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1. Identificación da programación

Centro educativo 

Código Centro 

15015767 CIFP Santiago de Compostela

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional 

ENA Enerxía e Auga 

Código 
MP/UF 

Nome 

1565 Construción en redes e

Profesorado asignado ao módulo 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles

 
 Ante a situación de excepcionalidade provocada pola crise sanitaria do Covid
 elabóranse instrucións recollidas na Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección 
 Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o apartado abaixo 
 descrito reflicte directamente nos Criterios de Cualificación relativos ao Terceiro 
 Trimestre para o réxime de FP Dual o Artigo 3, aptdo 2.a. 
 reprogramarán para cada alumno/a a súa formación, planificando 
 reforzo dos aspectos que non fosen abordados na empresa
 
 Por outra banda, na instrucións do 27 de abr
 Educativa establecen no aptdo 6.9,
 avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre 
 as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous pr
 así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de 
 aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 
 Decreto 463/2020,  sempre e cando beneficie ao alumnado
 criterios de avaliación e cualificación teranse en conta as aprendizaxes e 
 competencias imprescindibles anteriormente identificados
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Identificación da programación 

Concello 

CIFP Santiago de Compostela Santiago de Compostela

 Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo 

CMENA01 Redes e estacións de tratamento de augas

Curso Sesións 
semanais

Construción en redes e estacións de tratamento de auga 1 8 

Verónica de Ana Rodríguez 

Criterios de cualificación e mínimos exixibles

Ante a situación de excepcionalidade provocada pola crise sanitaria do Covid
instrucións recollidas na Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección 

Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o apartado abaixo 
descrito reflicte directamente nos Criterios de Cualificación relativos ao Terceiro 

ra o réxime de FP Dual o Artigo 3, aptdo 2.a. a. "Os centros educativos 
reprogramarán para cada alumno/a a súa formación, planificando 
reforzo dos aspectos que non fosen abordados na empresa

Por outra banda, na instrucións do 27 de abril de 2020, da DXE, FP e Innovación 
Educativa establecen no aptdo 6.9, que a "Avaliación e cualificación do alumnado: a 
avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre 

aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso
así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de 
aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 

sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción 
criterios de avaliación e cualificación teranse en conta as aprendizaxes e 
competencias imprescindibles anteriormente identificados".

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Ano académico 

Santiago de Compostela 2019/2020 

Grao Réxime 

Redes e estacións de tratamento de augas Medio Adultos 
(Dual) 

Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

209 209 

Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Ante a situación de excepcionalidade provocada pola crise sanitaria do Covid-19, 
instrucións recollidas na Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección 

Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o apartado abaixo 
descrito reflicte directamente nos Criterios de Cualificación relativos ao Terceiro 

a. "Os centros educativos 
reprogramarán para cada alumno/a a súa formación, planificando actividades de 
reforzo dos aspectos que non fosen abordados na empresa". 

il de 2020, da DXE, FP e Innovación 
que a "Avaliación e cualificación do alumnado: a 

avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre 
imeiros trimestres do curso, 

así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de 
aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 

. Para a concreción dos 
criterios de avaliación e cualificación teranse en conta as aprendizaxes e 

".  
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2.1.- Criterios de cualificación
  
   

 Baixo as directrizes lexislativas anteriores, se describe a continuación os
 cualificación seguintes atentendo á casuística do curso:
 
  

a) Alumnos co 1º e 2º Trimestre aprobados:

A Terceira Avaliación será desenvolta por actividades no período de confinamento, 
mentres o alumnado non realice a súa formación na 
serán de reforzo dos aspectos que non fosen abordados na empresa seguindo os 
criterios de avaliación seguintes:

 

- Se transmitirán contidos por parte do docente co envío de actividades entregables 
e avaliables a través da aula
de 0 a 10 ptos cada unha delas. Estas calificacións colgaranse, como se estaba a 
facer, na propia aula virtual en cada actividade. As tarefas non entregadas 
calificaranse con 0 ptos.. A nota final d
actividades propostas.

 

- A nota da Terceira Avaliación non será menor á nota dos trimestres anteriores, 
seguindo a fórmula seguinte: 

 Nota 2º Trimestre + posible aumento de puntuación acadada na resolución positi
das tarefas propostas no 3 Trimestre.

  

b) Alumnos con Trimestres anteriores suspensos:

A recuperación dos contidos non acadados de xeito positivo nos Trimestres 
anteriores, será cualificada mediante a resolución de todas as tarefas que non foron 
entregadas y/ou non foron aprobadas (mínimo un 5). As tarefas non entregadas 
calificaranse con 0 puntos.

