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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.1. Identificáronse as canles protectoras, os tubos, as bandexas, os accesorios 
e os soportes de fixación segundo o seu uso na instalación (encaixado, de 
superficie, etc). 

RA1. Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas 
para a realización da montaxe e o mantemento de instalacións 
eléctricas de edificios, en relación coa súa función na instalación. 

CA1.2. Identificáronse os tipos de cables segundo a súa aplicación nas instalacións 
eléctricas. 

RA1 

CA1.3. Identificáronse caixas, rexistros e mecanismos (interruptores, conmutadores, 
tomas de corrente, etc.) segundo a súa función. 

RA1 

CA1.4. Identificáronse as formas de colocación de caixas e rexistros (encaixadas 
ou de superficie). 

RA1 

CA1.5. Identificáronse as luminarias e os accesorios segundo o tipo (fluorescente, 
halóxeno, LED, etc.), en relación co espazo onde se vaian colocar. 

RA1 

CA1.6. Identificáronse a nivel básico os sensores, actuadores, equipamentos 
de control e elementos típicos utilizados nas instalacións domóticas, en relación 
coa súa función e coas súas características principais. 

RA1 

CA1.7. Consultáronse catálogos técnicos. RA1 

CA1.8. Asociáronse as ferramentas e os equipamentos básicos utilizados na 
montaxe e no mantemento coas operacións que se vaian realizar. 

RA1 

CA1.9. Axustouse o aprovisionamento do material, as ferramentas e o equipamento 
ao ritmo da intervención. 

RA1 

CA1.10. Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado e estruturado. RA1 

CA1.11. Mantívose unha actitude ordenada e metódica RA1 

CA2.1. Identificáronse as ferramentas empregadas segundo o tipo (tubos de 
PVC, metálicos, etc.). 

RA2. Monta canalizacións, soportes e caixas nunha instalación 
eléctrica de baixa tensión e/ou domótica, tendo en conta a 
implantación e o trazado da instalación. 

CA2.2. Identificáronse as técnicas e os elementos empregados na unión de tubos 
e canalizacións. 

RA2 

CA2.3. Realizouse a curvaxe de tubos. RA2 

CA2.4. Realizouse a suxeición de tubos e canalizacións (mediante tacos e parafusos, RA2 
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abrazadeiras, grampas e fixacións químicas, etc.). 

CA2.5. Marcouse a situación das canalizacións e das caixas. RA2 

CA2.6. Preparáronse os espazos destinados á colocación de caixas e canalizacións. RA2 

CA2.7. Montáronse os cadros eléctricos e os elementos de sistemas automáticos 
e domóticos de acordo cos esquemas das instalacións e indicacións dadas. 

RA2 

CA2.8. Respectáronse os tempos estipulados para a montaxe e aplicáronse as 
normas específicas do regulamento eléctrico na realización das actividades. 

RA2 

CA2.9. Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas 
de seguridade e protección ambiental. 

RA2 

CA2.10. Operouse con autonomía nas actividades propostas e mantívose unha 
actitude responsable, ordenada e metódica. 

RA2 

CA3.1. Identificáronse as características principais dos cables (sección, illamento, 
número de polos, agrupamento, cor, etc.). 

RA3. Tende o cableamento entre equipamentos e elementos das 
instalacións eléctricas de baixa tensión e/ou domóticas, aplicando 
técnicas de acordo coa tipoloxía dos cables e coas características 
da instalación. 

CA3.2. Identificáronse os tipos de agrupación de cables segundo a súa aplicación 
na instalación (cables monofío, cables multifío, mangas, barras, etc.). 

RA3 

CA3.3. Relacionáronse as cores dos cables coa súa aplicación, de acordo co 
código correspondente. 

RA3 

CA3.4. Identificáronse os tipos de guías pasacables máis habituais. RA3 

CA3.5. Realizouse o tendido de cables utilizando a guía adecuada. RA3 

CA3.6. Preparáronse os cables tendidos para a súa conexión deixando unha 
lonxitude de cable adicional, e etiquetáronse. 

RA3 

CA3.7. Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade 
requiridas. 

RA3 

CA3.8. Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas 
de seguridade e protección ambiental. 

RA3 

CA3.9. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica. 

RA3 

CA3.10. Amosouse unha actitude responsable e de interese pola mellora do RA3 
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proceso. 

CA4.1. Identificáronse os mecanismos e os elementos das instalacións. 
RA4. Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas 
e/ou domóticas, identificando os seus compoñentes e as súas 
aplicacións. 

CA4.2. Identificáronse as principais funcións dos mecanismos e dos elementos 
(interruptores, conmutadores, sensores, etc.). 

RA4 

CA4.3. Ensambláronse os elementos formados por un conxunto de pezas. RA4 

CA4.4. Colocáronse e fixáronse mecanismos, actuadores e sensores no seu lugar. RA4 

CA4.5. Preparáronse os terminais de conexión segundo o seu tipo. RA4 

CA4.6. Conectáronse os cables cos mecanismos e cos aparellos eléctricos, 
asegurando un bo contacto eléctrico e a correspondencia entre o cable e o terminal 
do aparello ou mecanismo. 

RA4 

CA4.7. Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade 
requiridas. 

RA4 

CA4.8. Colocáronse embelecedores e tapas nos casos requiridos. RA4 

CA4.9. Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas 
de seguridade e protección ambiental. 

RA4 

CA4.10. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica. 

RA4 

CA5.1. Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos 
e as actitudes necesarias para as instalacións eléctricas e domóticas. 

RA5. Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa 
emprendedora, identificando os requisitos derivados das 
instalacións eléctricas e domóticas. 

CA5.2. Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da 
colaboración, da motivación e da formación no éxito nas instalacións eléctricas 
e domóticas. 

RA5 

CA5.3. Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora 
relacionada coas instalacións eléctricas e domóticas. 

RA5 

CA6.1. Identificáronse as avarías tipo en instalacións eléctricas en edificios. 
RA6. Realiza operacións auxiliares de mantemento de instalacións 
eléctricas e/ou domóticas de edificios, tendo en conta a relación 
entre as intervencións e os resultados perseguidos. 
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CA6.2. Identificáronse as avarías tipo en instalacións domóticas en edificios. RA6 

CA6.3. Inspeccionouse a instalación comprobando visualmente ou funcionalmente 
a disfunción. 

RA6 

CA6.4. Recoñeceuse o estado da instalación ou dalgún dos seus elementos, 
efectuando probas funcionais ou medidas eléctricas elementais. 

RA6 

CA6.5. Verificouse a ausencia de perigo para a integridade física e para a instalación. RA6 

CA6.6. Substituíuse o elemento deteriorado ou avariado seguindo o procedemento 
establecido ou de acordo coas instrucións recibidas. 

RA6 

CA6.7. Comprobouse o correcto funcionamento da instalación. RA6 

CA6.8. Aplicáronse as normas de seguridade e protección ambiental en todas 
as intervencións de reparación da instalación. 

RA6 

CA6.9. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica. 

