
 

 

 

Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

Centro educativo 

Código 

15015767 

Ciclo formativo 

Código 

ZMELE01 

 

Módulo profesional 

Código 

MP0235 

Alumnado 

Réxime 

Adultos 

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

LIDIA CAAMAÑO GARCÍA 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, 

Educativa para o desenvolvemento 

Autónoma de Galicia.   

 

Páxina 1 de 16 

daptación na programación para a finalización do 

Centro 

CIFP Politécnico de Santiago 

Nome 

1º Instalacións Eléctricas e Automáticas 

Nome 

Instalacións Eléctricas Interiores 

Modalidade 

Distancia 

procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

daptación na programación para a finalización do 

Curso académico 

2019-2020 

Grupo 

A  

da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

2020, nos centros da Comunidade 



 

 

 

1. Criterios de avaliación do terceiro trimestr

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

Nº 

10 
 
Instalacións eléctricas en locais con risco de incendio e explosión. 
Instalacións eléctricas en locais de características especiais.

Resultado de aprendizaxe 

 CONFIGURA E MONTA INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS, CONSONTE Á 
NORMATIVA VIXENTE, DE LOCAIS  CON RISCO DE INCENDIO OU 
EXPLOSIÓN; ASÍ COMO DE LOCAIS  CON CARACTERÍSTICAS 
ESPECIAIS. 

 VERIFICA A POSTA EN SERVIZO DAS  INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE 
LOCAIS  CON RISCO DE INCENDIO OU EXPLOSIÓN; ASÍ COMO DE 
INDUSTRIAS 
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trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

Unidade didáctica 

locais con risco de incendio e explosión.  
Instalacións eléctricas en locais de características especiais. 

 

Criterios de avaliación  [MÍNIMOS] Imprescindible 

 

 Interpretouse a documentación técnica da instalación 

 Identificáronse os elementos da instalación 

 Realizouse a correcta clasificación do local 

 Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o local 

 Instaláronse os cadros de distribución, xeral e secundarios 

 Utilizáronse as canalizacións apropiadas 

 

 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

 

 

 

 Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT 

 Comprobáronse os valores de illamento 

 Medíronse a resistencia de toma de terra e a corrente de fuga 

 Verificouse a sensibilidade de disparo dos diferenciais 

 Mediuse a continuidade dos circuítos 

 Analizouse a rede para verificar harmónicos e perturbacións 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

 

Desenvolverase 
neste curso 

 

Instrumentos de avaliación empregados 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI  

 I 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega” 

 

 

 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- Realización do curso gratuíto ofertado 
por PLC Madrid: “Medidas eléctricas 
Reglamentarias en BT”.  

 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega” 



 

 

 

 FORMALIZA A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA  DE 
LOCAIS  CON RISCO DE INCENDIO OU EXPLOSIÓN; ASÍ COMO DE 
INDUSTRIAS 

 MANTÉN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE LOCAIS  CON RISCO DE 
INCENDIO OU EXPLOSIÓN; ASÍ COMO DE INDUSTRIAS 

 CUMPRE AS NORMAS DE PRL E PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Nº 

11 Instalacións electroacústicas, de seguridade e CCTV

Resultado de aprendizaxe 

 RECOÑECE ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS DAS INSTALACIÓNS 
ELECTROACÚSTICAS, DE SEGURIDADE E DE CCTV 
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 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa 
potencia e utilización 

 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa 

 Debuxáronse os esquemas unifilares dos diferentes circuítos 

 Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos 
condutores e as canalizacións correspondentes 

- SI 

 

- SI 

- SI 

- SI 

 Verificáronse os síntomas das avarías  

 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas 

 Localizouse a avaría empregando un procedemento técnico de 
intervención 

- SI 

- SI 

- SI 

 OS  C.A. relacionados coa PRL e protección medioambiental foron 
abordados na 1ª e 2ª avaliación. 

- SI 

Unidade didáctica 

e CCTV 

Criterios de avaliación  [MÍNIMOS] Imprescindible 

 Identificáronse os principios da electroacústica, de seguridade e 
de CCTV 

 Identificáronse os elementos e compoñentes das instalacións 
electroacústicas, así como das de seguridade. 

