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

Todos os RA relacionados con montaxe, medida ou mantemento de instalacións están vinculados a nivel de avaliación coas titorías presenciais onde 

se realizarían as prácticas, ou a que o alumnado dispuxera do material preciso para as prácticas e as fixera enviando documentos gráficos do proceso e 

o resultado final. Debido á situación actual non hai posibilidade de realizar estas prácticas nin de conseguir o material para que o alumnado as faga 

dende a casa, polo que as explicacións supliranse con contidos explicativos na plataforma, pero non se incluirán na avaliación pola imposibilidade de 

facelo online, co cal non se considerarán como imprescindibles aínda que se impartan. 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 Enerxía solar fotovoltaica: Introdución e marco económico. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA1.1 Clasificáronse os tipos de instalacións de enerxía solar. SI SI  Proba escritasobre instalacións de enerxía 
solar 

Nº Unidade didáctica 

2 Principios básicos da Enerxía Solar Fotovoltaica. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 

 

 

 

 

 CA3.2 Realizáronse as medidas para asegurar a orientación. NON SI Non avaliable 
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Nº Unidade didáctica 

3 Compoñentes das instalacións solares fotovoltaicas: o subsistema generador. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA1.2 Recoñeceuse o principio de funcionamento das células. SI SI Proba escrita sobre células e paneis 

solares. 

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

SI SI Proba escrita sobre células e paneis 

solares. 

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

 CA3.1 Describiuse a secuencia de montaxe. SI SI Proba escrita sobre células e paneis 

solares. 

 CA3.2 Realizáronse as medidas para asegurar a orientación. NON SI Non avaliable 

Nº Unidade didáctica 

4 Compoñentes das instalacións solares fotovoltaicas. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA1.4 Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de 
baterías. 

SI SI PE.1 - Proba escrita sobre baterías. 

 CA1.5 Describíronse as características e a misión do regulador. SI SI PE.2 - Proba escrita sobre reguladores 

 CA1.6 Clasificáronse os tipos de convertIdores. SI SI PE.3 - Proba escrita sobre inversores e con-
vertidores 

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

 CA4.3 Situáronse os acumuladores na localización adecuada. NON SI Non avaliable 

 CA4.4 Colocouse o regulador e o convertedor segundo as instrucións 
do fabricante. 

NON SI Non avaliable 
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 RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas 
de prevención e detección, e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas. 

 CA5.4 Comprobouse o estado das baterías. NON SI Non avaliable 

Nº Unidade didáctica 

5 Instalacións solares fotovoltaicas conectadas a rede. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA1.7 Identificáronse as proteccións necesarias. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA1.8 Identificouse a normativa. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA1.9 Interpretouse a simboloxía normalizada polo sector SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA1.10 Identificáronse planos e esquemas de conexión. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elec-
ción dos elementos que a conforman. 

 CA2.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación. 

 

SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA2.2 Debuxáronse os esbozos e os esquemas necesarios para 
configurar a solución  proposta. 

SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA2.3 Calculáronse os parámetros característicos dos elementos e 
dos equipamentos. 

SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA2.4 Determinouse a produción para sistemas fixos e con seguidor, 
utilizando aplicacións informáticas. 

SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA2.5 Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA2.6 Consultáronse catálogos comerciais. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 
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 CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA2.8 Elaborouse o orzamento. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA2.9 Aplicouse a normativa. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

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

 CA3.3. Seleccionáronse as ferramentas, os equipamentos e os me-
dios de seguridade para a montaxe.  

SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA3.4. Colocáronse os soportes e as ancoraxes.  NON SI Non avaliable 

 CA3.5. Fixáronse os paneis sobre os soportes. NON SI Non avaliable 

 CA3.6. Interconectáronse os paneis.  NON SI Non avaliable 

 CA3.7. Conectáronse a terra os paneis.  NON SI Non avaliable 

 CA3.8. Realizáronse as probas de funcionalidade e os axustes nece-
sarios.  

