
 

 

Páxina 1 de 10 
 

Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15005269 IES Urbano Lugrís 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario Presencial A 

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

Nome e apelidos 

Jose Luis Campo Varela 
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

8 Proteccións en instalacións de B.T. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo 
e o mantemento de instalacións electrotécnicas, e 
describe os procedementos e os equipamentos de 
medida. 

▪ Aplicáronse normas de seguridade. 

▪ Analizaronse as consecuencias dos contactos eléctricos 
directos e indirectos. 

▪ Analizaronse os sistemas de protección nas 
instalacións electricas. 

SI SI Traballos enviados 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Medidas eléctricas e probas funcionais das instalacións eléctricas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo 
e o mantemento de instalacións electrotécnicas, e 
describe os procedementos e os equipamentos de 
medida. 

▪ Identificáronse os esquemas de conexión dos aparellos 
de medida 

▪ Recoñecéronse os procedementos de medida de cada 
instrumento ou equipamento . 

▪ Aplicáronse normas de seguridade. 

SI SI Traballos enviados 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Electrónica analóxica 



 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Caracteriza circuítos electrónicos analóxicos, para o 
que analiza o seu funcionamento e identifica as súas 
aplicacións. 

▪ Caracterizáronse as fontes de alimentación. 

▪ Caracterizáronse os sistemas electrónicos de control 
de potencia. 

▪ Verificouse o funcionamento dos sistemas electrónicos 
de control de potencia. 

▪ Realizáronse esquemas de bloques de circuítos 
analóxicos de diferentes tipos. 

▪ Identificáronse as aplicacións dos circuítos analóxicos. 

SI SI Traballos enviados 

 

 

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

Para a avaliación neste módulo, teranse en conta os seguintes criterios xerais: 

 

- Coñecemento dos contidos indicados en cada unidade formativa. 

- Coñecemento e habilidade no manexo da documentación. 

- Orde e método de traballo. 

- Coidado na presentación dos traballos (puntualidade, pulcritude, capacidade de redacción, ortografía...). 

- Actitude positiva e participación en clase. 

- Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. 

- Capacidade de traballo en equipo. 

- Orde e limpeza na presentación escrita de actividades. 

- Rigor na aplicación das medidas de seguridade, tanto persoal, como da instalación. 

- Respecto polas normas de utilización e conservación dos útiles e ferramentas de traballo. 

 

Durante o transcurso do actual curso e en cada avaliación, o alumno fará unha serie de exercicios prácticos, traballos ou tarefas e ademais diversas probas teórico - prácticas, nos cales 
deberá demostrala asimilación que fixo dos contidos e dos procedementos. Lóxicamente valoraremos a actitude amosada: interese polo traballo, orde, forma de afronta-los problemas 
xurdidos, interpretación de resultados, hábitos de traballo, tempo de execución, relación cos demais compañeiros, etc. 

 



 

 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN: 

 

1) Realización de probas obxectivas escritas e/ou prácticas de coñecemento para cada unidade didáctica, que analizarán os coñecementos teóricos e prácticos dos alumnos en base aos 
criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica. 

Serán probas que pretenden comprobar os graos de destreza adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos. 

Según criterio do profesor, para cada unidade didáctica ou grupos de unidades didácticas, realizarase unha proba teórica - práctica . 

 

2) Traballo e participación diaria no aula, valorando a asistencia, puntualidade, actitude, interese, participación no aula, esforzo persoal, así como lóxicamente os resultados obtidos e o 
tempo empregado. 

O profesor, por medio da observación realizará un seguimento da realización dos traballos (prácticas, informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d). 

 

3) Recollida e valoración de traballos (informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d) que o alumno realizará fóra do horario lectivo. 

 

NOTA DA TERCEIRA AVALIACIÓN: 

 

- O 85% da nota corresponde a media das puntuacións obtidas nas probas escritas realizadas (ferramenta de avaliación 1) para as seguintes unidades didácticas: 

 

UD1.- Análise de circuítos eléctricos básicos 

UD2 .-Electromagnetismo 

UD3.-Corrente alterna monofásica 

UD4.-Corrente alterna trifásica 

UD5.-Transformador. 

 

 

O peso de cada proba á hora de calcular a media será proporcional ás sesións que se lle asignan ás unidades didácticas correspondentes na programación. 

Os criterios de avaliación indicados para cada unidade didáctica - apartado 4c) - servirán para valorar este apartado. 

Para chegar ao aprobado será necesario que o alumno consiga unha puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada proba realizada. 

Os mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva neste apartado serán os indicados no apatado 4c 

- O 10% da nota corresponde as valoracións do traballo na aula (ferramenta de avaliación 2). 

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario realizar satisfactoriamente (nota superior a 5 puntos) cada unha das actividades propostas. Polo conxunto dos 
traballos propostos, o alumno terá unha puntuación 0 a 10 puntos. 

- O 5% da nota será a que poña o profesor para as actividades realizadas fora de horario lectivo (ferramenta de avaliacion 3). 

Cada un dos traballos recollidos valorarase de 0 a 10 puntos, e por cada día lectivo de retraso na sua entrega restaraselle a nota anterior 1 punto. 



 

 

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario ter como mínimo unha nota igual a 5 puntos en cada un dos traballos propostos. 

