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1 Identificación da programación 

Centro educativo 

 

Código Centro Ano académico 

15015767 CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Familia profesional Ciclo formativo Grao Réxime 

Electricidade-Electrónica SELE01 - Sistemas electrotécnicos e 

automatizados 

Superior Dual 

Profesorado responsable 

Docente titor/a: Dorado López, Iago 

Profesorado: Alvarez Martínez, Dolores 

Blanco Arca, Carlos 

Cabo Pociña, José Joaquín 

Fanego Rego, José 

Dorado López, Iago 

2 Introdución e contextualización 

 O módulo, que se desenvolve na presente programación, corresponde ao Proxecto de 

sistemas electrotécnicos e automatizados, co código MP0526 que se desenvolverá  logo da 

avaliación positiva de tódolos módulos profesionais de formación no centro educativo, coincidindo coa 

realización do módulo profesional de Formación en Centros de Traballo e avaliarase, polo equipo 

docente, unha vez cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias 

adquiridas nel. 

 

O módulo de proxecto incluído no currículo, Decreto 138/2011, do 9 de xuño, ten por finalidade a 

integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais 

características do título que se abordaron no resto dos módulos profesionais, xunto con aspectos 

relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial. 

 

A programación deste módulo profesional de proxecto consiste nun documento de especificacións 

sobre as características e o alcance do traballo para realizar que, en todo caso, deberá tomar como 

referencia un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional de que se trate. 

 

Este módulo organízase sobre a base da titoría individual e colectiva por parte do profesorado que 
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imparte docencia no ciclo formativo. 

 

XUSTIFICACION. MARCO LEGAL 

 A presente programación didáctica xustifícase con base no DCB autonómico recollido no 

Decreto 138/2011, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do Ciclo Formativo de Grao 

Superior correspondente ao título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e 

Automatizados. 

 

 Tómanse tamén como referencia a Resolución do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2019-2020. 

 

 
 

3 Especificacións sobre as características e alcance do 

traballo a realizar no desenvolvemento do módulo 

O proxecto deberá tomar como referencia un proceso produtivo real ou simulado específico do 

campo profesional das telecomunicacións e da informática. 

 O equipo docente exercerá a titoría das seguintes fases de realización do traballo, que se fa-

rán de xeito presencial ou non presencial: estudo das necesidades do sector produtivo, deseño, plani-

ficación e seguimento da execución do proxecto. 

Fomentarase e valorarase a creatividade, o espírito crítico e a capacidade de innovación nos 

procesos realizados, así como a adaptación da formación recibida en supostos laborais e en novas 

situacións. 

Posto que a avaliación é de forma individual, proporase a cada alumno un proxecto, aprobado 

polo equipo docente,  para o seu desenvolvemento. Se algún alumno ten en mente outro proxecto 

diferente ao proposto, terá que comunicalo ao seu titor para súa aprobación. 

 

 

OBXECTIVOS 
 

 

 Identificar necesidades do sector produtivo en relación con proxectos tipo que as poidan 

satisfacer. 
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 Deseñar proxectos relacionados coas competencias expresadas no título, que inclúan o 

desenvolvemento das súas fases 

 

 Planificar a posta en práctica ou a execución do proxecto, para o que determina o plan de 

intervención e a documentación asociada. 

 

 Definir os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, e xustificar 

a selección das variables e dos instrumentos empregados 

 

 Elaborar e expoñer o informe do proxecto realizado, e xustificar o procedemento seguido. 

 

 

4 Resultados de aprendizaxe, criterios e instrumentos de 

avaliación. 

RA1. Caracteriza instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, para o 

que analiza as redes que as compoñen e describe a función e as características dos 

equipamentos e dos elementos que as integran. 

– CA1.1. Identificáronse os tipos e as características de instalacións de recepción de 

sinais de radio e televisión de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de 

telecomunicacións en edificios. 

– CA1.2. Identificáronse os tipos e as características de instalacións de telefonía interior de 

acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en 

edificios. 

– CA1.3. Identificáronse os tipos e as características do sistema de cableamento estruturado. 

