
Formación profesional

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15023314 IES de Sabón 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

Módulo profesional

Código Nome

MP0234 Electrotecnia

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral - Ordinario Presencial 1º

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

CARLOS RAMOS REGUEIRA

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

Páxina 1 de 12



1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

6 O Transformador

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1. Recoñece as características dos transformadores mediante a 
realización de ensaios e cálculos, e describe a súa constitución e o 
seu funcionamento.

 CA1.1. Describíronse os circuítos eléctrico e magnético do transfor-
mador monofásico.

 CA1.2. Identificouse a simboloxía normalizada.
 CA1.3. Identificáronse as magnitudes nominais na placa de carac-

terísticas.
 CA1.9. Calculouse o rendemento do transformador ensaiado.
 CA1.10. Deducíronse as consecuencias dun accidente de curtocir-

cuíto.
 CA1.11. Identificouse o grupo de conexión co esquema de conexións

dun transformador trifásico.


NON SI Resolución de Exercicios
Cuestionarios Tipo Test

 RA1. Recoñece as características dos transformadores mediante a 
realización de ensaios e cálculos, e describe a súa constitución e o 
seu funcionamento.

 CA1.4. Realizouse o ensaio en baleiro para determinar a relación de 
transformación e as perdas no ferro.

 CA1.5. Realizouse o ensaio en curtocircuíto para determinar a impe-
dancia de curtocircuíto e as perdas no cobre.

 CA1.6. Seleccionáronse os equipamentos de medida axeitados.
 CA1.7. Conectáronse adecuadamente os aparellos de medida nos 

ensaios.
 CA1.8. Cumpríronse as medidas de seguridade adecuadas durante 

os ensaios.
 CA1.12. Describíronse as condicións de acoplamento dos transfor-

madores.
 CA1.13. Consultouse información técnica e comercial de diversos fa-

bricantes.

NON NON
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

ALUMNOS COA 1ª e 2ª AVALIACIÓN APROBADAS
Para calcular a cualificación se sumarán os seguintes conceptos:

1. 80 %  Nota media da 1ª e 2ª Avaliación.
2. 20 %  Nota das ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN.

Cando a cualificación resultante exprese algún decimal, aproximarase do seguinte xeito:
1. Para decimais menores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por debaixo. 
2. Para decimais iguais ou maiores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por enriba.

A nota das ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN (2 puntos) feitas a partir do confinamento obtense, a partires da suma dos seguintes conceptos:
 Ata 0’5 Puntos por PARTICIPACIÓN: Pola entrega das actividades dentro do prazo de entrega fixado para cada Actividade de Ampliación.

o A puntuación ata os 0’5 Puntos calcúlase tendo en conta o porcentaxe de actividades entregado.
o Un 50 % de Actividades de Ampliación entregados supón, por tanto 0’25 Puntos.
o Un 100 % de Actividades de Ampliación entregados supón, por tanto 0’5 Puntos.

 Ata 1’5 Puntos por ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN CORRECTAMENTE REALIZADAS: Pola entrega das actividades dentro do prazo fixado para cada Actividade 
de Ampliación (Exercicios e Autoavaliacións) e consideradas coma “CORREXIDAS e FINALIZADAS”.
o A puntuación ata os 1’5 Puntos calcúlase tendo en conta soamente o porcentaxe de actividades entregadas e consideradas coma “CORREXIDAS e FINALI-

ZADAS”, sobre o total de Actividades de Ampliación propostos durante o 3º Trimestre.
o Un 50 % de Actividades de Ampliación consideradas coma “CORREXIDAS e FINALIZADAS” supón, por tanto 0’75 Puntos.
o Un 100 % de Actividades de Ampliación consideradas coma “CORREXIDAS e FINALIZADAS” supón, por tanto 1’5 Puntos.
o Cada Autoavaliación do Aula Virtual, considerárase coma “CORREXIDAS e FINALIZADAS”, sempre que se acadara en cada unha de elas 7 ou mais pun-

tos. Tendo en conta a difícil situación provocada pola crisis sanitaria, permítese ao alumnado realizar cada Autoavaliación tantas veces como queira, e terase 
en conta a nota mais elevada en cada en cada unha de elas.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Conceptos e Fenómenos Eléctricos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua 
aplicando principios e conceptos básicos de electricidade.