RA6 

CA6.10. Demostrouse responsabilidade ante erros e fracasos. RA6 

CA6.11. Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun documento co 
formato establecido. 

RA6 

 

Marcados en vermello aqueles Criterios de Avaliación (CA) e Resultados de Aprendizaxe (RA)  non considerados como imprescindibles por seren 

exclusivos  da parte de Domótica, prevista para o Terceiro Trimestre.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A nota de terceira avaliación tan só servirá para aumentar a nota media 
do alumno, nunca para baixala ou para provocar o suspenso do módulo. 
 
A valoración do traballo telemático do alumnado desenvolvido durante a 
terceira avaliación calcularase do seguinte xeito: 
Aula Virtual: 50% 
Videoconferencias (Asistencia e participación): 30% 
Prácticas: 20% 
 
A nota do boletín da terceira avaliación será a nota media da primeira e 
da segunda avaliación (salvo no caso de que a calificación de algunha das 
dúas  sexa inferior a 5) incrementada ata un máximo de un 10% da nota 
da valoración do traballo realizado no terceiro trimestre. 
 
A fórmula de cálculo da nota da terceira avaliación será: 
Nota 3º avaliación = Nota 1ª aval x 0,5 + Nota 2ª aval x 0,5 + Nota traballo 
telemático x 0,1 
 
No caso de que algunha das dúas primeiras avaliacións continúe como 
pendente, a nota da terceira avaliación será como máximo de 4. 
 
O cálculo desta fórmula será o que figure no boletín da terceira avaliación 
e para os alumnos que teñan superado as dúas primeiras avaliacións, esta 
será a nota final do módulo. 
 

Instrumentos: 
Para as actividades da terceira avaliación: 

• Aula Virtual (Peso 50%): constará a calificación das actividades 
realizadas polos alumnos. (Sen contar as actividades de 
recuperación) 

Para recuperar materia suspensa da 1ª e 2ª avaliación: 

• Dentro da Aula Virtual terán calificación independente as 
actividades de recuperación dos temas pendentes da primeira e 
segunda avaliación. Para os alumnos con temas pendentes, 
servirá para a recuperación dos mesmos, e para os alumnos que 
tendo superado estes temas con anterioridade opten por realizar 
as actividades, servirán para subida de nota, para poder optar a 
mellorar a nota da terceira avaliación segundo a fórmula descrita 
no apartado anterior. No caso de non mellorar a nota, prevalecerá 
a nota obtida no exame inicial. 
Os alumnos sen posibilidade de conexión á Aula Virtual, recibirán 
a proba de recuperación polos medios dispoñíbeis de contacto. 
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Cara ao cálculo da nota da 3ª avaliación exposto no apartado anterior, 
para aquelas avaliacións que foron suspensas no seu momento, pero que 
logo sexan recuperadas, ou obtido unha subida de nota, terase en conta 
a nota última. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Alumn@s coa 1ª e 2ª Avaliacións aprobadas: 
Para @s alumn@s que teñan aprobadas as avaliacións anteriores (ou 
recuperados polos procedementos descritos no punto anterior) a nota 
final será a da terceira avaliación, segundo a fórmula descrita no primeiro 
apartado. 
 
Alumn@s con algunha avaliación pendente: 
Aqueles que teñan algunha avaliación pendente, realizarán o exame final 
para avaliarse só dos contidos desas avaliacións que teñan suspensas, en 
ningún caso dos contidos avanzados da terceira avaliación. 
O instituto fará pública a data oficial deste exame. 
 
Será unha proba a desenvolver por medios telemáticos a concertar co 
profesor, agás no improbable caso de que as autoridades sanitarias 
permitan a súa realización presencial.  
 
A nota final será a seguinte;  no caso de obter un 5 ou máis no exame, a 
nota do boletín final  incrementarase co 10% da valoración dos traballos 
telemáticos da 3ª avaliación, en caso de que a nota do exame sexa 
inferior ó 5, o 10% da nota dos traballos telemáticos non será tida en 
conta para a nota final, que será exclusivamente a do exame. 
 
No caso dos alumnos  con perda de dereito á avaliación continua poderán 
realizar un exame das dúas primeiras avaliacións na mesma data e coas 
mesmas características que o exame final antes descrito. 
 
No caso de recuperar as avaliacións pendentes e ter realizado traballos 
telemáticos, poderán beneficiarse do incremento do 10% da nota do 
mesmo xeito que o alumnado de avaliación continua. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

En caso de que en setembro se poida realizar a proba de modo presencial, 
o alumnado que se presente a esta proba, deberá realizar unha práctica 
completa na aula-taller, de unha instalación eléctrica completa, que 
constará de memoria, instalación eléctrica no taboleiro de traballo e 
comprobación de funcionamento. 
 
No caso de que non se poida desenvolver de xeito presencial aínda no 
mes de setembro, o equipo docente, establecerá unha proba telemática 
baseada nos mínimos esixíbles. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos que promocionen a segundo curso con esta materia 
pendente, deberán entregar unha relación de prácticas e/ou realizarán 
un exame final; tanto nas prácticas como no exame final, valorarase a 
adquisición dos mínimos esixibles expostos previamente. 
 

Criterios de cualificación: 
As practicas serán cualificadas como aptas ou non aptas, obtendo unha 
nota final de 5 no caso de presentalas todas de xeito correcto e na data 
establecida. Neste último caso, non será necesario presentarse ó exame 
final. 
O exame final terá unha cualificación entre 1 e 10 puntos e versará sobre 
os mínimos esixibles. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Entregas de prácticas. 
Exame final. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Distinguimos neste apartado os subapartados, Recuperación, Repaso e 
Ampliación. 
 
RECUPERACIÓN: 
Na Aula Virtual do centro, os alumnos teñen cuestionarios web de cara 
á recuperación de aqueles temas pendentes do primeiro e segundo 
trimestre. Dispoñerán de dous intentos para resolver o cuestionario e 
gardarase a maior nota dos dous intentos. Os alumnos que teñen 
superados estes temas, poderán igualmente realizar os cuestionarios 
para subir a nota dos exames realizados de eses temas. 
 
En caso de non superar os cuestionarios de recuperación, a 
recuperación dos contidos, faríase nun traballo global de recuperación, 
ou na proba de setembro. 
 
REPASO: 
Na Aula Virtual e nas videoconferencias por Webex, repasaranse os 
contidos de maior importancia do currículo e aqueles sobre os que o 
alumnado presente dúbidas ou erros nas respostas dos cuestionarios da 
Aula Virtual. 
 
Aqueles recursos de maior peso serán enviados por correo electrónico, 
como por exemplo a gravación das videoconferencias ou enlaces de 
descarga de programas de simulación. 
 
AMPLIACIÓN: 
Os contidos da área de Domótica, previstos para a súa docencia no 
terceiro trimestre, serán abordados a través de videoconferencias 
Webex, ademais de estar a disposición do alumnado o temario e 
prácticas de domótica na Aula Virtual e por correo electrónico. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
O alumnado con conectividade, poderá conectarse de calquera dos xeitos 
indicados no apartado anterior para o desenrolo dos contidos de 
recuperación, repaso e ampliación. 
 

