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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

ELE  
 

Sistemas electrotécnicos e automatizados 
 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0519  
 

Documentación técnica en instalacións eléctricas 
 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario  Presencial A 

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

Nome e apelidos 

José Luís Fanego de Rego 

 

 

 

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 

4 

5 

6 

Documentación técnico-administrativa das instalacións 

Orzamentos de instalación eléctricas 

Proxecto dunha instalación de B.T. nun edificio. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Identifica a documentación técnico-administrativa das 
instalacións, interpretando proxectos e recoñecendo a infor-
mación de cada documento. 

 CA1.5 - Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun 
proxecto. 

no si OU.1-Documentos de proxecto 

 

 RA2 -  Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas 
eléctricos, tendo en conta a listaxe de materiais, os baremos e 
os prezos unitarios. 

 CA1.7 - Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial 
de certificado de instalación 

no si OU.1-Documentos de proxecto 

 

 RA4 -  Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos 
de instalacións e sistemas, nos que se definen procedementos 
de previsión, actuación e control.  

 CA3.6 - Elaborouse o estudo básico de seguridade e saúde. 

  CA4.1 - Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na 
montaxe e no mantemento das instalacións e dos sistemas 

 CA4.7 - Determinouse o almacenamento e o tratamento dos resi-
duos xerados nos procesos 

noi si OU.1-Documentos de proxecto 

 

       

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

Criterios de cualificación: 

Para aprobar a avaliación, é necesario que a cualificación resultante de aplicar os criterios de cualificación sexa igual o superior a 5 puntos. 

Sendo necesario obter en cada proba (o entre partes diferenciadas dunha mesma proba) un mínimo de 4 puntos sobre 10 para facer a media. 
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Será necesario obter en todos os proxectos, traballos, exames e actividades unha puntuación superior a 4 puntos sobre 10 para que teña efecto a media 

ponderada anteriormente descrita. Cando a mesma sexa superior a 5, considerarase aprobado a avaliación.  

Mínimos exixibles: 

-Identifica as características das instalacións é sistemas, analizando esquemas e consultando catálogos e as prescricións regulamentarias, para elaborar 

o informe de especificacións. 

-Define unidades de obra e su número interpretando planos e esquemas, para elaborar el orzamento. 

-Selecciona equipos e elementos das instalacións e sistemas, partindo dos cálculos e utilizando catálogos comerciais para configurar instalacións. 

-Realiza planos e pregalos nos distintos formatos DIN A4,3,2,1,0 

-Realiza planos acotados e a escala normalizada  

-Executa planos das distintas partes eléctricas que conforman as instalacións, así como dos elementos da aparamenta e outros, nos formatos axeitados, 

escalados ou acotados mediante CAD. 

-Aplica a normativa da documentación técnica para a elaboración de proxectos 

-Debuxa los planos de trazado xeral e esquemas eléctricos, utilizando programas informáticos de deseño asistido. 

-Identifica os recursos humanos e materiais para realizar o orzamento. 

-Define procedementos operacionais e a secuencia de intervencións, analizando información técnica de equipos e recursos para planificar mantemento. 

-Executa probas de funcionamento e seguridade, axustando equipos e elementos para poñer en servizo as instalacións. 

-Avalia situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propoñendo y aplicando medidas de prevención persoais e colectivas, de 

acordo a normativa aplicable en los procesos del traballo, para garantir entornos seguros. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 
Solo hai alumnos con PD.  Remito o apartado especifico para esta modalidade: 

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

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

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

 

Para a recuperación do módulo de Configuración de instalacións eléctricas que ten suspenso por perda do dereito á avaliación continua 

PD. Segundo a normativa para a formación profesional, motivada po la covi-19, Vostede disporá das seguintes opcións de recupera-

ción: 

1ª En caso de volver a actividade presencial 

Estes alumnos serán avaliados por medio dunha proba final que versará sobre os contidos mínimos do currículo desenvoltos nas activi-

dades ordinarias adaptadas expostos . Para superalo módulo será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. 

2ª En caso de non reiniciarse a actividade presencial o alumno con perda de dereito á avaliación continua terá que realizar os traballos 

de recuperación no prazo previsto, que a continuación se detallan:  

Traballos: 

• Un proxecto de PAT      • Un proxecto de ICC      • Un proxecto de ISF 

Directrices: 

As indicacións para a realización dos 3 proxectos mencionados, consisten no seguimento dos proxectos didácticos modelo expostos 

para tal fin no enlace: http://bit.ly/docutec2019 

 

 

http://bit.ly/docutec2019
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Contidos del enlace:  

Ademais dos proxectos didácticos modelo comentados, o enlace tamén conten acopio de información, normativa y bibliografía asociada  

explicitamente a cada proxecto. 

Enlace para consultas: DOCONFI20@gmail.com 

Prazo: 10/06/2020 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Téñense en conta as particularidades persoais de cada alumno, adaptando os requisitos necesarios para superar a proba de avaliación extraordinaria con 

perda de dereito á avaliación continua (PD) a circunstancia e diversidade do alumnado.  
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