– CA1.4. Identificáronse os tipos e as características de instalacións de banda larga de 

acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios. 

– CA1.5. Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de portaría e videoportaría 

automáticas. 

– CA1.6. Clasificáronse as vivendas segundo os criterios especificados pola normativa 

canto ao "fogar dixital". 

– CA1.7. Describíronse as posibilidades de integración, a nivel de infraestrutura executada con 

tecnoloxías de acceso ultrarrápidas, entre a infraestrutura común de telecomunicacións (ICT) e 

os sistemas domóticos. 

– CA1.8. Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación. 

– CA1.9. Recoñecéronse os tipos e a función dos recintos e dos rexistros dunha ICT. 

– CA1.10. Identificáronse os tipos de canalizacións. 

– CA1.11. Identificáronse os tipos de redes que compoñen a ICT 

– CA1.12. Identificáronse as zonas do edificio indicadas pola normativa. 

– CA1.13. Identificáronse os equipamentos das instalacións de radio e televisión, de 

telefonía, de banda larga e de portaría e videoportaría automáticas. 

– CA1.14. Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións de radio e televisión, de 

telefonía, de banda larga, e de portaría e videoportaría automáticas. – CA1.15. Identificáronse 
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as características técnicas dos dispositivos. – CA1.16. Consideráronse posibles evolucións 

tecnolóxicas e normativas. 

 

RA2. Configura infraestruturas de telecomunicacións, para o que representa as 

instalacións sobre planos e elabora esquemas. 

– CA2.1. Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións de radio e televisión, 

telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas. 

– CA2.2. Verificáronse as características das instalacións de recepción de sinais de radio e 

televisión, segundo a súa situación xeográfica con respecto aos puntos de emisión. 

– CA2.3. Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación 

(cableamentos, arquetas e rexistros, etc.). 

– CA2.4. Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos. 

– CA2.5. Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada. 

– CA2.6. Dimensionáronse os elementos da instalación. 

– CA2.7. Seleccionáronse elementos das instalacións de radio, televisión, telefonía, 

banda larga, e portaría e videoportaría automáticas. 

– CA2.8. Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada. 

– CA2.9. Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións. 

– CA2.10. Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións. 

– CA2.11. Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación. 

– CA2.12. Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo 

en conta o ámbito urbanístico e paisaxístico. 

 

RA3. Instala infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas 

establecidas, e verifica a adecuación á normativa e á calidade das instalacións. 

– CA3.1. Aplicouse o plan de montaxe das instalacións de radio e televisión, telefonía, 

banda larga, e portaría e videoportaría automáticas. 

– CA3.2. Programáronse as actividades de montaxe. 

– CA3.3. Verificouse ou executouse a traza da instalación. 

– CA3.4. Verificouse ou executouse a montaxe e a orientación dos elementos de captación de 

sinais. 

– CA3.5. Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións e condutores. 

– CA3.6. Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e 

dos elementos característicos de cada instalación. 

– CA3.7. Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas. 

– CA3.8. Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación. 

– CA3.9. Optimizouse o emprego de materiais nos procesos de montaxe. 

– CA3.10. Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios 

básicos de eficiencia. 

– CA3.11. Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada 

nas operacións de verificación e execución. 

– CA3.12. Organización do traballo en equipo. 

 

RA4. Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os 

seus elementos. 
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– CA4.1. Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo. 

– CA4.2. Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de 

medida específicos para cada instalación. 

– CA4.3. Axustáronse os equipamentos de cabeceira das instalacións de telecomunicacións 

en modo local ou de xeito remoto, vía telefónica (GSM ou outros) e a través 

de internet. 

– CA4.4. Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou 

estean dentro das marxes establecidas de funcionamento. 

– CA4.5. Realizáronse medidas e probas de funcionamento. 

– CA4.6. Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola 

normativa. 

 

RA5. Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e 

recursos e verificando a calidade das intervencións. 

– CA5.1. Programáronse as actividades de mantemento preventivo. 

– CA5.2. Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo 

das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría 

automáticas. 

– CA5.3. Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica. 

– CA5.4. Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento. 

– CA5.5. Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de 

avarías. 

