
 

 

Páxina 1 de 6 
 

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 

MP0524 Configuración de instalacións eléctricas 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

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

Nome e apelidos 

Jose Luis Campo Varela 

 

 

 

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.   



 

 

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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

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

Para a avaliación final dos alumnos con este módulo pendente, teranse en conta os seguintes criterios xerais: 

 

- Coñecemento dos contidos indicados en cada unidade didáctica. 

- Coñecemento e habilidade no manexo da documentación. 

- Orde e método de traballo. 

- Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. 

- Orde e limpeza na presentación escrita. 

 

Durante o transcurso de este periodo, o alumno fará unha serie de exercicios prácticos que se enviarán por correo electrónico para a sua corrección.Nestas actividades deberá 
demostrala asimilación dos contidos e dos procedementos. A partir de estas tarefas farase o deseño da proba escrita de avaliación que permitirá  comprobar os graos de destreza 
adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos. 

 

As unidades didácticas a ter en conta para este periodo son: 

 

UD 1.- Cálculos das liñas e das suas proteccións. 

UD 2.- Instalacións de enlace. 



 

 

UD 3.- Instalacións interiores ou receptoras. 

UD 5.- Tarifación. 

UD 7.- Cálculo de instalacións de alumado interior. 

UD 9.- Caracterización de instalacións solares fotovoltaicas. 

 

Para estos alumnos que non teñen superado o módulo na segunda avaliación parcial, realizarase unha proba presencial. 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. 

En todo caso as probas a realizar irán en concordancia cos traballos  de reforzo realizados neste trimestre, e serán de características similares as realizadas o longo do curso. 

A nota mínima para a superación do módulo será de 5. 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1  
Cálculos das liñas e das suas proteccións. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ Determina as características dos elementos das instalacións 
eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins 
especiais, para o que realiza cálculos e consulta documentación 
de fábrica 

▪ Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, caídas 
de tensión, potencia, etc. 

▪ Realizáronse cálculos de sección. 

▪ Dimensionáronse as proteccións. 

▪ Dimensionáronse canalizacións e envolventes. 

▪ Respectáronse as prescricións do REBT. 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

2  
Instalacións de enlace. 



 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ Determina as características dos elementos das instalacións 
eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins 
especiais, para o que realiza cálculos e consulta documentación 
de fábrica. 

 

▪ Identificouse a estrutura das instalacións en edificios. 

▪ Recoñecéronse os elementos característicos do tipo de 
instalación. 

▪ Relacionáronse os elementos coa súa simboloxía en planos e 
esquemas. 

▪ Identificouse a normativa de aplicación. 

▪ Calculouse a previsión de cargas. 

▪ Definiuse o número de circuítos. 

▪ Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, caídas 
de tensión, potencia, etc. 

▪ Realizáronse cálculos de sección. 

▪ Dimensionáronse as proteccións. 

▪ Dimensionáronse canalizacións e envolventes. 

▪ Calculouse o sistema de posta a terra 

▪ Dimensionouse a instalación. 

Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Instalacións interiores ou receptoras. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Caracteriza as instalacións eléctricas de baixa tensión en 
locais de características especiais e instalacións con fins 
especiais, identificando a súa estrutura, o seu 
funcionamento e a normativa específica. 

▪  Determina as características dos elementos das 
instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de 
edificios e con fins especiais, para o que realiza cálculos 
e consulta documentación de fábrica. 

▪ Relacionáronse os elementos coa súa simboloxía en 
planos e esquemas. 

▪ Identificouse a normativa de aplicación. 
▪ Clasificáronse os emprazamentos e os modos de 

protección en instalacións de locais con risco de incendio 
e explosión. 

▪ Recoñecéronse as prescricións específicas para as 
instalacións en locais especiais. 

▪ Calculouse a previsión de cargas. 
▪ Definiuse o número de circuítos. 

Proba escrita. 



 

 

▪ Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, 
caídas de tensión, potencia, etc. 

▪ Realizáronse cálculos de sección. 
▪ Dimensionáronse as proteccións. 
▪ Dimensionáronse canalizacións e envolventes. 
▪  

 

Nº Unidade didáctica 

5 Tarifación. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno 
de edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións 
de deseño e elabora planos e esquemas. 

▪ Elaborouse unha factura eléctrica. Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

7 Cálculo de instalacións de alumado interior. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Caracteriza instalacións de iluminación interior e exterior, 
identificando os seus compoñentes e analizando o seu 
funcionamento. 

▪ Determináronse os parámetros luminotécnicos e o número de 
luminarias. 

▪ Dimensionouse a instalación eléctrica. 

▪  

Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Caracterización de instalacións solares fotovoltaicas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 



 

 

 x ▪ Caracteriza os elementos que configuran instalacións solares 
fotovoltaicas, con descrición da súa función e das súas 
características técnicas e normativas.SI 
4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica 

▪ Identificáronse os parámetros e as curvas características dos 
paneis. 

▪ Identificáronse as condicións de funcionamento das baterías 
de distintos tipos. 

▪ Recoñecéronse as características e a misión do regulador. 

▪ Clasificáronse os tipos de convertedores. 

▪ Recoñecéronse os elementos da instalación en planos e 
esquemas. 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Como os alumnos co módulo pendente non poden asistir o centro durante este trimestre, realizarán as tarefas encomendadas destinadas o reforzo da materia pendente na casa. 

Durante o transcurso de este periodo, o alumno fará unha serie de exercicios prácticos, que enviará por correo electrónico para a sua corrección. Nestas actividades deberá demostrala 
asimilación que fixo dos contidos e dos procedementos. O alumno contará con asistencia do profesor para solventar dúbidas. 

A finalidade destas tarefas será a recuperación dos apartados asociados os contidos mínimos esexibles correspondentes as unidades didácticas indicadas no apartado anterior. 

Para a realización destas actividades disporá da atención diaria do profesor. 

A partir de estas tarefas farase o deseño da proba escrita de avaliación (a realizar preferentemente no centro educativo) que servirá de base para a cualificación de cada alumno. 

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. 

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. 

 

 