 Describíronse as funcións e características  dos elementos e equi-
pos das instalacións electroacústicas e de seguridade. 

 Interpretáronse esquemas relativos ás instalacións electroacústi-
cas e de seguridade. 

 Describíronse as posibilidades de conexión das instalacións elec-
troacústicas e de seguridade con sistemas de telefonía, sistemas 
de portería, vídeoportaría e sistemas domóticos. 

 

- SI 

 

- SI 

 

- SI 

 

- SI 

 

- SI 

 

 

 

 

- SI 

 

- SI 

- SI 

- SI 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega”. 

 

 

 

- SI 

- SI 

- SI 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega”. 

 

-  

- Abordados na 
1ª e 2ª avalia-
ción 

 

Desenvolverase 
neste curso 

 

Instrumento de avaliación 

- SI 

 

- SI 

 

- SI 

- SI 

- SI 

 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega”. 

 

 

 



 

 

 

 CONFIGURA INSTALACIÓNS ELECTROACÚSTICAS E DE SEGURIDADE 

 MONTA INSTALACIÓNS ELECTROACÚSTICAS E DE SEGURIDADE 

 VERIFICA E AXUSTA OS ELEMENTOS DAS  INSTALACIÓNS 
ELECTROACÚSTICAS E DE SEGURIDADE 

Páxina 4 de 16 

 Calculáronse os parámetros dos elementos e equipamentos das 
instalacións electroacústicas, e de seguridade. 

 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación 

 Utilizouse a simboloxía normalizada 

 Realizáronse os esbozos e esquemas da instalación 

 

 

- SI 

 

- SI 

- SI 

- SI 

 

 

 

 Interpretouse a documentación técnica 

 Realizouse a traza da instalación 

 Localizáronse e fixáronse as canalizacións 

 Tendéronse os cables da instalación 

 Conectáronse os equipamentos 

 

 

 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

 

 

 

 

 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos 

 Realizáronse probas funcionais e axustes 

 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas que 
conforman a instalación. 

 

. 

- SI 

- SI 

- SI 

 

 

- SI 

 

- SI 

- SI 

- SI 

 

 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega”. 

 

 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

 

 

- Lista de cotexo / táboa de observación 
sobre o deseño e elaboración dun pro-
cedemento  de montaxe dunha  instala-
ción electroacústica e/ou de segurida-
de,  que deberá elaborar o alumn@. 

 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega”. 

 

 

 

- SI 

- SI 

- SI 

 

- Lista de cotexo / táboa de observación 
sobre o deseño e elaboración dun pro-
cedemento de verificación e axuste du-
nha  instalación electroacústica e/ou de 
seguridade,  que deberá elaborar o 
alumn@. 

 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega”. 

 

 

 



 

 

 

 MANTÉN EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS ELECTROACÚSTICAS E 
DE SEGURIDADE 

 CUMPRE AS NORMAS DE PRL E PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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 Identificáronse os síntomas de avarías 

 Localizouse o responsable da disfunción 

 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da 
avaría. 

 

- SI 

- SI 

- SI 

 

 

 

 OS  C.A. relacionados coa PRL e protección medioambiental foron 
abordados na 1ª e 2ª avaliación. 

- SI 

- SI 

- SI 

- SI 

 

- Lista de cotexo / táboa de observación 
sobre o deseño e elaboración dun pro-
cedemento de mantemento dunha  ins-
talación electroacústica e/ou de seguri-
dade,  que deberá elaborar o alumn@. 

 

- Análise das tarefas realizadas polo 
alumnado  a través da plataforma “Pla-
tega”. 

 

 

- Proba escrita, que poderá ser presencial 
ou telemática (online). 

 

- Abordados na 
1ª e 2ª avalia-
ción 

 



 

 

 

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



 

 

 

MÍNIMOS EXIXIBLES: 

Tendo en conta a directriz 6.9, que indica que “A avaliación e

dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliació

Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado”, os mínimos esixibles quedan reducidos a aqueles correspondentes ás a

primeiros trimestres do curso coa súa correspondente adaptación para a situación exce

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A instrución 7.1 fai fincapé en que “Os centros e o profesorado adaptará

dan o curso”.  