 CA1.1. Identificáronse as características de condutores, illantes e semiconduto-
res, e diferenciouse o seu comportamento.

 CA1.2. Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos 
eléctricos.

 CA1.3. Interpretáronse e realizáronse esquemas de circuítos eléctricos, utili-
zando simboloxía normalizada.

 CA1.4. Identificáronse as principais magnitudes eléctricas e utilizáronse correc-
tamente as súas unidades.

Resolución de Exercicios
Cuestionarios Tipo Test

Proba Escrita
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Nº Unidade didáctica

2 Circuítos Eléctricos de CC

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua 
aplicando principios e conceptos básicos de electricidade.

 CA1.5. Resolvéronse problemas sobre a Lei de Ohm e a variación da resistencia
coa temperatura.

 CA1.6. Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctricos.
 CA1.7. Recoñecéronse os efectos químicos e térmicos da electricidade.
 CA1.8. Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de resistencias.
 CA1.9. Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de CC que abranguen cone-

xións serie e paralelo, ou varias mallas.
 CA1.10. Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitude.
 CA1.11. Identificáronse as características e as formas de conexión de aparellos 

de medida de tensión e intensidade.
 CA1.12. Realizáronse medidas de tensión e intensidade tendo en conta as nor-

mas de seguridade dos equipamentos e das persoas.
 CA1.13. Recoñecéronse as propiedades e a función dos condensadores.
 CA1.14. Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de condensadores.

Resolución de Exercicios
Cuestionarios Tipo Test

Proba Escrita
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Nº Unidade didáctica

3 Fenómenos Magnéticos e Electromagnetismo

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Recoñece os principios do electromagnetismo, describe as interaccións 
entre campos magnéticos e condutores eléctricos, e relaciona a Lei de Faraday 
co principio de funcionamento das máquinas eléctricas.

 CA1.1. Recoñecéronse as características dos imáns e dos campos magnéticos 
que orixinan.

 CA1.2. Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores perco-
rridos por correntes eléctricas.

 CA1.3. Realizáronse cálculos básicos de circuítos magnéticos, utilizando as 
magnitudes axeitadas e as súas unidades.

 CA1.4. Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas.
 CA1.5. Describíronse as experiencias de Faraday.
 CA1.6. Relacionouse a Lei de indución de Faraday coa produción e a utilización 

da enerxía eléctrica.
 CA1.7. Recoñeceuse o fenómeno da autoindución.
 CA1.8. Recoñeceuse o fenómeno de interferencia electromagnética.

Resolución de Exercicios
Cuestionarios Tipo Test

Proba Escrita
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Nº Unidade didáctica

4 Circuítos de Corrente Alterna

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de CA monofásica, apli-
cando as técnicas máis axeitadas.

 CA2.1. Identificáronse as características dun sinal sinusoidal.
 CA2.2. Identificouse a simboloxía normalizada.
 CA2.3. Recoñecéronse os valores característicos da CA.
 CA2.4. Describíronse as relacións entre tensión, intensidade e potencia en cir-

cuítos básicos de CA con resistencia, con autoindución pura e con condensa-
dor.

 CA2.5. Realizáronse cálculos de tensión, intensidade e potencia en circuítos de 
CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores.

 CA2.6. Debuxáronse os triángulos de impedancias, tensións e potencias en cir-
cuítos de CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores.

 CA2.7. Calculouse o factor de potencia de circuítos de CA.
 CA2.8. Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.
 CA2.9. Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de po-

tencia, tendo en conta as normas de seguridade dos equipamentos e das per-
soas.

 CA2.10. Relacionouse o factor de potencia co consumo de enerxía eléctrica.
 CA2.11. Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia dunha instalación.
 CA2.12. Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas monofásicas de CA.
 CA2.13. Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións.

