
 

 

Páxina 1 de 4 

 

Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15005269 IES Urbano Lugrís (Coruña (A) - Coruña (A)) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime adultos DUAL A 

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

Nome e apelidos 

Gonzalo Pardo Sánchez 

 

 

 

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.   
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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 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

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

Dado que este módulo de 2º curso rematou as clases presenciais en marzo, os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva así como os criterios de cualificación, son os mesmos que os reflexados na programación. 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Formación en empresa (Unidade formativa: Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de vivendas, de edificios e de locais de tipo comercial e industrial ) 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X X ▪ RA 1: Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo 
comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas 
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os 
elementos e a súa localización. 

▪ CA 1.1: Identificáronse as características das instalacións eléctricas de viven-
das, de edificios e de diversos tipos de locais: de pública concorrencia, con ris-
co de incendio ou explosión, con características especiais, etc. 

▪ CA 1.2: Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das 
instalacións. 

▪ CA 1.3: Identificouse o trazado da instalación en obra. 

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 

X X ▪ RA 2: Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, 
en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a 
secuencia das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. 

▪ CA 2.9: Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de 
calidade e seguridade establecidas. 

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 

X X ▪ RA 3: Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de 
edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e 
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. 

▪ CA 3.1: Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación. Caderno de aula en formato PDF por correo-e 

X X ▪ RA 5: Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en viven-
das, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as 
súas causas, e propón solucións. 

▪ CA 5.4: Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais. 

▪ CA 5.9: Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción. 

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 

Nº Unidade didáctica 

2 Formación en empresa (Unidade formativa: Técnicas e procesos en redes de distribución en baixa tensión e instalacións de enlace) 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA 1: Traza instalacións de enlace e redes eléctricas de distribución en baixa 
tensión, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, ten-
do en conta a relación entre os trazados, os equipamentos e os elementos, e a 
súa localización. 

▪ CA1.1: Identificáronse as características dos elementos das instalacións de 
enlace. 

▪ CA 1.2: Identificáronse as características dos elementos das redes eléctricas de 
distribución, tanto aéreas como subterráneas, así como das acometidas eléc-
tricas. 

▪ CA 1.3: Identificáronse os tipos de subministracións eléctricas. 

▪ CA 1.6: Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa 
localización. 

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 

 X ▪ RA 2: Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de 
redes de distribución en baixa tensión, para o que establece a secuencia das 
actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. 

▪ CA 2.5: Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferra-
mentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares. 

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Defínense as actividades de recuperación a través das tarefas propostas por correo-e e na páxina web do centro educativo, sendo os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva así como os criterios de cualificación, os 
mesmos que os reflexados na programación. 

No caso de non presentar as tarefas propostas a modo de recuperación, entenderase como non recuperadas, polo que terá que examinarse presencial ou telemáticamente, segundo as circunstancias sanitarias do momento, na 
proba de avaliación extraordinaria, sendo os mínimos esixibles e criterios de avaliación os mesmos que se reflexan na programación.  

 

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

Se a situación sanitaria o permite realizarase unha proba presencial. A proba poderá constar de dúas partes, unha conceptual e outra procedimental, onde o alumnado debe mostrar unhas habilidades, destrezas e coñecementos 
mínimos sobre o módulo. Este constará dunha parte de preguntas cortas ou tipo test, sobre os conceptos e o REBT, outra parte de cálculos e outra de esquemas a desenvolver en un tempo variable e nunca superior as catro horas. 

Nesta proba deben quedar evidenciados os resultados de aprendizaxe do módulo. 

Se non fora posible unha proba presencial, sería de forma telemática idéntica a proba presencial, pero obviando a parte procedimental. 

Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva así como os criterios de cualificación, os mesmos que os reflexados na programación. 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Non afecta. 

 

 

 