Así, as actividades desenvolvidas durante o terceiro trimestre, de ampliación de contidos,

nos con máis de cinco puntos na nota media de ditas actividades poidan subir ata 

Nota media acadada nas tarefas do terceiro trimestre e suma

- Nota media entre 5 e 6,5 puntos ----- 0,5 puntos a maiores sobre a nota final

- Nota media entre 6,5 e 8,5 puntos --- 1 punto a maiores sobre a nota final

- Nota media entre 8,5 e 10 puntos -- 1,5 puntos a maiores

RESUMINDO::: 

-  A NOTA FINAL SERÁ A MEDIA DAS NOTAS OBTIDAS ENTRE A 

- A NOTA FINAL PODERÁ VERSE INCREMENTADA ATA UN MÁXIMO DE 1,5 PUNTOS
TRIMESTRE. 

Os alumnos que no superaran a primeira e/ou segunda avaliación, deberán acadar unha puntuación de cinco puntos sobre dez punt

ración do final do curso.                                                                                                                                                                                 
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“A avaliación e a cualificación adaptaranse, tendo en consideración que se realizarán

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 

Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado”, os mínimos esixibles quedan reducidos a aqueles correspondentes ás a

trimestres do curso coa súa correspondente adaptación para a situación excepcional de formación a distancia,  exclusivamente,

“Os centros e o profesorado adaptarán o sistema de avaliación do alumnado, co obxectivo prioritario de que os alumnos e as alumnas non pe

as actividades desenvolvidas durante o terceiro trimestre, de ampliación de contidos, avaliaranse de 0 a 10 puntos e baremaranse propo

nos con máis de cinco puntos na nota media de ditas actividades poidan subir ata un punto e medio (1,5  puntos) a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.

nas tarefas do terceiro trimestre e sumatorio correspondente sobre a nota final: 

0,5 puntos a maiores sobre a nota final 

1 punto a maiores sobre a nota final 

 sobre a nota final 

FINAL SERÁ A MEDIA DAS NOTAS OBTIDAS ENTRE A  1ª E 2ª AVALIACIÓN 

A NOTA FINAL PODERÁ VERSE INCREMENTADA ATA UN MÁXIMO DE 1,5 PUNTOS, EN FUNCIÓN DA MEDIA ACADADA NAS DIFERENTES TAREFAS REALIZADAS AO LONGO DO 3º 

Os alumnos que no superaran a primeira e/ou segunda avaliación, deberán acadar unha puntuación de cinco puntos sobre dez punt

                                                                                                                                                                                                           

n sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os 

n de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo 

Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado”, os mínimos esixibles quedan reducidos a aqueles correspondentes ás aprendizaxes desenvolvidas durante os dous 

pcional de formación a distancia,  exclusivamente, que estamos levando a cabo”. 

n o sistema de avaliación do alumnado, co obxectivo prioritario de que os alumnos e as alumnas non per-

avaliaranse de 0 a 10 puntos e baremaranse proporcionalmente, de forma que os alum-

) a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 

EN FUNCIÓN DA MEDIA ACADADA NAS DIFERENTES TAREFAS REALIZADAS AO LONGO DO 3º 

Os alumnos que no superaran a primeira e/ou segunda avaliación, deberán acadar unha puntuación de cinco puntos sobre dez puntos na proba que se fará no período de recupe-

                                                                               



 

 

 

 Ao alumnado que supere a proba correspondente á recuperación da avaliación ou avaliacións suspensas, tamén se lle aplicará a cualificación positiva correspondente ás activid

des de ampliación do terceiro trimestre. 