 

¡¡En todo caso, para conseguir o aprobado é necesario ter unha cualificación positiva (superior a 5 sobre 10) en cada un dos tres apartados anteriores!! 

 

Os traballos presentados vía correo electrónico no terceiro trimestre e con nota media superior a 5  valoraranse positivamente, para beneficiar o alumnado: o 10% da nota acadada nos 
traballos sumarase directamente a nota media calculada anteriormente (so para alumnos con todas as UD aprobadas), para obter así a nota correspondente a 3ª avaliación. 

 

 

NOTA FINAL DO MÓDULO: 

 

Para obter a cualificación final do módulo: 

– No caso dos alumnos que teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial. 

– No caso dos alumnos que non teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, realizarase a media ponderada das notas conseguidas en cada unidade didáctica 
aprobada previamente e as notas das unidades didácticas  recuperadas (proba escrita) no periodo de recuperación entre a terceira avaliación e a final, tendo en conta que 
todas as unidades didácticas deben de estar aprobadas para superar positivamente o módulo. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, o alumno terá suspendido o 
módulo e a nota de este será a media aritmética das notas das unidades didácticas suspensas. 

 

 

Nota: As probas a realizar entre a terceira avaliación e a avaliación final serán presenciais. Se a situación sanitaria non permite a realización das probas presenciais realizaranse probas 
equivalentes de forma telemática. 

En último caso, se aparece algún problema para a realización das probas telemáticas, estas serán substituídas pola realización de traballos  que permitan unha avaliación obxectiva. 

 



 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1  
Análise de circuítos eléctricos básicos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪  Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que 
realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 

▪ Realizaronse cálculos en circuitos mixtos resistivos de c.c. (3 
mallas) - asociación de resistencias, Kirchhoff, mallas. 

▪ Realizaronse cálculos en circuitos mixtos capacitivos de c.c. (3 
mallas) 

▪ Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente 
continua   

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

2  
 

Electromagnetismo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪  Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que 
realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 

▪ Recoñeceronse os fundamentos de electromagnetismo 
asociados a xeración de c.a. senoidais.   

Proba escrita 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3  



 

 

Corrente alterna monofásica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪  Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que 
realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 

▪ Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna 
senoidal. 

▪ Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á 
corrente alterna. 

▪ Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, 
potencias, cos  e frecuencia de resonancia, etc.). 

▪ Calculouse o f.d.p.  e a súa corrección en instalacións eléctricas. 

▪ Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente 
alterna. 

Proba escrita 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Corrente alterna trifásica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪  Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que 
realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 

▪ Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna 
senoidal. 

▪ Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á 
corrente alterna. 

▪ Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, 
potencias, f.d.p. e frecuencia de resonancia, etc.). 

▪ Distinguíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos. 

▪ Calculouse o f.d.p.  e a súa corrección en instalacións eléctricas. 

▪ Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente 
alterna. 

Proba escrita 

 



 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Transformador 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪  Caracteriza transformadores trifásicos, para o que analiza o 
seu funcionamento e realiza probas e ensaios. 

▪ Distinguíronse as características físicas e funcionais dos 
transformadores. 

▪ Obtívose información técnica da placa de características. 

▪ Identificáronse os grupos de conexión dos transformadores 
trifásicos e as súas aplicacións. 

▪ Aplicáronse técnicas de medición fundamentais en 
transformadores trifásicos. 

▪ Realizáronse os ensaios de baleiro e curtocircuíto dun 
transformador. 

▪ Realizáronse os cálculos das condicións de funcionamento dos 
transformadores (coeficiente de regulación, caída de tensión e 
rendemento, etc.). 

Proba escrita 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Para o alumnado que non superou o módulo na terceira avaliación parcial, realizaranse actividades no periodo destinado á realización de actividades de recuperación dos módulos 
pendentes. 

As actividades de recuperación para cada unidade didáctica pendente consisten na resolución por parte do alumno de unha batería de problemas plantexados polo profesor e enviados 
por correo electrónico, de cara a preparar as probas escritas (de ser posible presenciais) correspondentes a cada unidade didáctica pendente. 

Para a realización destas actividades disporá da atención do profesor. 

 



 

 

Nota: As probas a realizar entre a terceira avaliación e a avaliación final serán presenciais. Se a situación sanitaria non permite a realización das probas presenciais realizaranse probas 
equivalentes de forma telemática. 

En último caso, se aparece algún problema para a realización das probas telemáticas, estas serán substituídas pola realización de traballos  que permitan unha avaliación obxectiva. 
 

 

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

As probas de avaliación para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua realizaranse nas mismas condicións que para o resto do alumnado, tendo en conta que na proba 
extraordinaria correspondente os alumnos con perda de dereito a avaliación continua terán que examinarse das seguintes unidades didácticas: 

UD1.- Análise de circuítos eléctricos básicos 

UD2 .-Electromagnetismo 

UD3.-Corrente alterna monofásica 

UD4.-Corrente alterna trifásica 

UD5.-Transformador 

Estes alumnos poderán seguir as actividades de recuperación igual que os alumnos co módulo pendente. 

Será responsabilidade do alumno informarse das datas dos exames correspondentes. 

 
 

 



 

 

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, informes ou prácticas en función das características do alumno. 

 
 

 

 

 