Alumnado sen conectividade: 
Para o alumnado sen conectividade, estableceráse de acordo entre docente 
e alumn@ o mellor medio para poder compartir os contidos e o envío dos 
traballos necesarios, que poderá ser por Whatsapp, entrevista telefónica, 
ou outra alternativa que se considere adecuada polo docente para 
xustificar o acadamento dos RA necesarios para poder liberar os temas 
pendentes ou os de ampliación. 
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Materiais e recursos 

• Aula Virtual Moodle do IES Fernando Blanco (Aula Virtual de 
Instalacións Eléctricas e Domóticas do Departamento de 
Electricidade). 

• Servicio de videoconferencias Webex. 

• Libro de texto “Instalaciones eléctricas y domóticas” Juan Carlos 
Martín Castillo – Editorial EDITEX. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e familias serán informados mediante correo electrónico 
e nas clases por videoconferencia Webex. 
Ó alumno que non ten conexión a internet no domicilio, a 
comunicación será mediante a aplicación Whatsapp, tal e como se 
ben facendo até o de agora. 
 

Publicidade  
A Publicación farase na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA1.1 - Identificáronse e clasificáronse os elementos e os compoñentes tipo dun equipamento 
eléctrico ou electrónico, en función da súa aplicación e da súa situación 

RA1 -  Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesarios 
para a montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, e describe as súas principais características e a súa 
funcionalidade 

 

CA1.2 - Identificáronse e clasificáronse os tipos de terminais e conectores 
máis utilizados en equipamentos eléctricos ou electrónicos 

RA1 

CA1.3 - Identificáronse e clasificáronse as ancoraxes e as suxeicións tipo (parafusos, clips, 
pestanas, etc.) dun equipamento eléctrico ou electrónico, en función da súa aplicación, da 
rixidez e da estabilidade 

RA1 

CA1.4 - Identificáronse e clasificáronse as ferramentas (aparafusador eléctrico, 
aparafusadores planos e de estrela, chaves, etc.) normalmente empregadas na ensamblaxe 
dun equipamento eléctrico ou electrónico en función da súa aplicación e idoneidade 

RA1 

CA1.5 - Identificáronse e clasificáronse os medios e os equipamentos de seguridade persoal 
(luvas de protección, lentes, máscara, etc.), en función da súa aplicación e tendo en conta as 
ferramentas que se vaian utilizar 

RA1 

CA2.1 - Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos elementos e dos 
compoñentes dos equipamentos eléctricos e electrónicos 

RA2 -  Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmontaxe 
de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando esquemas e 
identificando os pasos 

 
CA2.2 - Interpretouse o procedemento e a secuencia de montaxe e conexión, a partir de 
esquemas ou guías de montaxe RA2 

CA2.3 - Identificouse cada elemento representado no esquema co elemento real RA2 
CA2.4 - Identificouse o procedemento e a secuencia de montaxe e conexión dos elementos 
(inserción de tarxetas, fixación de elementos, etc.) RA2 

CA2.5 - Definiuse o proceso e a secuencia de montaxe e conexión a partir do esquema ou da 
guía de montaxe RA2 

CA3.1 - Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados para un modelo 
determinado 

RA3 -  Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas 
condicións de calidade e seguridade establecidas 

CA3.2 - Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías de montaxe RA3 
CA3.3 - Preparáronse os elementos e os materiais que se vaian utilizar, seguindo 
procedementos normalizados RA3 
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CA3.4 - Identificouse a localización dos elementos no equipamento RA3 
CA3.5 - Ensambláronse os compoñentes seguindo procedementos normalizados, aplicando 
as normas de seguridade destes RA3 

CA3.6 - Fixáronse os compoñentes cos elementos de suxeición indicados nos esquemas ou 
nas guías de montaxe, aplicando o par de aperto ou presión establecidos RA3 

CA3.7 - Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conectores electrónicos en 
placas de circuíto impreso RA3 

CA3.8 - Aplicáronse técnicas de desmontaxe de equipamentos eléctricos ou electrónicos RA3 
CA3.9 - Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos RA3 
CA3.10 - Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvolvidas e os resultados 
obtidos RA3 

CA3.11 - Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, respectando as normas de 
seguridade e protección ambiental 

RA3 

 
CA3.12 - Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude 
responsable, ordenada e metódica RA3 

CA4.1 - Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados para un modelo 
determinado de conexión 

RA4 -  Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos 
aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de 
calidade e seguridade establecidas 

CA4.2 - Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías de conexión RA4 
CA4.3 - Seleccionouse o tipo de conector e o cableamento apropiado para cada elemento RA4 
CA4.4 - Dispuxéronse e colocáronse as pezas do conector e os cables RA4 
CA4.5 - Dispuxéronse e colocáronse as proteccións persoais e dos elementos RA4 
CA4.6 - Acondicionáronse os cables (pelar, estirar e ordenar) seguindo procedementos RA4 
CA4.7 - Inseríronse as pezas do conector na orde correcta e uníronse os cables (soldar, 
crimpar, embornar, etc.) da forma establecida no procedemento RA4 

CA4.8 - Realizouse a conexión (soldadura, embornado e conector) segundo o procedemento 
establecido (posición de elementos, inserción do elemento, manobra de fixación, etc.) RA4 

CA4.9 - Verificouse a correcta conexión dos elementos que conforman o equipamento RA4  

CA4.10 - Cumpríronse as medidas de seguridade na utilización de equipamentos e 
ferramentas RA4 

CA4.11 - Dispuxéronse e colocáronse as etiquetas nos cables, segundo o procedemento 
establecido RA4 

CA4.12 - Tratáronse os residuos xerados de acordo coa normativa ambiental RA4 
CA4.13 - Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, respectando as normas de 
seguridade RA4 
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CA4.14 - Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude 
responsable, ordenada e metódica RA4 

CA5.1 - Seleccionáronse os esquemas e as guías indicados para un modelo determinado RA5 
CA5.2 - Seleccionáronse as ferramentas segundo as operacións que haxa que realizar RA5 
CA5.3 - Identificáronse os elementos para substituír, así como as súas características e a súa 
funcionalidade RA5 

CA5.4 - Aprovisionáronse os elementos de substitución RA5 
CA5.5 - Seleccionáronse as ferramentas necesarias para as operacións que 
se vaian realizar 

RA5 -  Realiza o mantemento básico de equipamentos eléctricos 
e electrónicos, aplicando as técnicas establecidas en condicións 
de calidade e seguridade 

 
CA5.6 - Abriuse o equipamento desmontando a carcasa e as proteccións, e desmontáronse 
os elementos que cumpra substituír, empregando as técnicas e as ferramentas apropiadas, 
segundo os requisitos de cada intervención 

RA5 

CA5.7 - Montáronse os elementos de substitución empregando as técnicas e as ferramentas 
apropiadas, segundo os requisitos de cada intervención RA5 

CA5.8 - Verificouse o funcionamento correcto do equipamento eléctrico ou electrónico logo 
de finalizado o proceso, coas proteccións habilitadas e a carcasa novamente montada RA5 

CA5.9 - Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun documento co formato 
establecido RA5 

CA5.10 - Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, respectando as normas de 
seguridade RA5 

CA5.11 - Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica 

RA5 

 
Marcados en vermello aqueles Criterios de Avaliación (CA) e Resultados de Aprendizaxe (RA)  non considerados como imprescindibles por seren 

exclusivos  do Terceiro Trimestre.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A nota de terceira avaliación tan só servirá para aumentar a nota media 
do alumno, nunca para baixala ou para provocar o suspenso do módulo. 
 