 
 

CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL:                                                           
Para o cálculo da cualificación final computarase a media aritmética da cualificación das dúas primeiras avaliacións, sempre que sexa positiva, ou da correspondente recuperación 

no caso de que algunha desas cualificacións sexa negativa. O sistema de recuperación establecerase a continuación

Esta media aritmética poderá verse incrementada nun máximo de 

trimestre. 
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uperación da avaliación ou avaliacións suspensas, tamén se lle aplicará a cualificación positiva correspondente ás activid

                                                                                                                                                                                        
ia aritmética da cualificación das dúas primeiras avaliacións, sempre que sexa positiva, ou da correspondente recuperación 

no caso de que algunha desas cualificacións sexa negativa. O sistema de recuperación establecerase a continuación: 

ica poderá verse incrementada nun máximo de 1,5  puntos  por medio da cualificación e participación nas tarefas de ampliación levadas a cabo neste terceiro 

uperación da avaliación ou avaliacións suspensas, tamén se lle aplicará a cualificación positiva correspondente ás activida-

                                                                                                                                                                                                         
ia aritmética da cualificación das dúas primeiras avaliacións, sempre que sexa positiva, ou da correspondente recuperación 

por medio da cualificación e participación nas tarefas de ampliación levadas a cabo neste terceiro 



 

 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº 

1 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 

X   CONFIGURA E MONTA CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS BÁSICOS

Nº 

2 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

rescindibles (por cada unidade didáctica) 

Unidade didáctica 

IDENTIFICACIÓN DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE INTERIOR 

Criterio de avaliación 

RICOS BÁSICOS  Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os recept
res. 

 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

 Montáronse os mecanismos en relación coa súa utilización. 

 Montáronse axeitadamente os receptores. 

 Verificouse o funcionamento das instalacións. 

 Medíronse as magnitudes fundamentais. 

  

Unidade didáctica 

ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE INTERIOR 

Criterio de avaliación 

Instrumento de avaliación 

Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os recepto-

Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento. 

- Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

Instrumento de avaliación 



 

 

 

X   FORMALIZA A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE VIVENDAS, ASÍ COMA DE EDIFICIOS

Nº 

3 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 

X   CONFIGURA E MONTA CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 

  CONFIGURA E MONTA INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 

  FORMALIZA A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

  MANTÉN INSTALACIÓNS INTERIORES 

Nº 

4 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 
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FORMALIZA A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE VIVENDAS, ASÍ COMA DE EDIFICIOS 

 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa potencia e 
utilización 

 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa 

 Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación 

 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos 

 Calculáronse os dispositivos de corte e protección 

 Realizouse o cálculo da sección dos condutores, así como das canalizacións 
correspondentes. 

 Utilizáronse os catálogos e a documentación técnica necesaria 

 Confeccionouse a documentación técnica axeitada. 

Unidade didáctica 

DISPOSITIVOS DE MANDO E PROTECCIÓN 

Criterio de avaliación 

 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos 
comerciais 

 Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións e instalacións de 
posta a terra 

FORMALIZA A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA  Debuxáronse os esquemas unifilares 

 Calculáronse os dispositivos de corte e protección 

 Verificáronse os síntomas da avaría 

 Localizouse a avaría 

 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións 

Unidade didáctica 

CONFIGURACIÓN E DESEÑO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE INTERIOR 

Criterio de avaliación 

s características da instalación atendendo á súa potencia e 

Realizouse o cálculo da sección dos condutores, así como das canalizacións 

- Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

 
- Lista de cotexo / táboa de observación 

sobre a memoria técnica, cálculos xus-
tificativos, presuposto e planos dunha 
instalación eléctrica. 

Instrumento de avaliación 

Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento. - Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

 

Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos 

e instalacións de 

Instrumento de avaliación 



 

 

 

X   CONFIGURA  E DESEÑA  A INSTALACIÓN ELÉCTRICA  DE DIVERSAS VIVENDAS 
(ELECTRIFICACIÓN BÁSICA E ELEVADA), ASÍ COMO A INSTALACIÓN DE 
SERVIZOS XERAIS DUN EDIFICIO DE VIVENDAS. 

