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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 

1 

2 

  Instalacións eléctricas en B.T. de edificios e iluminación exterior. Orzamentos de instalación eléctricas 

 Instalacións eléctricas en locais de fins especiais. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa 
tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, descri-
bindo os seus elementos, as características técnicas e a nor-
mativa.. 

 CA1.3 - Identificáronse as características das instalacións de 
iluminación exterior. 

 CA2.2 - Clasificáronse os emprazamentos e os modos de 
protección en instalacións de locais con risco de incendio e 
explosión. 

non si OU.1-Documentos de proxecto 

 

 RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no 
contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza 
condicións de deseño e elabora planos e esquemas. 

  CA2.3 - Recoñecéronse as prescricións específicas para as 
instalacións en locais especiais 

non si OU.1-Documentos de proxecto 

 

 RA2 -  Configura instalacións solares fotovoltaicas, determi-
nando as súas características a partir da normativa e as con-
dicións de deseño.  

 CA2.8 - Aplicáronse criterios de calidade e eficiencia enerxéti-
ca. 

non 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: 

Estudou a normativa: REBT, código técnico de edificación (CTE), normas particulares das compañías subministradoras, normas UNE, etc. Certifica-

ción enerxética. 

Estudou os sistemas de distribución en baixa tensión: xeneralidades (redes soterradas e redes aéreas). 

Identificou e estudou os trafos de usuario. 

Planificou e calculou as PATs. 

Estruturou as instalacións: instalación de enlace, e instalación interior ou receptora. 

Identificou as instalacións xeradoras de baixa tensión: condicións xerais e para a conexión. Cables de conexión. Formas de onda. Proteccións. Instala-

cións de posta a terra. Posta en marcha. 

Sistemas de conexión do neutro e das masas en redes de distribución de enerxía. Proteccións do neutro. 

Clasificou de instalacións solares fotovoltaicas. 

Identificou a normativa de aplicación: REBT, UNE, normativa reguladora de produción de enerxía 

eléctrica mediante tecnoloxía solar fotovoltaica, normativa de conexión á rede, etc. 

Estudou representou e calculou os paneis solares: tipos, funcionamento e constitución. 

Estudou o reguladores: funcións e parámetros característicos. Configuración de parámetros. 

Estudou e calculou os acumuladores: tipoloxía, mantemento, localización, precaucións e conexión. 
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Convertedores: programación, bloques e mantemento. 

Sistemas de seguimento solar. Estruturas soporte. Servoaccionamentos. 

Proteccións contra sobrecargas, contra contactos directos e indirectos, contra sobretensións, etc. 

Calculou o número de circuítos e seccións. Caída de tensión. Densidade de corrente. Corrente de curtocircuíto. Táboas de cálculo. 

Seleccionou os equipamentos e materiais: criterios. Catálogos comerciais. 

Confeccionou planos de detalle das instalacións eléctricas dedicadas a edificios, locais e instalacións exteriores. 

Representou a simboloxía específica. Normas de aplicación. 

Estudou as instalacións en locais con risco de incendio e explosión: prescricións particulares e xerais. 

Recoñece e identifica os cadros eléctricos. Elementos de protección e de potencia. 

Realizou a previsión de cargas: criterios de cálculo. Potencia máxima. 

Determinou o número de circuítos nas instalacións de vivendas e no contorno de 

edificios. Cálculo de circuítos. Coeficientes de simultaneidade. 

Dimensionou dos elementos de protección (magnetotérmica, diferencial, sobretensións). 

Tipos de tomas de terra en edificios.  

Coñece a normativa das instalacións interiores ou receptoras: partes e normativa. Características xerais. Prescricións xerais. 

Identifica os elementos característicos das instalacións: condutores e cables; tubos e canles protectoras. 

Identificou os tipos proteccións: contacto directo e indirecto, sobreintensidade e sobretensión. 

Dimensionou e calculou as instalacións interiores en vivendas e edificios. Prescricións xerais. 
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Estudou a iluminación pública: tipos e características. Dimensionamento e criterios de deseño. 

Estudou os equipamentos de regulación e control de iluminación. Reactancias convencionais.  

-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. 

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