A valoración do traballo telemático do alumnado desenvolvido durante a 
terceira avaliación calcularase do seguinte xeito: 
Traballos realizados: 50%  
Videoconferencias (Asistencia e participación): 30% 
Prácticas: 20% 
 
A nota do boletín da terceira avaliación será a nota media da primeira e 
da segunda avaliación (salvo no caso de que a calificación de algunha das 
dúas  sexa inferior a 5) incrementada ata un máximo de un 10% da nota 
da valoración do traballo realizado no terceiro trimestre. 
 
A fórmula de cálculo da nota da terceira avaliación será: 
Nota 3º avaliación = Nota 1ª aval x 0,5 + Nota 2ª aval x 0,5 + Nota traballo 
telemático x 0,1 
 
No caso de que algunha das dúas primeiras avaliacións continúe como 
pendente, a nota da terceira avaliación será como máximo de 4. 
 
O cálculo desta fórmula será o que figure no boletín da terceira avaliación 
e para os alumnos que teñan superado as dúas primeiras avaliacións, esta 
será a nota final do módulo. 
 

Instrumentos: 
Para as actividades da terceira avaliación: 

 Traballos on-line (Peso 50%): constará a calificación das actividades 
realizadas polos alumnos. (Sen contar as actividades de 
recuperación) 

Para recuperar materia suspensa da 1ª e 2ª avaliación: 

 Os alumnos deberan entregar un traballo específico. 
Cara ao cálculo da nota da 3ª avaliación exposto no apartado anterior, 
para aquelas avaliacións que foron suspensas no seu momento, pero que 
logo sexan recuperadas, ou obtido unha subida de nota, terase en conta 
a nota última. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Alumnos coa 1ª e 2ª Avaliacións aprobadas: 
 
Para os alumnos que teñan aprobadas as avaliacións anteriores (ou 
recuperados polos procedementos descritos no punto anterior) a nota 
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final será a da terceira avaliación, segundo a fórmula descrita no primeiro 
apartado. 
 
Alumnos con algunha avaliación pendente: 
 
Aqueles que teñan algunha avaliación pendente, realizarán o exame final 
para avaliarse só dos contidos desas avaliacións que teñan suspensas, en 
ningún caso dos contidos avanzados da terceira avaliación. 
O instituto fará pública a data oficial deste exame. 
 
Será unha proba a desenvolver por medios telemáticos a concertar co 
profesor, agás no improbable caso de que as autoridades sanitarias 
permitan a súa realización presencial.  
 
A nota final será a seguinte;  no caso de obter un 5 ou máis no exame, a 
nota do boletín final  incrementarase co 10% da valoración dos traballos 
telemáticos da 3ª avaliación, en caso de que a nota do exame sexa 
inferior ó 5, o 10% da nota dos traballos telemáticos non será tida en 
conta para a nota final, que será exclusivamente a do exame. 
 
No caso dos alumnos  con perda de dereito á avaliación continua poderán 
realizar un exame das dúas primeiras avaliacións na mesma data e coas 
mesmas características que o exame final antes descrito. 
 
No caso de recuperar as avaliacións pendentes e ter realizado traballos 
telemáticos, poderán beneficiarse do incremento do 10% da nota do 
mesmo xeito que o alumnado de avaliación continua. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

En caso de que en setembro se poida realizar a proba de modo presencial, 
o alumnado que se presente a esta proba, deberá realizar unha práctica 
completa na aula-taller. 
 
No caso de que non se poida desenvolver de xeito presencial aínda no 
mes de setembro, o equipo docente, establecerá unha proba telemática 
baseada nos mínimos esixíbles. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os alumnos que promocionen a segundo curso con esta materia 
pendente, deberán entregar unha relación de prácticas e/ou realizarán 
un exame final; tanto nas prácticas como no exame final, valorarase a 
adquisición dos mínimos esixibles expostos previamente. 
 

Criterios de cualificación: 
As practicas serán cualificadas como aptas ou non aptas, obtendo unha 
nota final de 5 no caso de presentalas todas de xeito correcto e na data 
establecida. Neste último caso, non será necesario presentarse ó exame 
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final. 
O exame final terá unha cualificación entre 1 e 10 puntos e versará sobre 
os mínimos esixibles. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Entregas de prácticas. 
Exame final. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Distinguimos neste apartado os subapartados, Recuperación, Repaso e 
Ampliación. 
 
RECUPERACIÓN: 
Realización de traballos específicos de cada unidade. 
 
REPASO: 
Nun DRIVE subiránse todo os traballos a realizar ca súa respectiva teoría 
e explicacións mediante videos etc... ademáis haberá unha 
videconferencia todas as semanas. 
 
O traballos realizáse con documento on-line. 
 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
O alumnado con conectividade, poderá conectarse de calquera dos xeitos 
indicados no apartado anterior para o desenrolo dos contidos de 
recuperación, repaso e ampliación. 
 

Alumnado sen conectividade: 
Para o alumnado sen conectividade, estableceráse de acordo entre docente 
e alumno o mellor medio para poder compartir os contidos e o envío dos 
traballos necesarios, que poderá ser por Whatsapp, entrevista telefónica, 
ou outra alternativa que se considere adecuada polo docente para 
xustificar o acadamento dos RA necesarios para poder liberar os temas 
pendentes ou os de ampliación. 

 

Materiais e recursos 

 Drive e google documentos. 

 Servicio de videoconferencias Webex. 

 Libro de texto “Equipos Eléctricos e Electrónicos”– Editorial EDITEX. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e familias serán informados mediante correo electrónico 
e nas clases por videoconferencia Webex. 
Ó alumno que non ten conexión a internet no domicilio, a 
comunicación será mediante a aplicación Whatsapp, tal e como se 
ben facendo até o de agora. 
 