   FORMALIZA A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA 
INSTALACIÓN 

Nº 

5 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 

 X  CONFIGURA E MONTA INSTALACIÓNS DE POSTA A TERRA

Nº 

6 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 
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A INSTALACIÓN ELÉCTRICA  DE DIVERSAS VIVENDAS 
(ELECTRIFICACIÓN BÁSICA E ELEVADA), ASÍ COMO A INSTALACIÓN DE 

 Identificáronse as características da instalación, tendo en conta a súa potencia 
e a súa utilización 

 Aplicouse o REBT 

 Identificáronse os elementos necesarios para a montaxe da instalación do 
edificio 

 Realizouse a previsión dos elementos necesarios 

 Realizouse o plan de montaxe 

 

FORMALIZA A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA  Identificáronse as características da instalación, tendo en conta a súa potencia 
e a súa utilización 

 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa 

 Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación 

 Debuxáronse os esquemas unifilares 

 

Unidade didáctica 

MONTAXE DAS POSTAS A TERRA 

Criterio de avaliación 

CIÓNS DE POSTA A TERRA  Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos 
comerciais 

 Verificouse o funcionamento da instalación:  instalacións de posta a terra

 Aplicouse o REBT 

Unidade didáctica 

MONTAXE DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE INTERIOR 

Criterio de avaliación 

Identificáronse as características da instalación, tendo en conta a súa potencia 

Identificáronse os elementos necesarios para a montaxe da instalación do 

- Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

 

Identificáronse as características da instalación, tendo en conta a súa potencia - Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

 

Instrumento de avaliación 

Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos 

instalacións de posta a terra 

- Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

 

Instrumento de avaliación 



 

 

 

 X  MONTA INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE DIVERSAS VIVENDAS (ELECTRIFICACIÓN 
BÁSICA E ELEVADA), ASÍ COMO A INSTALACIÓN DE SERVIZOS XERAIS DE 
EDIFICIOS DE VIVENDAS. 

Nº 

7 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 

 X  MANTÉN INSTALACIÓNS INTERIORES 

Nº 

8 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 
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ELÉCTRICAS DE DIVERSAS VIVENDAS (ELECTRIFICACIÓN 
BÁSICA E ELEVADA), ASÍ COMO A INSTALACIÓN DE SERVIZOS XERAIS DE 

 Aplicouse o REBT 

 Realizouse a previsión dos elementos necesarios 

 Realizouse o plan de montaxe da instalación 

 Elaborouse un procedemento de montaxe 

 Verificouse a correcta instalación das canalizacións 

 

Unidade didáctica 

MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE INTERIOR 

Criterio de avaliación 

 Verificáronse os síntomas da avaría 

 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e as súas repercusións

 Localizouse a avaría 

 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas 

 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións 

 Realizáronse comprobacións das unións e elementos de conexión

Unidade didáctica 

ANÁLISE DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN 

Criterio de avaliación 

- Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

 

 

- Lista de cotexo / táboa de observación 
sobre o procedemento de montaxe 

dunha instalación eléctrica 

 

Instrumento de avaliación 

Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e as súas repercusións 

Realizáronse comprobacións das unións e elementos de conexión 

- Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

 
- Lista de cotexo / táboa de observación 

sobre o deseño e elaboración dun plan 
de mantemento e instrucións de uso 
xeral dunha instalación eléctrica. 

Instrumento de avaliación 



 

 

 

 X  CONFIGURA E MONTA A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE DIVERSOS TIPOS DE 
LOCAIS 

Nº 

9 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe 

 X  CONFIGURA E MONTA, CONSONTE Á NORMATIVA, UN LOCAL DE PÚBLICA 
CONCORRENCIA 

 VERIFICA A POSTA EN SERVIZO DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL DE PÚBLICA 
CONCORRENCIA 
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CONFIGURA E MONTA A INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE DIVERSOS TIPOS DE  Interpretouse a documentación técnica do local en relación coa instalación de 
iluminación 

 Identificáronse os elementos da instalación de iluminación 

 Instalouse a iluminación do local segundo a tipoloxía demandada, así como a 
iluminación de emerxencia. 