NON SI Non avaliable 

 CA3.9. Respectáronse criterios de seguridade e calidade. NON SI Non avaliable 

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

 CA4.1. Interpretáronse os esquemas da instalación.  SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA4.2. Seleccionáronse as ferramentas, os compoñentes, os equi-
pamentos e os medios de seguridade para a montaxe.  

NON SI Non avaliable 

 CA4.5. Interconectáronse os equipamentos e os paneis. NON SI Non avaliable 

 CA4.6. Conectáronse as terras. NON SI Non avaliable 

 CA4.7. Realizáronse as probas de funcionalidade, os axustes necesa-
rios e a posta en servizo.  

NON SI Non avaliable 

 CA4.8. Respectáronse criterios de seguridade e calidade. NON SI Non avaliable 
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 RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas 
de prevención e detección, e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas. 

 CA5.1. Medíronse os parámetros de funcionamento.  

 

NON SI Non avaliable 

 CA5.2. Limpáronse os paneis.  NON SI Non avaliable 

 CA5.3. Revisouse o estado da estrutura de soporte.  NON SI Non avaliable 

 CA5.5. Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e da súa reper-
cusión na instalación. 

NON SI Non avaliable 

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

NON SI Non avaliable 

 CA5.7. Substituíronse ou reparáronse os compoñentes causantes da 
avaría. 

NON SI Non avaliable 

 CA5.8. Verificouse a compatibilidade do elemento instalado. NON SI Non avaliable 

 CA5.9. Restablecéronse as condicións de funcionamento do equi-
pamento ou da instalación. 

NON SI Non avaliable 

 CA5.10. Respectáronse criterios de seguridade e calidade. NON SI Non avaliable 

 RA6 - Recoñece as condicións de conexión á rede das instalacións 
solares fotovoltaicas atendendo á normativa. 

 CA6.1. Elaborouse un informe de solicitude de conexión á rede.  

 

SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA6.2. Describíronse as perturbacións que se poden provocar na 
rede e na instalación.  

SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA6.3. Identificáronse os esquemas de conexión.  SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA6.4. Identificáronse as proteccións específicas.  SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA6.5. Describíronse as probas de funcionamento do convertedor.  SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

 CA6.6. Recoñeceuse a composición do equipamento de medida.  SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 
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 CA6.7. Aplicouse a normativa. SI SI Proba escrita sobre instalacións  solares 
fotovoltaicas conectadas á rede. 

Nº Unidade didáctica 

6 Deseño, dimensionado e selección de compoñentes de instalacións solares fotovoltaicas autónomas. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA1.7. Identificáronse as proteccións necesarias.  

 

SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA1.8. Identificouse a normativa.  SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA1.9. Interpretouse a simboloxía normalizada polo sector.  SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA1.10. Identificáronse planos e esquemas de conexión. SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elec-
ción dos elementos que a conforman. 

 CA2.1. Interpretouse a documentación técnica da instalación.  

 

SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA2.2. Debuxáronse os esbozos e os esquemas necesarios para 
configurar a solución proposta.  

SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA2.3. Calculáronse os parámetros característicos dos elementos e 
dos equipamentos 

SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA2.4. Determinouse a produción para sistemas fixos e con segui-
dor, utilizando aplicacións informáticas.  

SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA2.5. Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis.  SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA2.6. Consultáronse catálogos comerciais.  SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 
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 CA2.7. Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios.  SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA2.8. Elaborouse o orzamento.  SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA2.9. Aplicouse a normativa. SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

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

 CA3.4. Colocáronse os soportes e as ancoraxes.  

 

NON SI Non avaliable 

 CA3.5. Fixáronse os paneis sobre os soportes.  NON SI Non avaliable 

 CA3.6. Interconectáronse os paneis.  NON SI Non avaliable 

 CA3.8. Realizáronse as probas de funcionalidade e os axustes nece-
sarios.  

NON SI Non avaliable 

 CA3.9. Respectáronse criterios de seguridade e calidade. NON SI Non avaliable 

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

 CA4.1. Interpretáronse os esquemas da instalación.  