– CA5.6. Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións. 

– CA5.7. Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou 

elementos. 

– CA5.8. Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións. 

– CA5.9. Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, 

históricos de avarías, diagramas, informes e memorias de mantemento, etc.). 

 

RA6. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 

identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. 

– CA6.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos 

materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte. 

– CA6.2. Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade. 

– CA6.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 

materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

– CA6.4. Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección 

individual e colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que cumpra 

empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

– CA6.5. Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de 

protección individual e colectiva. 

– CA6.6. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 

medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

– CA6.7. Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. 

– CA6.8. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

mailto:cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es


     

    

 

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 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  

programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Modelo: MD85PRO08 Programación módulo proxecto. Data 01/09/2019. Versión 2 Páxina 8 de 8 
 

– CA6.9. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 

primeiro factor de prevención de riscos. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A situación do alumnado derivada  da declaración do estado de alarma debido á pandemia do 

COVID-19 fai inviable a presentación e defensa do proxecto. Polo tanto a avaliación do módulo de 

proxecto será exclusivamente sobre a documentación entregada coa seguinte ponderación. 

1.- Documentación do proxecto 

 

Traballo      

Realización 

en base os 

apartados. 

70% 

Dificultade 

       e 

Concreción 

20% 

 

Innovación 

Tecnolóxica 

 

10% 

   

 

 

  

 

 No caso do alumnado que decida pospoñer a realización das prácticas e sexa posible a realización 

da presentación e defensa, a ponderación da nota será a seguinte: 

 

Traballo      Exposición     Nota 

Realización 

en base os 

apartados. 

70% 

Dificultade 

       e 

Concreción 

20% 

 

Innovación 

Tecnolóxica 

 

10% 

  Nota 

Traballo 

 

80% 

1 

 

2,5p 

2 

 

0,5p 

3 

 

1p 

4 

 

1p 

5 

 

1p 

6 

 

1p 

7 

 

1p 

Nota 

Exposc 

 

20% 

 

   1.Suscita atención  2.Adáptase o tempo 

3.Exposición ben extructurada 4.Axústase o tema   

5.Uso correcto do vocabulário  6.Capacidade de 

resposta 

7.Capacidade de síntesis 
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5 Relación de traballos a desenvolver polo alumnado, 

xunto coa coordinación e participación do profesorado 

O proxecto desenvolverase de forma individual por cada alumno, co asesoramento do profeso-

rado do grupo. Cada alumno realizará un proxecto diferente. 

 Planificación do desenvolvemento do proxecto 

 Estudio de viabilidade da empresa e documentación necesaria para formalizar unha empresa. 

 Realización do desenvolvemento técnico do proxecto, búsqueda de información técnica, cálcu-

los, debuxo de planos, etc. 

 Realización da documentación final do proxecto. 

 

6 Especificación detallada do conxunto de actividades e 

tarefas a realizar polo alumnado 

 As actividades coordinadas e asesoradas polo profesor deberá realizalas o propio alumno. 

 Planificación do desenvolvemento do proxecto 

 Estudio de viabilidade da empresa e documentación necesaria para formalizar unha empresa. 

 Realización do desenvolvemento técnico do proxecto, búsqueda de información técnica, cálcu-

los, debuxo de planos, etc. 

 Realización da documentación final do proxecto. 

 Presentación en soporte dixital do proxecto 
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7 Horarios previstos para as actividades de titoría, 

seguimento, canles de comunicación. Prazos de entrega 

do/s traballo/s para a súa supervisión. Formato de 

presentación da documentación e a exposición do 

informe final do traballo/proxecto. 

 Este módulo, incluído no currículo, Decreto 138/2011, do 9 de xuño ten por finalidade a 

integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e 

 sociais características do título que se abordaron no resto dos módulos profesionais, xunto con 

aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial por ese motivo realizarase ao 

longo do terceiro trimestre, coincidindo coa realización do módulo profesional de formación en centros 

de traballo e avaliarase, polo equipo docente, unha vez cursado este, co obxecto de  posibilitar a 

incorporación das competencias adquiridas nel. 