Resolución de Exercicios
Cuestionarios Tipo Test

Proba Escrita
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Nº Unidade didáctica

5 Sistemas Eléctricos Trifásicos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3. Realiza cálculos das magnitudes eléctricas básicas e medidas nun sistema 
trifásico e recoñece o tipo de sistema, así como a natureza e o tipo de cone-
xión dos receptores.

 CA3.1. Recoñecéronse as vantaxes dos sistemas trifásicos na xeración e no 
transporte da enerxía eléctrica.

 CA3.2. Identificouse a simboloxía normalizada.
 CA3.3. Describíronse os sistemas de xeración e distribución a tres e a catro 

fíos.
 CA3.4. Identificáronse as dúas formas de conexión dos receptores trifásicos.
 CA3.5. Recoñeceuse a diferenza entre receptores equilibrados e desequilibra-

dos.
 CA3.6. Realizáronse cálculos de intensidades, tensións e potencias en recepto-

res trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrela como en triángulo.
 CA3.7. Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.
 CA3.8. Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e enerxía, se-

gundo o tipo de sistema trifásico e o tipo de carga.
 CA3.9. Cumpríronse as normas de seguridade dos equipamentos e das persoas

na realización de medidas.
 CA3.10. Realizáronse cálculos de mellora do factor de potencia en instalacións 

trifásicas.
 CA3.11. Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia nunha instalación.
 CA3.12. Describiuse o concepto de harmónicos e os seus efectos.
 CA3.13. Realizáronse medidas de harmónicos interpretando o resultado das 

medidas.

Resolución de Exercicios
Cuestionarios Tipo Test

Proba Escrita
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6.a) Procedemento para definir as actividades

Procedementos:
 No caso de un alumno non teña todas as avaliación superadas cunha nota igual ou superior a 5 terá que facer probas de recuperación.
 Para o caso dos alumnos coa 1ª e/ou 2ª avaliación pendente/s, realizaranse ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, adaptadas a situación actual, empregando a videoconferen-

cia, e as TICs, semellantes as xa realizados polos alumnos durante a 1ª e 2ª avaliación.
 No caso de probas de recuperación so farase unha proba práctica ou unha proba escrita ou oral por avaliación.
 De ser o caso tamén se poderán propoñer actividades, proba ou tarefas de reforzo dos contidos ou sobre contidos impartidos e non avaliados.

6.b) Instrumentos para definir as actividades

Instrumentos:
 Probas escritas.
 Autoevaliacións do Aula Virtual.
 Exercicios dos Boletíns de Problemas.
 Exercicios de resolución de casos prácticos.
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6.c) Cualificación Final

ALUMNOS COA 1ª e/ou 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA/S
Os alumnos nesta situación terán que realizar unhas  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN de carácter
obrigatorio en función da materia pendente.
Cada unha delas consta de dúas partes:

 20 %  Exercicios de Recuperación (Máximo 2 Puntos).
 80 %  Proba de Recuperación (Total: 10 / 10, mínimo 5 Puntos).

EXERCICIOS DE RECUPERACIÓN
A nota dos EXERCICIOS DE RECUPERACIÓN (2 puntos) obtense, a partires da suma dos seguintes con-
ceptos:

 Ata 0’5 Puntos por PARTICIPACIÓN: Pola entrega das actividades dentro do prazo de entrega
fixado para cada Actividade de Ampliación.

o A puntuación ata os 0’5 Puntos calcúlase tendo en conta o porcentaxe de actividades
entregadas , sobre o total de Exercicios de Recuperación dentro da correspondente Acti-
vidades de Recuperación proposta durante o 3º Trimestre, da a materia pendente.

o Un 50 % de Actividades de Ampliación entregados supón, por tanto 0’25 Puntos.
o Un 100 %  de Actividades de Ampliación entregados supón, por tanto 0’5 Puntos.