 

SI SI Proba escrita sobre instalacións 

solares fotovoltaicas autónomas. 

 CA4.2. Seleccionáronse as ferramentas, os compoñentes, os equi-
pamentos e os medios de seguridade para a montaxe. 

NON SI Non avaliable 

 CA4.5. Interconectáronse os equipamentos e os paneis. NON SI Non avaliable 

 CA4.6. Conectáronse as terras.  NON SI Non avaliable 

 CA4.7. Realizáronse as probas de funcionalidade, os axustes necesa-
rios e a posta en servizo.  

NON SI Non avaliable 

 CA4.8. Respectáronse criterios de seguridade e calidade. NON SI Non avaliable 

 RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas 
de prevención e detección, e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas. 

 CA5.1. Medíronse os parámetros de funcionamento.  

 

NON SI Non avaliable 

 CA5.2. Limpáronse os paneis.  NON SI Non avaliable 
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 CA5.3. Revisouse o estado da estrutura de soporte. NON SI Non avaliable 

 CA5.5. Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e da súa reper-
cusión na instalación.  

NON SI Non avaliable 

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

NON SI Non avaliable 

 CA5.7. Substituíronse ou reparáronse os compoñentes causantes da 
avaría. 

NON SI Non avaliable 

 CA5.8. Verificouse a compatibilidade do elemento instalado.  NON SI Non avaliable 

 CA5.9. Restablecéronse as condicións de funcionamento do equi-
pamento ou da instalación.  

NON SI Non avaliable 

 CA5.10. Respectáronse criterios de seguridade e calidade. NON SI Non avaliable 

Nº Unidade didáctica 

7 Montaxe, mantemento e normas de seguridade e prevención de riscos nas instalacións solares fotovoltaicas. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e 
os medios de transporte.  

SI SI Proba escrita sobre a montaxe e 
matemento de instalación solares 

fotovoltaicas. 

 CA7.2. Operouse coas máquinas respectando as normas de seguri-
dade. 

NON SI Non avaliable 

 CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e con-
formación, etc.  

SI SI Proba escrita sobre a montaxe e 
matemento de instalación solares 

fotovoltaicas. 
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 CA/.4. Describíronse os elementos de seguridade das máquinas 
(proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos 
de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.  

SI SI Proba escrita sobre a montaxe e 
matemento de instalación solares 

fotovoltaicas. 

 CA7.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das.  

SI SI Proba escrita sobre a montaxe e 
matemento de instalación solares 

fotovoltaicas. 

 CA7.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das ope-
racións de montaxe e mantemento das instalacións solares fotovol-
taicas e as súas instalacións asociadas.  

SI SI Proba escrita sobre a montaxe e 
matemento de instalación solares 

fotovoltaicas. 

 CA7.7. Identificáronse as posibles fontes de contaminación do 
contorno ambiental. 

SI SI Proba escrita sobre a montaxe e 
matemento de instalación solares 

fotovoltaicas. 

* A proba escrita inclúe tanto as tarefas entregadas a través da plataforma coma a proba final que se fará a través da mesma. 

  



 

 

Páxina 11 de 15 

 

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

MÍNIMOS EXIXIBLES: 

Identificaronse os elementos das instalacións de enerxía solar fotovoltaica 

Identificaronse e recoñeceronse as características máis importantes dos principais tipos de paneis. 

Describironse as características mais relevantes na fabricación de paneis. 

Recoñeceronse o significado dos datos que aparecen na placa de características dos paneis solares. 

Identificaronse as principais características e peculiaridades dos paneis con reflectantes. 

Recoñeceronse as principais características dos sistemas de agrupamento e conexión de paneis. 

Recoñeceronse as características mais relevantes dos principais tipos de acumuladores. 

Recoñeceronse as características mais relevantes dos principais tipos de reguladores así como a súa función e parámetros característicos. 

Recoñeceronse as características mais relevantes dos principais tipos de convertedores, así como a súa función, tipos e principio de 

funcionamento. 

Dimensionaronse adecuadamente as proteccións. 