 De todas formas, co fin de que os alumnos organicen algunas fases do proxecto, poderán 

consultar dúbidas co equipo docente, nas súas respectivas titorías, ao longo dos dous primeiros 

trimestres, sempre baixo a colaboración e supervisión do titor da FCT. 

 Este módulo ten unha duración de 26 horas de seguimento e asesoramento, organizadas da 

seguinte maneira: 

A situación do alumnado derivada  da declaración do estado de alarma debido á pandemia do 

COVID-19 permite a integración de módulo de proxecto e FCT, podendo o alumnado renunciar á rea-

lización das prácticas e así realizar a avaliación do proxecto e con ela, a posible obtención do título na 

convocatoria de xuño. Deste xeito o seguimento realizarase ó longo do 3º trimestre da seguinte forma: 

 

 Cada 15 días: empregando correo electrónico e videoconferencia. Debido á modalidade dual do 

ciclo formativo, á imposibilidade de realizar as prácticas nas empresas asociadas e as 

circunstancias derivadas do estado de alarma debido á pandemia do COVID-19 o desprazamento 

do alumnado ó centro resulta inviable. 

 

8 Mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva 

no módulo e criterios de cualificación. Procedemento de 

recuperación do módulo. 
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 O titor fará entrega aos alumnos,  durante o segundo trimestre,  dos mínimos esixibles 

indicados como achega número 1.  Estes mínimos foron consensuados co equipo docente que 

avaliará o proxecto. 

 Nesta achega indícase entre outros os apartados mínimos que debe conter o proxecto e a 

guía para a presentación do proxecto. 

  

GUÍA PARA PRESENTACIÓN DO PROXECTO 

 

 Todo proxecto terá unha portada empregando o tipo de letra Times New Roman tamaño 12, 

agás para o título que será tamaño 22. Na portada  especificarase o Título do proxecto e un 

caxetín situado na parte inferior dereita cun ancho máximo de 10 cm que conterá os seguintes 

apartados: 

o Nome do centro: CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

o Titulación: Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados                            

Departamento: Electricidade e electrónica 

o Especialidade: Electrónica 

o Nome do alumno: 

o Ano académico: Curso 2.019-2020 

 

 O número máximo de folios será de 50 páxinas, sen contar as achegas. 

 A redacción do proxecto poderá ser realizada en galego ou en castelán. 

 O proxecto contará con índice de capítulos, seccións, achegas, etc, e coas páxinas numeradas. 

 Para todo o documento, excepto os planos, utilizarase papel blanco UNE A4 (210x297).  Os 

marxes superior e esquerdo serán de 2,5 cm , e os marxes inferior e dereito de 2 cm. 

 Cada apartado e subapartado irán simplemente numerados seguindo o sistema decimal: 1;1.1, 

1.2, 1.2.1, etc. e en negrita. 

 Non é necesario sangrar o texto, respecto a numeración de capítulos e apartados 

 

 

 

9 Procedementos para avaliar a propia programación 

Actas de reunión de todas as comunicacións quincenais que debe realizar os alumnos ó centro no 

período de realización do período de Formación en Centros de Traballo. 

 

10 Orientacións máis saliantables para comunicar ao 

alumnado 

 Na presentación da programación do curso comentarlle os alumnos que deberán desenvolver 

o módulo de Proxecto en Sistemas de Telecomunicacións e Infomáticos no período da FCT ou, 
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debido ás circuntancias derivadas do estado de alarma debido á pandemia do COVID-19, durante o 

3º trimestre 

 O largo do 2º curso, no primeiro e segundo trimestre, falaráselles do Proxecto para que  vaian 

planificando o seu desenvolvemento. 

 Con unha frecuencia quincenal deberán comunicarse vía correo electrónico ou 

videoconferencia co tutor, tempo que se dedicará, ademáis de falar das actividades que se 

desenvolven  na empresa,  a planificar e facer o seguimento do desenvolvemento do proxecto. 

 Tres días antes da presentación do proxecto o  alumno debe enviar o tutor unha copia en 

formato dixital, que o tutor reenviará os profesores membros do equipo docente, para a súa lectura 

antes da presentación. 
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