Unidade didáctica 

INSTALACIÓNS INTERIORES EN LOCAIS DE PÚBLICA CONCORRENCIA 

Criterio de avaliación 

CONFIGURA E MONTA, CONSONTE Á NORMATIVA, UN LOCAL DE PÚBLICA  Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa

 Identificáronse os elementos da instalación 

 Realizouse a correcta clasificación do local 

 Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas ao local 

 Instalouse a iluminación de emerxencia 

 Realizouse o cadro xeral de protección, así coma os cadros secundarios

 Utilizáronse as canalizacións apropiadas 

VERIFICA A POSTA EN SERVIZO DAS INSTALACIÓNS DUN LOCAL DE PÚBLICA  Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT 

 Comprobáronse os valores de illamento da instalación 

 Mediuse a resistencia da toma de terra e as correntes de fuga 

 Medíronse e rexistráronse os valores dos parámetros característicos

 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais

 Mediuse a continuidade dos circuítos 

 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións 

 Comprobouse o illamento do chan 

 Verificouse o correcto funcionamento de toda a instalación 

Interpretouse a documentación técnica do local en relación coa instalación de 

Instalouse a iluminación do local segundo a tipoloxía demandada, así como a 

- Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

Instrumento de avaliación 

n e a normativa 

ecundarios 

- Valoración das tarefas realizadas no 
período de recuperación. 

 

 

- Proba escrita, presencial ou telemática 

Medíronse e rexistráronse os valores dos parámetros característicos 

de disparo dos interruptores diferenciais 



 

 

 

  FORMALIZA A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA 
INSTALACIÓN 

 MANTÉN INSTALACIÓNS INTERIORES DE VIVENDAS ASÍ COMO DE EDIFICIOS DE 
VIVENDAS. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

A directriz 6.4 expón “Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánsel
axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu it
As actividades de repaso versarán sobre os mínimos anteriormente citados correspondentes á avaliación non superada. 

Durante o período de recuperación definiranse unha serie de tarefas, a modo de guía, coa finalidade de que o alumnado poida preparar satisfactoriamen
Deseñaranse tarefas orientadas á recuperación da 1ª avaliación e  tarefas orientadas á recuperación da 

Así mesmo, rematado o período de recuperación, farase unha proba
do de alarma.  Cada alumno deberá presentarse á recuperación da o

A este alumnado tamén se lle aplicará a cualificación positiva correspondente ás actividades de ampliación do terceiro trimes
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ÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA  Identificáronse as características da instalación, tendo en conta a súa potencia 
e a súa utilización 

 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa 

 Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación 

 Debuxáronse os esquemas unifilares 

 

MANTÉN INSTALACIÓNS INTERIORES DE VIVENDAS ASÍ COMO DE EDIFICIOS DE  Verificáronse os síntomas da avaría 

 Localizouse a avaría 

a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánsel
axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo”.                                                                                               

nimos anteriormente citados correspondentes á avaliación non superada.  

uperación definiranse unha serie de tarefas, a modo de guía, coa finalidade de que o alumnado poida preparar satisfactoriamen
liación e  tarefas orientadas á recuperación da 2ª avaliación. 

farase unha proba final de recuperación. Esta proba poderá ser telemática ou presencial

Cada alumno deberá presentarse á recuperación da ou das avaliacións que teña pendentes. 

A este alumnado tamén se lle aplicará a cualificación positiva correspondente ás actividades de ampliación do terceiro trimestre mencionadas no apartado anterior.

Identificáronse as características da instalación, tendo en conta a súa potencia 

alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles 
                                                                                               

uperación definiranse unha serie de tarefas, a modo de guía, coa finalidade de que o alumnado poida preparar satisfactoriamente a proba de recuperación. 

Esta proba poderá ser telemática ou presencial, en función do avance da situación do esta-

tre mencionadas no apartado anterior. 



 

 

 

 

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



 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

- Explicacións individualizadas a través do foro da plataforma Platega

- Axuda individualizada na resolución das tarefas propostas. 

- Flexibilización nos tempos de entrega das tarefas propostas, así com

- Adaptación daquelas tarefas que puideran clasificarse como de carácter complexo.

- Apoio dos contidos tratados con vídeos e enlaces a diversas páxinas web.
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do que non responda globalmente aos obxectivos programados 

ns individualizadas a través do foro da plataforma Platega 

das tarefas propostas, así como das probas realizadas. 

Adaptación daquelas tarefas que puideran clasificarse como de carácter complexo. 

Apoio dos contidos tratados con vídeos e enlaces a diversas páxinas web. 