Recoñeceuse a Normativa a aplicar. 

Configuraronse as instalacións de enerxía solar fotovoltaica 

Definironse os niveis de radiación e unidades de medida. 

Determinaronse as sombras. 

Calculouse axeitadamente os coeficientes de perdas. 

Realizouse adecuadamente o cálculo de paneis. 

Realizouse adecuadamente o cálculo de baterías. 

Realizouse adecuadamente o cálculo de caídas de tensión e sección de condutores. 

Realizouse adecuadamente o cálculo da produción en sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas. 

Recoñeceuse e aplicas as principais técnicas de traballo mecánico. 

Recoñeceuse as características das estruturas de suxeición de paneis. 

Recoñeceuse e identificaronse os principais sistemas de seguimento solar. 

Identificaronse as partes e características da estrutura dos sistemas de seguimento. 

Conexionáronse baterías. 

Identificáronse as operacións de mantemento de instalacións solares fotovoltaicas. 

Identificáronse as avarías tipo en instalacións fotovoltaicas. 

Identificáronse os parámetros de calidade da subministración á rede. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
Emitirase unha cualificación final que será a media ponderada das cualificacións obtidas ó longo do período correspondente de acordo coas 
seguintes proporcións: 
 

a) Proba final online a través da plataforma: 80%. (Obrigatoria). Esta proba levarase a cabo na data que será publicadas na plataforma Platega coa suficiente antelación (mínimo 
15 días antes da realización da mesma). 
 

b) Tarefas realizadas indicadas como puntuables na plataforma 20% (Voluntarias). 
 
As partes nas que se dividirá a proba presencial serán: 
a) Resolución de cuestións teóricas. 
b) Cálculo e dimensionado dunha instalación solar fotovoltaica básica. 
 
 
 
Todas as notas finais que conteñan decimais por debaixo de 5 serán redondeadas ao enteiro inmediatamente inferior. En caso contrario serán 
redondeadas ao enteiro inmediatamente superior, excepto nos casos de 4,5 4,6 4,7 4,8 e 4,9, que serán redondeadas a 4. 

Nota: Só se valorarán as actividades entregadas no formato requirido e dentro dos prazos establecidos pola profesora do módulo.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Neste tipo de formación este módulo completo desenvólvese ó longo do terceiro trimestre, polo que non hai alumnado con partes non superadas na 1ª 

ou 2ª avaliación, todos os critierios de avaliación englóbanse na 3ª avaliación. 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

As tarefas de recuperación desenvolveranse ente o remate da 3ª avaliación e a avaliación final.  

Consistirán na realización dunha proba final final online a través da plataforma (Obrigatoria). Esta proba levarase a cabo na data que será publicada na plataforma Platega coa suficiente antelación (mínimo 15 días antes da realiza-
ción da mesma). A proba terá dúas partes: 

a) Parte 1: resolución de cuestións teóricas . 
b) Parte 2: cálculo e dimensionado dunha instalación solar fotovoltaica básica. 
 
A nota final do módulo será a media ponderada calculada de acordo aos seguintes cálculos: 
a) Proba presencial: 80%. 
b) Tarefas realizadas indicadas como puntuables na plataforma 20% (esta nota será a obtida na avaliación previa). 
Todas as notas finais que conteñan decimais por debaixo de 5 serán redondeadas ao enteiro inmediatamente inferior. En caso contrario serán 

redondeadas ao enteiro inmediatamente superior, excepto nos casos de 4,5 4,6 4,7 4,8 e 4,9, que serán redondeadas a 4. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

O procedemento de perda de dereito a avaliación continua non se contempla nesta modalidade de formación 
 

 

 

 



 

 

Páxina 15 de 15 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Nas dúas primeiras avaliacións non se detectou  alumnado con necesidades educativas especiais, pero se houbese unha detección tardía de algún caso deste tipo terase en conta  os 
protocolos oficiais da Xunta na páxina educonvives.gal e as indicacións do Departamento de Orientación. 

 

 

 

 