 

Os alumnos que non acaden os 5 puntos, facendo a media aritmética de todas as 
actividades propostas, terán que presentarse a un exame final presencial se as
circunstancias sanitarias o permiten , ou ben virtual a través de videoconferencia co 
Cisco Webex, en caso contrario.

 

O alumnado que non teña superada a parte práctica (mínimo 5 ptos) será obrigatorio 
realizar un exame de recuperación, ben presencial o b
os acontecimentos da evolución da pandemia.
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Criterios de cualificación 

Baixo as directrizes lexislativas anteriores, se describe a continuación os
cualificación seguintes atentendo á casuística do curso: 

a) Alumnos co 1º e 2º Trimestre aprobados: 

A Terceira Avaliación será desenvolta por actividades no período de confinamento, 
mentres o alumnado non realice a súa formación na empresa Viaqua. Estas tarefas 
serán de reforzo dos aspectos que non fosen abordados na empresa seguindo os 
criterios de avaliación seguintes: 

Se transmitirán contidos por parte do docente co envío de actividades entregables 
e avaliables a través da aula virtual do  Politécnico   de Santiago que se calificarán 
de 0 a 10 ptos cada unha delas. Estas calificacións colgaranse, como se estaba a 
facer, na propia aula virtual en cada actividade. As tarefas non entregadas 
calificaranse con 0 ptos.. A nota final destas será a media aritmética de todas as 
actividades propostas. 

A nota da Terceira Avaliación non será menor á nota dos trimestres anteriores, 
seguindo a fórmula seguinte:  

Nota 2º Trimestre + posible aumento de puntuación acadada na resolución positi
das tarefas propostas no 3 Trimestre. 

b) Alumnos con Trimestres anteriores suspensos: 

A recuperación dos contidos non acadados de xeito positivo nos Trimestres 
anteriores, será cualificada mediante a resolución de todas as tarefas que non foron 

adas y/ou non foron aprobadas (mínimo un 5). As tarefas non entregadas 
calificaranse con 0 puntos. 

Os alumnos que non acaden os 5 puntos, facendo a media aritmética de todas as 
actividades propostas, terán que presentarse a un exame final presencial se as
circunstancias sanitarias o permiten , ou ben virtual a través de videoconferencia co 
Cisco Webex, en caso contrario. 

O alumnado que non teña superada a parte práctica (mínimo 5 ptos) será obrigatorio 
realizar un exame de recuperación, ben presencial o ben virtual, segundo procedan 
os acontecimentos da evolución da pandemia. 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Baixo as directrizes lexislativas anteriores, se describe a continuación os criterios de 

A Terceira Avaliación será desenvolta por actividades no período de confinamento, 
empresa Viaqua. Estas tarefas 

serán de reforzo dos aspectos que non fosen abordados na empresa seguindo os 

Se transmitirán contidos por parte do docente co envío de actividades entregables 
virtual do  Politécnico   de Santiago que se calificarán 

de 0 a 10 ptos cada unha delas. Estas calificacións colgaranse, como se estaba a 
facer, na propia aula virtual en cada actividade. As tarefas non entregadas 

estas será a media aritmética de todas as 

A nota da Terceira Avaliación non será menor á nota dos trimestres anteriores, 

Nota 2º Trimestre + posible aumento de puntuación acadada na resolución positiva 

A recuperación dos contidos non acadados de xeito positivo nos Trimestres 
anteriores, será cualificada mediante a resolución de todas as tarefas que non foron 

adas y/ou non foron aprobadas (mínimo un 5). As tarefas non entregadas 

Os alumnos que non acaden os 5 puntos, facendo a media aritmética de todas as 
actividades propostas, terán que presentarse a un exame final presencial se as 
circunstancias sanitarias o permiten , ou ben virtual a través de videoconferencia co 

O alumnado que non teña superada a parte práctica (mínimo 5 ptos) será obrigatorio 
en virtual, segundo procedan 
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A nota máxima acadada será de 5 ptos, sendo voluntaria a presentación a un exame 
final para subir nota. 

 

 2.2.- Mínimos exixibles

A continuación se presentan os criterios de 
desenvolver o alumno para obter unha cualificación positiva do módulo. Ditas 
competencias imprescindibles refírense ás aprendizaxes desenvolvidas durante os 
dous primeiros trimestres, dado que no 3º trimestre os alumno
actividade na empresa Viaqua.