Publicidade  
A Publicación farase na páxina web do centro. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia.  
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DEPARTAMENTO: Electricidade e electrónica 

DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
- Identificáronse os tipos de números e util izáronse para interpretar adecuadamente a 

información cuantitativa 
- Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, uti lizando os elementos básicos da 

linguaxe matemática e as súas operacións 
- Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de 

lapis e calculadora 

- Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades 
- Util izouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi  

pequenos e operar con eles 
- Caracterizouse a proporción como expresión matemática 
- Util izouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes 

directamente e inversamente proporcionais 

- Describíronse as propiedades da materia - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 

manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de 
sistema métrico decimal 

- Util iza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de mesturas sinxelas en 
relación co proceso físico ou químico en que se basea 

- Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade  

- Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade  
- Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia 
- Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais homoxéneos e 

heteroxéneos 

- Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e utilizáronse 
modelos cinéticos para explicar os cambios de estado 

- Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na natureza  
- Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura 
- Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos 
- Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os compostos e os 

elementos químicos 

- Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante expresións 

alxébricas 

- Resolve situacións cotiás, uti l izando expresións alxébricas sinxelas e aplicando os métodos de 

resolución máis axeitados 
- Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de desenvolvemento 

e factorización 

- Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a resolución de 

ecuacións de primeiro grao 

 

 



 
 

 

 

 
(1) O alumnado de segundo curso coa materia pendente aprobou na segunda avaliación.   

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

O alumnado que ten as dúas avaliacións aprobadas, avaliaráselle as 
actividades de reforzo e ampliación propostas durante o terceiro 
trimestre. 

Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
O alumnado que non superou algunha das probas realizadas durante a 
primeira e segunda avaliación, terá a posibilidade de recuperar dita parte 
mediante a realización de actividades propostas durante o terceiro 

trimestre. 
As actividades consistirán en bloques de exercicios que puntuarán de 
cero a dez. Realizarase unha nota media de todos os bloques sempre e 

cando a nota mínima obtida de cada un deles sexa dun cinco. Haberá 
unha segunda oportunidade para aqueles alumnos que non superaron 
algún bloque; neste caso a nota máxima será dun cinco. 

Instrumentos: 

Exercicios e cuestionarios. 

Cualificación 

final 

O alumnado que superou a primeira e a segunda avaliación, a nota final 

será o resultado de aplicar a media aritmética, incrementada como 
máximo nun punto para aqueles que fixeran os exercicios de ampliación.  
 

O alumnado que tivera que recuperar algunha parte, a nota final será o 
resultado de aplicar a media aritmética das partes aprobadas nos dous 
primeiros trimestres xunto coa nota obtida nas actividades de  

recuperación. Esta nota será incrementada como máximo nun punto 
para aqueles que fixeran os exercicios de reforzo ou ampliación. 

 

Proba 

extraordinaria de 
setembro 

A convocatoria extraordinaria de setembro consistirá nunha proba 

escrita dos contidos imprescindibles impartidos durante a primeira e 
segunda avaliación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

(1) 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

a) Alumnado que tivera a primeira e segunda avaliación aprobada: 
- Realización de exercicios de ampliación das aprendizaxes. 

 
b) Alumnado con algunha avaliación suspensa: 
- Realización de exercicios de repaso das partes pendentes . Unha vez 

recuperada o tempo restante dedicarase a actividades de 
ampliación. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

- O medio utilizado principalmente para a comunicación co alumnado 
é a través do correo electrónico. Achégolles os arquivos en formato 
pdf dos contidos, exercicios e ligazóns de vídeos explicativos. Todos 
os exercicios teñen posta unha data de entrega. Posteriormente os 
exercicios son enviados de volta unha vez corrixidos.  

Materiais e recursos - Libro de texto, cuestionarios, ordenador, impresora multifunción 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información será achegada por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

- Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas. - Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, tendo en conta a interpretación 
de planos e a documentación técnica. 

- Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros). - Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización. 
- Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais compoñentes. -  
- Reflectíronse as cotas.  
- Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencionalismos.   
- Util izouse a simboloxía normalizada.  
- Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, atendendo ás escalas 

establecidas.  

- Definíronse as fases e as operacións do proceso.  
- Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade requiridos pola 

intervención.  

  

  
- Describíronse os principios de funcionamento e as características de mecanismos (de 

accionamento, control, protección e sinalización), de receptores e de motores. 
- Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que selecciona os seus 

elementos e elabora esquemas. 
- Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas 

dos seus compoñentes. 
- Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con control programable, para o que 

selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 
- Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.  
- Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada.  
- Interpretáronse os esquemas de mando e potencia.  
- Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de velocidade de motores 

eléctricos trifásicos e monofásicos.  

- Util izáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.  
- Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.  
- Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas  
- Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas 

referencias.  



 
 

 

 

(1) Non hai alumnado de segundo curso coa materia pendente. 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Tendo en conta que a avaliación do módulo realizarase atendendo ao carácter 
continuo da mesma, o alumnado que superou a segunda avaliación, conforme 
os criterios establecidos na programación inicial, durante o terceiro trimestre 
avaliaráselle as actividades de reforzo e ampliación propostas. 
 
Procedemento para a recuperación das partes non superadas  
O alumnado que non superou a segunda avaliación, terá a posibilidade de 
recuperar sempre e cando realice as actividades propostas durante o terceiro 
trimestre. 
As actividades consistirán en: 

-   Realización de cuestionarios de repaso. 
-   Realización dos esquemas de potencia e mando das prácticas pendentes. 
-   Realización de esquemas topográficos de conexión dos elementos que 
forman parte dun automatismo cableado. 

 A cualificación de cada unha das devanditas actividades puntuarase de 0 a 10 e  
realizarase unha nota media de todas elas que pertenzan ao mesmo tipo. Haberá 
unha segunda oportunidade para aquelas  que non foron superadas; neste caso 
a nota máxima será dun cinco. 

Instrumentos: 
Exercicios e cuestionarios 

Cualificación 
final 

O alumnado que superou a primeira e a segunda avaliación, a nota final será o 
resultado de aplicar a media aritmética, incrementada como máximo nun 
punto para aqueles que fixeran os exercicios de ampliación. 
 
O alumnado que tivera que recuperar, a nota final será o resultado de aplicar as 
seguintes porcentaxes. 

- Cuestionarios:  20% 
- Esquemas das prácticas: 40% 
- Esquemas topográficos: 40 % 

 
Para poder facer a ponderación hai que obter unha nota mínima dun 5 en cada 
un dos apartados. No caso de que nalgún apartado a nota sexa menor de 5 e a 
ponderación sexa superior a 5, a nota final do módulo será de 4.  
A nota final poderá ser incrementada como máximo nun punto para aqueles 
que fixeran os exercicios de reforzo ou ampliación. 
 

Proba 

extraordinaria de 
setembro 

Non hai 

Alumnado de 

materia 
pendente 

(1) 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

a) Alumnado que tivera a primeira e segunda avaliación aprobada: 
- Realización de exercicios de reforzo e ampliación das aprendizaxes.  

 
b) Alumnado con algunha avaliación suspensa: 
- Realización de exercicios de repaso das partes pendentes de 

recuperación. Unha vez recuperada o tempo restante dedicarase a 
actividades de ampliación. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

- O medio utilizado principalmente para a comunicación co alumnado 
é a través do correo electrónico. Achégolles os arquivos en formato 
pdf dos contidos, exercicios e ligazóns de vídeos explicativos. Todos 
os exercicios teñen posta unha data de entrega. Posteriormente os 
exercicios son enviados de volta unha vez corrixidos.  