 Ata 1’5 Puntos por EXERCICIO DE RECUPERACIÓN CORRECTAMENTE REALIZADOS: Pola
entrega dos exercicios dentro do prazo fixado para cada Actividade de Recuperación e conside-
rados coma “CORRECTOS”.

o A puntuación ata os 1’5 Puntos calcúlase tendo en conta soamente o porcentaxe de
exercicios entregados e considerados coma “CORRECTOS”, sobre o total de Exercicios
de Recuperación dentro da correspondente Actividades de Recuperación proposta du-
rante o 3º Trimestre, da a materia pendente.

o Un 50 % dos Exercicios de Recuperación considerados coma “CORRECTOS” supón,
por tanto 0’75 Puntos.

o Un 100 % dos Exercicios de Recuperación considerados coma “CORRECTOS” supón,
por tanto 1’5 Puntos.

PROBA DE RECUPERACIÓN (mínimo 5 Puntos sobre 10)
Está formada por:

 1ª Parte: Proba escrita. Valor: 8 / 10 Puntos.
 2ª Parte: Proba tipo Test realizada no Aula Virtual. Valor: 2 / 10 Puntos.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
O cálculo da nota de cada ACTIVIDADE DE RECUPERACIÓN, realízase nos seguintes supostos:

1. Cando se teña aprobado a correspondente Proba de Recuperación (≥ 5 Puntos), súmanse os
seguintes apartados:

a. 80 %  Nota Proba de Recuperación (Total: 10 / 10,  mínimo 5 Puntos), é dicir esta
nota multiplicada por 0’8.

b. 20 %  Nota dos Exercicios de Recuperación (Máximo 2 Puntos).
2. Cando NON se teña aprobado a correspondente Proba de Recuperación (< 5 Puntos), tense en

conta soamente o 100 % de dita proba. É dicir non se teñen en conta os Exercicios de Recupe-
ración,  nin as Actividades de Ampliación.

Criterios para aprobar cada unha das ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
 O alumno terá que acadar un mínimo de 5 Puntos na Proba de Recuperación, da Actividade

de Recuperación correspondente. Por tanto cunha nota inferior a 5 Puntos na Proba de Recupe-
ración, considerarase SUSPENSA a materia correspondente a dita Actividade de Recuperación.
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NOTA FINAL DOS ALUMNOS QUE RECUPERARÓN A 1ª e 2ª AVALIACIÓN
Para calcular a cualificación final se fará unha media tendo en conta as notas acadadas nas ACTIVIDA-
DES DE RECUPERACIÓN aprobadas (correspondentes a cada avaliación), mais aquela avaliación aproba-
da (si a houbera) antes do confinamento e mais as ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN realizadas a partires
do confinamento, igual que se describe do apartado “5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación po-
sitiva e os criterios de cualificación”, do parágrafo no apartado “ALUMNOS COA 1ª e 2ª AVALIACIÓN
APROBADAS”.
A nota resultante, tendo en conta as ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN nunca será inferior a nota calculada
coas ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

NOTA FINAL DOS ALUMNOS CON MATERIA PENDENTE
Para calcular a cualificación final se fará unha media tendo en conta as notas acadadas nas ACTIVIDA-
DES DE RECUPERACIÓN (correspondentes a cada avaliación), mais  aquela avaliación aprobada (si a
houbera) antes do confinamento, resultando en todos os caso unha nota final menor ou igual de 4 Pun-
tos, considerándose o módulo de ELECTROTECNIA non superado e quedándolle pendente para o vindeiro
curso.

 Si a media resultante é igual ou maior de 4 Puntos a cualificación final será de 4 Puntos.
 Si a media resultante é menor de 4 Puntos a cualificación final será a parte enteira sen deci-

mais.
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6.c) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

A mesma que a dos: ALUMNOS COA 1ª e 2ª AVALIACIÓN SUSPENSAS

8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para aqueles que amosen mais carencias propoñerase a realización de mais traballos adaptados as súas carencias, informes ou prácticas en función das características do alumno.
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