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1 UD 1: Condutores eléctricos. (RA1, RA2, RA3 e RA4) 

2 UD.2: Esquemas eléctricos. (RA1 e RA2) 

3 UD.3 : Canalizacións e conducións eléctricas. (RA1 e RA2) 

4 UD 4: Médidas eléctricas e comprobacións. (RA1, RA2 e RA6) 

5 UD.5: Proteccións eléctricas. (RA1, RA2 e RA4) 

6 UD.6: Circuítos básicos de alumeado. (RA1, RA2,RA3, RA4 e RA6) 
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7 UD.6: Circuítos básicos de alumeado. (RA1, RA2,RA3, RA4 e RA6) 

8 UD.7: Tipos de lámpadas e as súas conexións. (RA1, RA2 e RA4) 

9 UD 8: Instalacións eléctricas en vivendas. (RA1, RA2,RA3, RA4 e RA6) 

10 UD 9: Instalacións de enlace. (RA1, RA2,RA3, RA4 e RA6) 

11 UD.10: Automatismos en vivendas. (RA1, RA2 e RA4) 
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12 UD 11: Iniciación á domótica.(RA2 e RA3) 

13 UD.12: Sensores e atuadores na domótica. (RA1, RA2 e RA4) 

14 UD 13: Domótica con relés programables. (RA1, RA2,RA3, RA4 e RA6) 

15 UD 14: O emprendemento nas instalacións eléctricas e domóticas. (RA 5 ) 



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

 
1. Probas escritas e/ou orais, individuais, e deberá obterse como mínimo unha nota de tres puntos en cada proba. 
 

50,00% 

 
2. Listados de cotexo para avaliar a realización das prácticas de taller, clase teórico-prácticas e uso de aula virtual. Neste 
apartado deberá obterse unha nota mínima de tres puntos. 
 

40,00% 

 
3. Táboas de observación para avaliar o grao de cumprimento de normas, esforzo, intervencións, iniciativa, interese, 
limpeza, puntualidade, ausencia inxustificada...) durante a realización das prácticas de taller, das clase teóricas e uso de 
aula virtual. 
 

5,00% 

 
4. Táboas de observación para avaliar a clasificación, conservación, orde, limpeza... da documentación obtida durante a 
realización das prácticas de taller, das clase teóricas e uso de aula virtual. 
 

5,00% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

Media ponderada: NOTA 1ª AV+ 2(NOTA 2ª AV)+ 3(NOTA 3ª AV) / 6 = NOTA MEDIA XUÑO 

 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar cada avaliación é necesario obter un mínimo de 5. Faranse varias probas/exames parciais en cada 

avaliación. Para aqueles alumnos que non superen unha avaliación, antes da celebración da seguinte sesión de avaliación, realizarase 

unha proba de recuperación da avaliación suspensa, que comprenderá TODA a materia dada nesa avaliación. 

A realización do apartado 2 será de carácter obrigatorio para una avaliación positiva. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o 

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 
As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro: 1º FPB_INSTALACIONES ELÉCTRICAS E 

DOMÓTICAS_José María López  (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariacasares/aulavirtual) 

Das dez horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse cinco clases a través de videoconferencia e as outras 

cinco horas serán de traballo do alumnado na aula virtual e tarefas puntuais enviadas a través de correo electrónico a cada alumno/a.  

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO/A OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual: 1º FPB_INSTALACIONES ELÉCTRICAS E DOMÓTICAS_José María López  

(https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariacasares/aulavirtual). E do correo electrónico: titoria.fpb1@gmail.com 

 

Diariamente, por correo electrónico ou a través de aula virtual, enviaranse as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións 

e/ou correccións dos exercicios se fose preciso.  

O alumno deberá remitir as tarefas solicitadas a través da aula virtual ou correo electrónico para ser corrixidas individualmente. 