Materiais e recursos - Libro de texto, cuestionarios, ordenador, impresora multifunción 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 A información será achegada por correo electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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DATA: 6/5/20      TUTOR: Antonio Martínez Pérez 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 4 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Resultados de aprendizaxe. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 
 

1.Resultados de aprendizaxe. 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Recuperación de las evaluaciones no superadas (1ª y 2ª.  No hay 
preguntas teóricas y no se evalúa prácticas, ya que hay confinamiento  
Dichas recuperaciones se hacen telématicamente y los alumnos han de 
enviar los exámenes de recuperación a la cuenta de correo electrónico o 
por fotos al wassap de cada alumno en aquellos chicos que no tengan 
internet. 
Y se permite consultar libreta del alumno, webs, libros para hacer las 
recuperaciones que han de entregar en fecha fijada. 
 

Instrumentos: 
 
Exámenes de recuperación y actividades evaluables siendo estas + o – 
para subir o bajar nota  

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Debido a el estado de confinamiento actúal a los alumnos se le evaluará en 
función de la 1 y 2 evaluación el resultado de la nota es la media de ambas, la 3 
evaluación no puntuará y sólo servirá para mejorar y bajar la nota de las 
obtenidas anteriormente. Pero es necesario aprobar cada evaluación con un 
mínimo de 4,5. Para que sumen o no las actividades. 
 
Por otro lado las actividades son obligatorias para todos los alumnos hayan o no 
aprobado las evaluaciones, ya que se continua con el curso. Y aquellos alumnos 
que no las hayan entregado en fecha aún aprobando las evaluaciones tienen que 
hacerlas para superar el curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No hay  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
No hay 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de refuerzo y contenidos ampliados a lo dado. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Se da una serie de Actividades que los alumnos tendrán que responder. 

Materiais e recursos Ordenador y wassap para alumnos que no tenga ordenador. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
Vía telefónica, telematicamente y a través de wassap en aquellos 
casos que no tienen ordenador los chicos. Se ha hablado 
previamente con los alumnos y se envia información desde el 
confinamiento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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cENTRO: 
CURSO:  IES FERNANDO BLANCO 
MATERIAs:  1 º CM Electrotécnia   
DEPARTAMENTO:  Electricidad 
DATA: 6/5/20      TUTOR: Antonio Martínez Pérez 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Resultados de aprendizaxe. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 
 

1.Resultados de aprendizaxe. 
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2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Recuperación de las evaluaciones no superadas (1ª y 2ª.  No hay 
preguntas teóricas y no se evalúa prácticas, ya que hay confinamiento  
Dichas recuperaciones se hacen telématicamente y los alumnos han de 
enviar los exámenes de recuperación a la cuenta de correo electrónico o 
por fotos al wassap de cada alumno en aquellos chicos que no tengan 
internet. 
Y se permite consultar libreta del alumno, webs, libros para hacer las 
recuperaciones que han de entregar en fecha fijada. 
 

Instrumentos: 
 
Exámenes de recuperación y actividades evaluables siendo estas + o – 
para subir o bajar nota  

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Debido a el estado de confinamiento actúal a los alumnos se le evaluará en 
función de la 1 y 2 evaluación el resultado de la nota es la media de ambas, la 3 
evaluación no puntuará y sólo servirá para mejorar y bajar la nota de las 
obtenidas anteriormente. Pero es necesario aprobar cada evaluación con un 
mínimo de 4,5. Para que sumen o no las actividades. 
 
Por otro lado las actividades son obligatorias para todos los alumnos hayan o no 
aprobado las evaluaciones, ya que se continua con el curso. Y aquellos alumnos 
que no las hayan entregado en fecha aún aprobando las evaluaciones tienen que 
hacerlas para superar el curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No hay  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
No hay 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de refuerzo y contenidos ampliados a lo dado. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Se da una serie de Actividades que los alumnos tendrán que responder. 

Materiais e recursos Ordenador y wassap para alumnos que no tenga ordenador. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
Vía telefónica, telematicamente y a través de wassap en aquellos 
casos que no tienen ordenador los chicos. Se ha hablado 
previamente con los alumnos y se envia información desde el 
confinamiento. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Introdución. 

 

1.1.  Identificación da programación 

 

Centro educativo 

 

Código Centro Concello Ano académico 

15003224 IES Fernando Blanco Cee 2019-2020 

 

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 Ordinario-

xeral 

 

Módulo profesional e unidades formativas 

 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0235 Instalacións 

eléctricas 

interiores 

1º 12 320 384 

MP0235_13 Instalacións 

eléctricas de 

vivendas e de 

edificios de 

vivendas 

1º 12 145 174 

MP0235_23 Instalacións 

eléctricas en locais 

de tipo comercial e 

industrial 

 

1º 12 125 150 

MP0235_33 Instalacións 

electroacústicas 

(intercomunicación 

e sonorización) e 

de seguridade nos 

ámbitos 

residencial, 

comercial e 

industrial 

1º 12 50 60 
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Profesor responsable 

Elaboración Joaquín Fachal Casás 

Impartición Joaquín Fachal Casás 

 

 

Esta revisión está feita atendendo á situación excepcional, provocado polo COVI 19. 

Puntualizar que o 1º e 2º trimestre foi impartido e avaliado de xeito totalmente normal 

como figura no seguimento de dita programación (aplicación informática 

correspondente), polo que todo o que respecta a estes trimestres está contido na 

programación didáctica aprobada pola inspección para o curso 2019-2020. 

 

Só se fará mención neste caso á situación dos alumnos que teñen supensos os dous 

trimestres ou partes destes, e polo tanto quedarán claros os procedementos para 

propiciar dita recuperación. 

 

Tamén tratarase que contidos, instrumentos de avaliación e proceso de culificación será 

empregado no 3º trimestre. 

 

Tendo en conta nos dous casos expostos,  a posibilidade da formación on line e si fose 

posible nalgún intre a formación presencial. Non esquenzamos que este módulo 

sustancialmente está baseado nas prácticas de taller.  

 

 

 

2. Criterios de avaliación e resultados de aprendizaxe necesarios para o deseño de 

actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 

 

Unidade formativa 1 
 

1.1. Resultados de aprendizaxe. 

 

RA1 -  Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a 

documentación técnica. 

 

Criterios de avaliación. 

 

A1 - Representación gráfica e simboloxía 

CA1.2 - Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento. 
CA3.3 - Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación 
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A2 - Esquemas eléctricos 

CA1.2 - Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento 

 

CA3.3 - Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación. 

CA3.4 - Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización. 

 

A4 - Calculos básicos con corriente continua e corriente alterna monofásica e 

trifásica 
CA2.1 - Identificáronse as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a 

súa potencia. 

CA3.1 - Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa 

potencia. 