 

UD2 

CA5.1 - Identificáronse as actividades propias da seguridade e a saúde no traballo 
no marco normativo básico que a regula no sector da construción, valorando a 
importancia que dentro delas presentan as me
riscos laborais e protección.

CA5.2 - Definíronse os riscos laborais de carácter xeral en contornos de traballo, así 
como os sistemas de prevención, especificando as funcións do control de riscos 
laborais e do control d

CA5.4 - Identificáronse os riscos laborais en obras de construción, argumentando as 
razóns da súa frecuencia e a gravidade das súas consecuencias, e especificando 
criterios básicos de prevención e equipamentos de protec

 

UD3: 

CA1.1 - Identificáronse e clasificáronse as principais tipoloxías de obras de 
edificación e obra civil, en relación coa súa función, as súas características e a súa 
situación. 

CA1.2 - Relacionáronse os procesos construtivos en redes e
tratamento de auga coas fases da súa execución e os seus requisitos.

CA1.3 - Caracterizáronse os principais axentes que interveñen nas obras de 
construción de redes e estacións de tratamento de auga.

 

UD4: 

CA2.5 - Determinouse o proceso 
estrutura definida, unindo os seus elementos mediante atadura con arame.

CA2.8 - Construíuse unha ancoraxe para un elemento da rede de abastecemento de 
auga conforme as prescricións da documentación técnica.
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A nota máxima acadada será de 5 ptos, sendo voluntaria a presentación a un exame 
 

Mínimos exixibles 

A continuación se presentan os criterios de avaliación imprescindibles que deberá 
desenvolver o alumno para obter unha cualificación positiva do módulo. Ditas 
competencias imprescindibles refírense ás aprendizaxes desenvolvidas durante os 
dous primeiros trimestres, dado que no 3º trimestre os alumno
actividade na empresa Viaqua. 

Identificáronse as actividades propias da seguridade e a saúde no traballo 
no marco normativo básico que a regula no sector da construción, valorando a 
importancia que dentro delas presentan as medidas e as técnicas de prevención de 
riscos laborais e protección. 

Definíronse os riscos laborais de carácter xeral en contornos de traballo, así 
como os sistemas de prevención, especificando as funcións do control de riscos 
laborais e do control de saúde de dos/das traballadores/as. 

Identificáronse os riscos laborais en obras de construción, argumentando as 
razóns da súa frecuencia e a gravidade das súas consecuencias, e especificando 
criterios básicos de prevención e equipamentos de protección asociados.

Identificáronse e clasificáronse as principais tipoloxías de obras de 
edificación e obra civil, en relación coa súa función, as súas características e a súa 

Relacionáronse os procesos construtivos en redes e
tratamento de auga coas fases da súa execución e os seus requisitos.

Caracterizáronse os principais axentes que interveñen nas obras de 
construción de redes e estacións de tratamento de auga. 

Determinouse o proceso necesario para armar unha ancoraxe ou unha 
estrutura definida, unindo os seus elementos mediante atadura con arame.

Construíuse unha ancoraxe para un elemento da rede de abastecemento de 
auga conforme as prescricións da documentación técnica. 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

A nota máxima acadada será de 5 ptos, sendo voluntaria a presentación a un exame 

avaliación imprescindibles que deberá 
desenvolver o alumno para obter unha cualificación positiva do módulo. Ditas 
competencias imprescindibles refírense ás aprendizaxes desenvolvidas durante os 
dous primeiros trimestres, dado que no 3º trimestre os alumnos realizan a súa 

Identificáronse as actividades propias da seguridade e a saúde no traballo 
no marco normativo básico que a regula no sector da construción, valorando a 

didas e as técnicas de prevención de 

Definíronse os riscos laborais de carácter xeral en contornos de traballo, así 
como os sistemas de prevención, especificando as funcións do control de riscos 

Identificáronse os riscos laborais en obras de construción, argumentando as 
razóns da súa frecuencia e a gravidade das súas consecuencias, e especificando 

ción asociados. 

Identificáronse e clasificáronse as principais tipoloxías de obras de 
edificación e obra civil, en relación coa súa función, as súas características e a súa 

Relacionáronse os procesos construtivos en redes e estacións de 
tratamento de auga coas fases da súa execución e os seus requisitos. 

Caracterizáronse os principais axentes que interveñen nas obras de 

necesario para armar unha ancoraxe ou unha 
estrutura definida, unindo os seus elementos mediante atadura con arame. 

