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

Este módulo ao ser de segundo curso non se imparte docencia no terceiro trimestre. 

 

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

MÍNIMOS EXIXIBLES:  
 CA1.1. Clasificáronse os tipos de instalacións de enerxía solar. 
 CA1.3. Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis. 
 CA1.4. Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de baterías. 
 CA1.5. Describíronse as características e a misión do regulador. 
 CA1.6. Clasificáronse os tipos de convertedores. 
 CA1.7. Identificáronse as proteccións necesarias. 
 CA2.1. Interpretouse a documentación técnica da instalación. 
 CA2.3. Calculáronse os parámetros característicos dos elementos e dos equipamentos. 
 CA2.5. Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis. 
 CA2.6. Consultáronse catálogos comerciais. 
 CA2.7. Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios. 
 CA3.1. Describiuse a secuencia de montaxe. 
 CA3.6. Interconectáronse os paneis. 
 CA4.1. Interpretáronse os esquemas da instalación. 
 CA4.5. Interconectáronse os equipamentos e os paneis. 
 CA5.5. Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación. 
 CA5.6. Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción ou da avaría. 
 CA6.3. Identificáronse os esquemas de conexión. 
 CA6.4. Identificáronse as proteccións específicas. 
 CA6.7. Aplicouse a normativa. 
 CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 
 CA7.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións solares fotovoltaicas e as súas 

instalacións asociadas. 
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A nota final será a maior das seguintes: 
• A ponderación entre os 2 primeiros trimestres, tendo en conta que o primeiro ten un peso do 50% e o segundo do 50%. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Identificación dos elementos das instalacions SFV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía 
solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas característi-
cas. 

  CA1.1. Clasificáronse os tipos de instalacións de enerxía solar. Proba escrita 

X     CA1.3. Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis. Proba escrita 

X     CA1.4. Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de baterías. Proba escrita 

X     CA1.5. Describíronse as características e a misión do regulador. Proba escrita 

X     CA1.6. Clasificáronse os tipos de convertedores. Proba escrita 

X     CA1.7. Identificáronse as proteccións necesarias. Proba escrita 

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Configuración das ISFV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos ele-
mentos que a conforman. 

 CA2.1. Interpretouse a documentación técnica da instalación. Proba escrita 
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X     CA2.3. Calculáronse os parámetros característicos dos elementos e dos equipa-
mentos. 

Proba escrita 

X     CA2.5. Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis. Proba escrita 

X     CA2.6. Consultáronse catálogos comerciais. Proba escrita 

X     CA2.7. Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios. Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Montaxe de ISFV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 - Monta os paneis solares fotovoltaicos ensamblando os seus elementos, e 
verifica o seu funcionamento. 

 CA3.1. Describiuse a secuencia de montaxe. Proba escrita 

 X    CA3.6. Interconectáronse os paneis. Proba escrita 

 X  RA4 - Monta instalacións solares fotovoltaicas, para o que interpreta docu-
mentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. 

 CA4.1. Interpretáronse os esquemas da instalación. Proba escrita 

 X    CA4.5. Interconectáronse os equipamentos e os paneis. Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Mantemento e reparación en ISFV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas de preven-
ción e detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas. 

  CA5.5. Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na 
instalación. 

Proba escrita 
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 X    CA5.6. Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable 
da disfunción ou da avaría. 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

5 ISFV conectadas á rede 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA6 - Recoñece as condicións de conexión á rede das instalacións solares foto-
voltaicas atendendo á normativa. 

 CA6.3. Identificáronse os esquemas de conexión. Proba escrita 

 X    CA6.4. Identificáronse as proteccións específicas. Proba escrita 

 X    CA6.7. Aplicouse a normativa. Proba escrita 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos 
de prevención. 

  CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

Proba escrita 

 X    CA7.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e 
mantemento das instalacións solares fotovoltaicas e as súas instalacións aso-
ciadas. 

Proba escrita 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As medidas de reforzo consisten na realización de dous traballos nas que os alumnos traballarán os resultados de aprendizaxe vistos ata a interrupción das clases. 
Como medida de repaso subiuse á aula virtual as probas e prácticas realizadas durante o curso para que o alumno repase o visto anteriormente. 
Ao ser un período de recupreación e co fin de non sobrecargar ao alumnado non se prantexaron actividades de ampliación de contidos, pero os alumnos sempre poderan realizar consultas a través da aula virtual, correo electró-
nico ou videoconferencia no poderán prantexar as dúbidas que lles xurdan e de ser o caso ampliar o visto na clase 
 
 
 

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

Non hai alumnos con perda de dereito á avaliación continua. 
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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 

Aos alumnos que non respondan globalmente aos obxectivos programados tomaranase as seguintes medidas: 
 Os alumnos poderan prantexar dúbidas a través do correo electrónico ou da aula virtual, que serán respondidas polo profesor. No caso de ser necesario poderanse realizar videoconferencias nas que se prantexen as 

dúbidas dos alumnos e nas que o profesor tratara de resolvelas. 
 
 
 

 
 