 

A5 - Normativa e regulamentación 

CA2.2 - Aplicouse o REBT. 

 

 

1.2. Resultados de aprendizaxe. 

 

RA2 -  Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación 

básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de vivendas, 

aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). 

 

Criterios de avaliación. 

 

A1 - Previsión de cargas, ptos de utilización , volúmenes perigosos segundo o REBT 

CA2.2 - Aplicouse o REBT. 

 

A2 - Calculo de seccións de conductores e canalizacións 

CA2.14 - Calculáronse as diferentes partes da posta a terra 

CA3.5 - Calculáronse os dispositivos de corte e protección. 

CA3.6 - Realizouse o cálculo da sección dos condutores e da caída de tensión, así como o 

dimensionamento da tubaxes ou canles protectoras, e dos dispositivos de corte e 

protección. 

A3 - Instalación de enlace dun edificio de vivendas e outras instalación 

CA2.3 - Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos 

comerciais. 

 

 

Unidade formativa 2 
 

1.1. Resultados de aprendizaxe. 

 
RA1 -  Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública 

concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de incendio ou 

explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai 
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Criterios de avaliación. 

 
A1 - Tipos de instalacións industriais e comerciais 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa. 

CA1.2 - Identificáronse os elementos da instalación. 

 
A2 - Deseño de cadros de mando e protección terminais para instalcións industriais 

e comerciais 

CA3.5 - Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da 

caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras. 

 

 

1.2. Resultados de aprendizaxe. 

 
RA1 -  Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública 

concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de incendio ou 

explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai 

 

Criterios de avaliación. 

 
A1 - Introducción á luminotecnia. Equipos de medida. Software de simulación 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa. 

CA1.2 - Identificáronse os elementos da instalación. 

CA3.4 - Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización. 

 

A3 - Luminarias, lámpadas e equipos auxiliares 

CA4.7 - Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión. 

 

 

 

1.3. Resultados de aprendizaxe. 
RA1 -  Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública 

concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de incendio ou 

explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai 

 

 

 

Criterios de avaliación. 

 
A1 - Suministros, circuítos de alumeado e forza, reparto de cargas. 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa. 

CA1.2 - Identificáronse os elementos da instalación. 

 

A2 - Cálculo de instalacións industriais 

CA3.4 - Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización. 

CA3.5 - Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da 

caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras. 
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1.4. Resultados de aprendizaxe. 
RA1 -  Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública 

concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de incendio ou 

explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai 

 

Criterios de avaliación. 

 

A1 - Instalacións en locais de pública concurrencia I 

CA1.2 - Identificáronse os elementos da instalación. 

CA1.6 - Instalouse a iluminación de emerxencia. 

CA1.7 - Instalouse a fonte de alimentación secundaria axeitada para o tipo de local. 

 

 

 

Unidade formativa 3 
 

 

1.1. Resultados de aprendizaxe. 
RA1 -  Recoñece elementos e equipamentos das instalacións electroacústicas, de 

seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes que as compoñen e as súas 

características máis salientables. 

 

Criterios de avaliación. 

 

A1 - Introdución ás instalacións electroacústicas 

CA1.1 - Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos CCTV. 

CA1.3 - Identificáronse os equipamentos e os elementos que compoñen as instalacións 

electroacústicas e de seguridade. 

 

 

 

A2 - Compoñentes das instalacións. Equipos de medida. 

CA2.6 - Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida. 

 

 

 

 

1.2. Resultados de aprendizaxe. 
RA1 -  Recoñece elementos e equipamentos das instalacións electroacústicas, de 

seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes que as compoñen e as súas 

características máis salientables. 

 

Criterios de avaliación. 

 

A1 - Introdución ás instalacións de seguridade 

CA1.1 - Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos CCTV. 

CA1.3 - Identificáronse os equipamentos e os elementos que compoñen as instalacións 

electroacústicas e de seguridade. 

CA2.3 - Realizouse unha clasificación das instalacións. 
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Materia impartida e avaliada a 13-4-2020. 

 

- Unidade formativa 1 (completa) 

- Unidade formativa 2 (excepto apartado 1.4) 

 

Materia a reforzar, repasar e recuperar. 

- Unidade formativa 1 (completa) 

- Unidade formativa 2 (excepto apartado 1.4) 

 

Materia a impartir no 3º trimestre 

- Unidade formativa 2 ( apartado 1.4) 

- Unidade formativa 3  

 

 

No intre de redactar esta revisión da programación didáctica é imposible, planificar si 

os contidos que faltan, se poderán impartir, debido ás limitacións tanto dos 

profesores como dos alumnos. 

 

O que xa é seguro, é cas prácticas de taller pendentes non poderán ser levadas a 

cabo neste curso. 

 

 

3. Instrumentos de avaliación adaptados a nova situación. 

 

Os instrumentos de avaliación empregados para avaliar as actividades de reforzo, 

repaso e ampliación, serán: 

 

Probas escritas 

 

- Tipo test con opcións múltiples. 

- Cálculo da previsión de cargas, condutores e proteccións. 

- Esquemas dos diferentes circuítos e cadros eléctricos. 

- Cuestionarios para temas novos de teoría. 

 

Estes instrumentos empregaranse tamén para recuperar as partes que cada alumno 

poida ter suspensa. 

 

Estas probas estarán colgadas na aula virtual do módulo. E serán comunicadas ó 

alumno afectado polo medio dun e-mail, onde enviarase o arquivo PDF ou DOC como 

arquivo adxunto, informando a data límite de entrega. 
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A frecuencia será mais ou menos dunha actividade semanal. 

 

O profesor realizará a corrección da  tarefa proposta e enviaralle ó alumno, esta por e-

mail. 

 

Procedementos: 

 

Traballaremos cos alumnos con actividades de reforzo e ampliación. Ambas 

actividades terán que  facelas todos os alumnos. 

 

- Actividades de reforzo e recuperación: Valerán para que aqueles alumnos que 

non tiñan a 1ª e 2ª avaliación superadas poidan facelo, é dicir, chegar ao 5. 

Tamén aqueles alumnos que teñan algunha parte suspensa. Se estes alumnos 

continúan traballando e tamén entregan as de Ampliación poderán subir a súa 

media un punto mais. 

- Actividades de Ampliación: Valerán para que todos aqueles alumnos que as 

presenten poidan subir a súa nota ata 1 punto máximo. 

 

 

 

4. Criterios de cualificación. 

 

1. Os criterios de cualificación para o 1º e 2º trimestre, constan na programación 

didáctica aprobada pola inspección e que se aplicaron para as notas postas en 

cada avaliación.  

 

2. Por non ter posibilidade de facer prácticas, e si non é posible realizalas ata o 19 

de Xuño derradeiro día lectivo, considero a nota de prácticas a obtida por cada 

alumno ó final da 2ª avaliación, e quedan pendientes para o vindeiro curso nos 

módulos que se especifican máis adiante. 

