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Adaptación na programación para a finalización do 
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Centro educativo 

Código Centro Curso académico 
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2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados 

 

 

Módulo profesional 
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MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas 

 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime de adultos 

 

DUAL A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 
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JOSÉ MANUEL MIRAD VÁZQUEZ 

 

 

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) 

a. UD1. Formación en empresa 

 

Nº Unidade didáctica 

1 Formación en empresa 

 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, 
para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para 
a montaxe. 

CA1.2 Definíronse os puntos críticos de aprovisionamento. S S Proba Escrita 

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, 
para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para 
a montaxe. 

CA1.4 Identificáronse as fases do plan de montaxe da instalación. S S Táboa de Observación 

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, 
para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para 
a montaxe. 

CA1.8 Relacionáronse os plans de aprovisionamento e de montaxe. S S Táboa de Observación 

RA2 - Define as características de aceptación de materiais e medios para a 
montaxe de vivendas, locais e redes de distribución, para o que analiza plans 
de aprovisionamento, aplicando técnicas de xestión de almacén. 

CA2.2 Prevíronse as características do almacén de obra. S S Proba Escrita 

RA3 - Planifica a montaxe de instalacións eléctricas en edificios e liñas de 
distribución, para o que analiza plans de montaxe e define as fases de 
execución. 

CA3.5 Determináronse os recursos humanos de cada fase da montaxe. 

 
S S Táboa de Observación 

RA3 - Planifica a montaxe de instalacións eléctricas en edificios e liñas de 
distribución, para o que analiza plans de montaxe e define as fases de 
execución. 

CA3.6 Avaliáronse os puntos críticos da montaxe. 
 

S S Táboa de Observación 

RA3 - Planifica a montaxe de instalacións eléctricas en edificios e liñas de 

distribución, para o que analiza plans de montaxe e define as fases de 
execución. 

CA3.9 Prevíronse continxencias e propuxéronse solucións para a súa 
resolución. 
 

S N OU - Actividades que se realizan na empresa. 
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RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións 
eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade. 

CA4.3 Adecuouse o plan de montaxe ás características da instalación. 
 

S S Táboa de Observación 

RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións 
eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade. 

CA4.4 Recoñecéronse técnicas de xestión de persoal na execución das 
instalacións eléctricas. 

S S Proba Escrita 

RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións 
eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade. 

CA4.5 Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para a 
montaxe de instalacións. 
 

S S Proba Escrita 

RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións 
eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade. 

CA4.8 Aplicouse durante a montaxe a normativa electrotécnica e de 
seguridade no traballo. 

S S Proba Escrita 

RA5 - Documenta a posta en servizo das instalacións electrotécnicas, 
atendendo aos requisitos funcionais e á normativa. 

CA5.5 Realizáronse os ensaios dos elementos de protección. S N OU - Actividades que se realizan na empresa. 

RA6 - Planifica o mantemento e a xestión de residuos das instalacións 
eléctricas en edificios e no contorno de edificios, para o que identifica 
necesidades e elabora programas de mantemento e xestión de residuos. 

CA6.9 Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación. S S Táboa de Observación 

 

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

MÍNIMOS EXIXIBLES: 

 

- Recoñecéronse as partes do proxecto. 

- Xestionouse o aprovisionamento de instalacións eléctricas. 

- Detectáronse as necesidades no aprovisionamento de equipamentos e elementos. 

- Aplicouse o plan de montaxe á organización do aprovisionamento. 

- Desenvolvéronse proxectos eléctricos (Fases e planificación). 

- Temporalizáronse os procesos de montaxe, técnicas de planificación da montaxe e coordinación de procesos. 



 

 

Páxina 4 de 7 

 

- Manexáronse ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais. 

- Temporalizaronse procesos de montaxe. 

- Recoñecéronse e aplicaronse as medidas de seguridade. 

- Planificouse o aprovisionamento de materiais e xestión de existencias. 

- Realizouse o mantemento preventivo e correctivo dunha instalación. 

- Desenvolveuse o Plan de xestión de residuos. 

- Realizouse un plan de mantemento. 

- Fíxose a xestión de recursos humanos e materiais. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

Nas dúas primeiras avaliacións emitiuse unha cualificación que é a media ponderada das cualificacións das probas por unha banda e das cualificacións dos traballos 

e tarefas por outra banda. O peso será dun 60% para a parte das probas e dun 40% para a parte de tarefas. 

 

Foi necesario obter en todas as prácticas, traballos, exames e actividades unha puntuación igual ou superior a 4,5 puntos sobre 10 para que teña efecto a media 

ponderada anteriormente descrita. Si non se acada esa nota o profesor deberá propoñer algún plan de recuperación de esa actividade que non logrou acadar superar os 

mínimos esixibles. 

 

A cualificación final da materia foi a media aritmética das cualificacións trimestrais, sendo necesario ter aprobadas as dúas avaliacións para obter unha cualificación 

final positiva (superior ou igual a 5). 

 

A nota que obtivo cada alumno/a que forma parte dun grupo poderá ser diferente, en función da súa achega persoal. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪  ▪  Non procede por non haber ningún alumno 
co módulo pendente. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Non procede por non haber ningún alumno co módulo pendente. 

 

 

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

 

Non procede por non haber ningún alumno co módulo pendente. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Non procede por non haber ningún alumno co módulo pendente. 

 

 

 