Construíuse unha ancoraxe para un elemento da rede de abastecemento de 
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UD5: 

CA2.1 - Axustouse a implantación do arranque e do levantamento de fábricas ás 
condicións reais de execución do proxecto, garantindo o cumprimento das 
prescricións técnicas dos traballos formulados.

CA2.7 - Construíronse unha arqueta e un pozo xeral para 
acometida. 

 

UD6: 

CA3.4 - Identificáronse os tipos de gabia e realizouse a súa apertura e o seu 
esteamento, tendo en conta as situacións de obra en gabia.

CA3.6 - Aplicáronse os procedementos de colocación de tubos, inmobilización e 
posterior tapadura. 

CA3.7 - Realizáronse os encofrados para as ancoraxes segundo a súa situación e a 
súa función no sistema de redes instalado, tendo en conta as prescricións técnicas.

 

 

UD7: 

CA4.1 - Caracterizáronse os procesos de execución dos traballos, secuenci
fases e detallando recursos.

CA4.2 - Obtívose información para a realización dos traballos, interpretando a 
documentación técnica dispoñible.

CA4.3 - Determináronse as unidades de obra, así como os medios e a estrutura de 
actuación en labores de const

CA4.10 - Organizáronse as tarefas de execución de obra, comprobando as tarefas 
realizadas. 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación

 

As actividades de recuperación propostas a través da aula virtual ser
expuso no apartado 2.1.a, as actividades non entregadas ou suspensas propostas 
nos Trimestres anteriores. 
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Axustouse a implantación do arranque e do levantamento de fábricas ás 
condicións reais de execución do proxecto, garantindo o cumprimento das 
prescricións técnicas dos traballos formulados. 

Construíronse unha arqueta e un pozo xeral para 

Identificáronse os tipos de gabia e realizouse a súa apertura e o seu 
esteamento, tendo en conta as situacións de obra en gabia. 

Aplicáronse os procedementos de colocación de tubos, inmobilización e 

Realizáronse os encofrados para as ancoraxes segundo a súa situación e a 
súa función no sistema de redes instalado, tendo en conta as prescricións técnicas.

Caracterizáronse os procesos de execución dos traballos, secuenci
fases e detallando recursos. 

Obtívose información para a realización dos traballos, interpretando a 
documentación técnica dispoñible. 

Determináronse as unidades de obra, así como os medios e a estrutura de 
actuación en labores de construción. 

Organizáronse as tarefas de execución de obra, comprobando as tarefas 

Procedemento para a recuperación das partes non 

Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación propostas a través da aula virtual ser
expuso no apartado 2.1.a, as actividades non entregadas ou suspensas propostas 
nos Trimestres anteriores.  

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Axustouse a implantación do arranque e do levantamento de fábricas ás 
condicións reais de execución do proxecto, garantindo o cumprimento das 

Construíronse unha arqueta e un pozo xeral para arranque dunha 

Identificáronse os tipos de gabia e realizouse a súa apertura e o seu 

Aplicáronse os procedementos de colocación de tubos, inmobilización e 

Realizáronse os encofrados para as ancoraxes segundo a súa situación e a 
súa función no sistema de redes instalado, tendo en conta as prescricións técnicas. 

Caracterizáronse os procesos de execución dos traballos, secuenciando 

Obtívose información para a realización dos traballos, interpretando a 

Determináronse as unidades de obra, así como os medios e a estrutura de 

Organizáronse as tarefas de execución de obra, comprobando as tarefas 

Procedemento para a recuperación das partes non 

As actividades de recuperación propostas a través da aula virtual serán, como xa se 
expuso no apartado 2.1.a, as actividades non entregadas ou suspensas propostas 
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Estas actividades varían dende a resolución de exercicios, problemas e 
cuestionarios online sobre os contidos do módulo vistos nos do
trimestres.  

 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

 Aqueles alumnos con perda de avaliación continua poderán realizar as actividades de 
 recuperación propostas na aula virtual, as 
 non serán avaliables. Servirán para repasar os contidos do módulo e resolución de 
 dúbidas de cara a proba de avaliación extraordinaria final.
 
  A perda da avaliación continua suporá que o alumno deberá some
 de avaliación extraordinario, consistente nunha proba teórico
 abrangará os contidos imprescindibles abordados durante o curso. Esta proba será
 de xeito presencial se as condicións para poder facelo deste xeito son favorabl
 telemática en caso negativo.
 
 Cualificarase de 0 a 10 puntos, con ata dous decimais, redondeándose de ser o caso, 
 de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou
 superior. 
 