 

3. A cualificación para este 3º trimestre, obterase puntuando 0´1 cada tarefa 

proposta, podendo acadar cada alumno un punto  como máximo. 

 

4. Para obter a nota final, a cualificación sairá de facer a media aritmética da 1ª 

avaliación e a 2ª avaliación, e a esta sumarase a nota obtida  nas tarefas do 3º 

trimestre (1 punto como máximo). A cualificación será de 0 a 10, considerando 

necesario acadar unha puntuación final de 5, redondeándose as cualificacións ó 

enteiro máis próximo. 
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5. Por non poder contrastar, as causas e circunstanacias polas que o alumnado 

non pode seguir as actividades on line . A non entrega das tarefas non suporá 

unha valoración negativa. En todo caso, o profesor reserva para si, a 

posibilidade de facer unha proba escrita presencial, sempre que a situación o 

permita, esta sempre sería sumativa ós criterios antes expostos (só para 

alumnado pendente de recuperar algunha parte da 1ª e 2ª avaliación). 

 

6. No caso dos alumnos que teñan suspensa/s partes de estas avaliacións. Aínda 

que non supoña a repetición do módulo, por acadar os mínimos solicitados. 

Estas partes non superadas deberán ser obxecto de reforzo e traballo no curso 

2020-2021, nos módulos de 2º de Ciclo Medio de “Instalacións eléctricas e 

automáticas”, tanto en “Instalacións de distribución” como en “Infraestruturas 

comúns de telecomunicacións de vivendas e edificios”. Esta información farase 

constar no informe individual do alumno. 

 

 

7. Tamén deberán traballarse as prácticas que non foi posible realizar este 3º 

trimestre que se traballarán nos módulos de 2º de Ciclo Medio de “Instalacións 

eléctricas e automáticas”, tanto en “Instalacións de distribución” como en 

“Infraestruturas comúns de telecomunicacións de vivendas e edificios” 

 

 

 

 

5. Metodoloxía e actividades empregada para reforzar, recuperar e ampliar no 3º 

trimestre. 

 

Durante o terceiro trimestre traballamos usando como medio a aula virtual que ten 

o módulo de Instalacións de Interior, e tamén o envío de tarefas por medio do 

correo electrónico de cada alumno. 

 

Nela, iranse introducindo: 

- Temas a tratar desenrolados pola profesor.  

- Exercicios modelo desenrolados pola profesor de cada un dos tipos que se 

nos poderían presentar, explicados con todo detalle. 

- Páxinas web con vídeos, actividades interactivas ou simuladores que poidan 

complementar a materia. 

 

Proporanse actividades ao alumnado de diversos tipos: 
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- Boletíns de exercicios para que o alumnado vaia facendo. Iranse poñendo 

os exercicios resoltos para que o alumno autocorrixa. 

 

- Tarefas nas que ó alumnado pediráselle, exercicios resoltos do tipo xa feito, 

así como cuestionarios sobre temas de contidos novos. O profesor corrixirá 

ditos exercicios e poderá comprobar se o alumnado comprende ou non. O 

prazo de entrega é amplo co fin de que todo o alumnado poida entregalo 

sen problemas de cobertura. 

 

Materiais e recursos 

 

Todos os alumnos poden acceder a aula virtual  nun ou noutro momento.  

 

De todas formas, ponse a disposición do alumnado ademais, un correo electrónico 

de gmail, no caso de ter algún problema coa aula, sobre todo a efectos de entregar 

e recibir as tarefas.  

 

Dispoñen tamén do teléfono do profesor, para calquera aclaración, en calquera 

momento. 

 

      En todo momento serán atendidos a través das tres canles. 
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1. Introdución 

1.a) Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15003224 IES Fernando Blanco Cee 2019-2020 

 

Ciclo formativo 

Código da 

familia 

profesional 

Familia 

profesional 

Código 

do ciclo 

formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

IMA Instalación 

e 

mantemento 

CMIMA03 Mantemento 

Electromecánico 

Medio Ordinario-

Xeral 

 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración 

Código 

MP/UF 
Nome Curso 

Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0951 

Electricidade e 

automatismos 

eléctricos 

1º 9 240 288 

 

Candidato responsable 

Elaboración Juan Manuel Suárez Lago 

Impartición Juan Manuel Suárez Lago 
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2. Resultados de aprendizaxe imprescindibles para o deseño de 

actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación. 

Unidade Formativa 1 

1. RA1. Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuítos eléctricos 

de corrente continua, comparándoos cos cálculos efectuados. 

2. RA2. Mide parámetros de magnitudes eléctricas en circuítos eléctricos 

de corrente alterna monofásica, comparándoas cos cálculos efectuados, 

e describe os aspectos diferenciais coa corrente continua. 

3. RA3. Mide parámetros de magnitudes eléctricas nun sistema trifásico, 

comparándoas cos cálculos efectuados. 

Unidade Formativa 2 

1. RA1. Identifica os dispositivos de protección que cumpra empregar, en 

relación cos riscos e os efectos da electricidade. 

Unidade Formativa 3 

1. RA2. Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, interpretando 

documentación técnica, e verifica o seu funcionamento. 

 

3. Instrumentos de avaliación adaptados a nova situación 

Os novos instrumentos de avaliación serán, por unha banda, exames tipo test 

con opcións múltiples os cales se realizarán a través da aula virtual, e por 

outra, táboas de observación. 

En canto ao primeiro instrumento, este será o empregado para avaliar ao 

alumnado con algunha avaliación non superada.  

En canto ao segundo, só se empregará para aquelas actividades que tiveran 

lugar durante o estado de alarma sempre e cando beneficien ao 

alumnado. 

4. Criterios de cualificación 

1. A cualificación será de 1 a 10 puntos, considerando necesario para 

superar o módulo unha puntuación media como mínima de 5 puntos, 

redondeándose as cualificacións ao enteiro máis próximo. A avaliación 

farase por unidades didácticas realizadas ata a declaración do estado 

de alarma, sendo necesario superalas para superar o módulo. 
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2. Para realizar as ponderacións entre as notas de cada unidade didáctica 

esixirase, ao alumnado con algunha avaliación pendente, superar o 

instrumento de avaliación tipo test, proposto anteriormente, onde debe 

de acadar unha puntuación mínima de 5 puntos. 

3. En canto ás tarefas realizadas durante o estado de alarma, estas 

valoraranse cunha puntuación de 0,1 puntos por tarefa, podendo obter 

como máximo un “1” en total, sempre que se realice de forma axeitada. 

Esta puntuación será acumulada a nota final sempre e cando se supere 

o indicado no punto número 2. 

4. A nota final, sempre e cando se superen todas as unidades didácticas, 

será a media aritmética de: 

a. Resultados das probas tipo test. 

b. Resultados das probas realizadas con anterioridade a declaración 

do estado de alarma sempre que a nota sexa igual ou superior a 

5. 

c. Resultado das tarefas as cales se especifican no punto 3. 

5. En caso de non superar algunha das probas obrigatorias, a nota do 

alumnado será dun 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 