 En ningún caso as probas poderán sup
 
 As horas e datas das probas extraordinarias serán publicadas coa suficiente antela
 ción na páxina web do centro: 
 

4. Medidas de reforz
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte 
do alumnado 

  A transmisión dos contidos de reforzo de aspectos relacionados coa unidade didáctica 
 1 "Formación na empresa" será  a través da aula virtual 

 Desenvolveranse contidos a través da visualización de videos explicativos,  resolución 
 de problemas ou pregunta,
 resultados de aprendizaxe seguintes: 

RA4: Organización de tarefas d
asignando recursos humanos e materiais.

RA6: Control a nivel básico a Normativa en materia de prevención de riscos laborais 
en construción. 
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Estas actividades varían dende a resolución de exercicios, problemas e 
cuestionarios online sobre os contidos do módulo vistos nos do

Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Aqueles alumnos con perda de avaliación continua poderán realizar as actividades de 
recuperación propostas na aula virtual, as cales serán corrixidas polo profesor pero 
non serán avaliables. Servirán para repasar os contidos do módulo e resolución de 
dúbidas de cara a proba de avaliación extraordinaria final. 

A perda da avaliación continua suporá que o alumno deberá some
de avaliación extraordinario, consistente nunha proba teórico
abrangará os contidos imprescindibles abordados durante o curso. Esta proba será
de xeito presencial se as condicións para poder facelo deste xeito son favorabl
telemática en caso negativo. 

Cualificarase de 0 a 10 puntos, con ata dous decimais, redondeándose de ser o caso, 
de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou

En ningún caso as probas poderán superar a duración dunha xornada lectiva.

As horas e datas das probas extraordinarias serán publicadas coa suficiente antela
ción na páxina web do centro: www.politecnicodesantiago.es. 

Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte 

A transmisión dos contidos de reforzo de aspectos relacionados coa unidade didáctica 
1 "Formación na empresa" será  a través da aula virtual do Centro.

Desenvolveranse contidos a través da visualización de videos explicativos,  resolución 
de problemas ou pregunta,  cuestionarios, tarefas de investigación co fin de acadar os 
resultados de aprendizaxe seguintes:  

RA4: Organización de tarefas de obra que se vai executar, planificando actividades e 
asignando recursos humanos e materiais. 

RA6: Control a nivel básico a Normativa en materia de prevención de riscos laborais 
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Estas actividades varían dende a resolución de exercicios, problemas e 
cuestionarios online sobre os contidos do módulo vistos nos dous primeiros 

Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 

Aqueles alumnos con perda de avaliación continua poderán realizar as actividades de 
cales serán corrixidas polo profesor pero 

non serán avaliables. Servirán para repasar os contidos do módulo e resolución de 

A perda da avaliación continua suporá que o alumno deberá some terse a un sistema 
de avaliación extraordinario, consistente nunha proba teórico- práctica que
abrangará os contidos imprescindibles abordados durante o curso. Esta proba será
de xeito presencial se as condicións para poder facelo deste xeito son favorables, ou 

Cualificarase de 0 a 10 puntos, con ata dous decimais, redondeándose de ser o caso, 
de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é de 0,5 ou 

erar a duración dunha xornada lectiva. 

As horas e datas das probas extraordinarias serán publicadas coa suficiente antela

o, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte 

A transmisión dos contidos de reforzo de aspectos relacionados coa unidade didáctica 
do Centro. 

Desenvolveranse contidos a través da visualización de videos explicativos,  resolución 
cuestionarios, tarefas de investigación co fin de acadar os 

e obra que se vai executar, planificando actividades e 

RA6: Control a nivel básico a Normativa en materia de prevención de riscos laborais 

http://www.politecnicodesantiago.es/
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo

 A atención por parte do docente será individualizada para aqueles alumnos/as que 
 precisen o reforzo, repaso ou ben aclaración de dúbidas co fin de acadar 
 positivamente os resultados de aprendizaxe programados.

 
   

CIFP Politécnico de Santiago 
r/ Rosalía de Castro, 133 , Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Tfno: 881867601,  Fax: 881867638 
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago 
 
 

Medidas de atención á diversidade do alumnado 
módulo 

A atención por parte do docente será individualizada para aqueles alumnos/as que 
precisen o reforzo, repaso ou ben aclaración de dúbidas co fin de acadar 
positivamente os resultados de aprendizaxe programados. 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Medidas de atención á diversidade do alumnado 

A atención por parte do docente será individualizada para aqueles alumnos/as que 
precisen o reforzo, repaso ou ben aclaración de dúbidas co fin de acadar 


