
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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CURSO: 1º CFGM INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe. 

Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da  
ferramenta utilizada. 

Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o 
regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT), 
logo de definir o plan de montaxe. 

Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe. 

Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe. 

Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe. 

Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe. 

Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial,  
sobretensións, etc.). 

Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe.  

Realizáronse operacións básicas de mecanizado. Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe. 

Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe.  

Verificouse o funcionamento das instalacións. Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a 
disfunción e a súa causa. 

Medíronse as magnitudes fundamentais. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe. 

Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da  
observación do funcionamento da instalación. 

Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a 
disfunción e a súa causa. 

Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe. 

Montáronse as canalizacións adecuadas atendendo ao seu uso e á súa localización Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada 
elemento no seu conxunto. 

Instalouse a iluminación de emerxencia. Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada 
elemento no seu conxunto. 

Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.). 
Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o 
regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT), 
logo de definir o plan de montaxe. 

Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe. 
Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o 
regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT), 
logo de definir o plan de montaxe. 

Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de  
emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e 
mantement 

Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos 
asociados, as medidas e equipamentos para os previr. 

Comprobouse o funcionamento das proteccións. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de 
montaxe. 

Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais,  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos 
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as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte. asociados, as medidas e equipamentos para os previr. 

Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos 
asociados, as medidas e equipamentos para os previr. 

Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos 
asociados, as medidas e equipamentos para os previr. 

Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas  
de seguridade e protección persoal requiridas. 

Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos 
asociados, as medidas e equipamentos para os previr. 

Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro  
factor de prevención de riscos. 

Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos 
asociados, as medidas e equipamentos para os previr. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Probas escritas, recopilación de material de traballo, 
entregas de exercicios, resumes e probas orais e escritas, dependendo do 
caso, sempre tratando de que sexa unha opción viable para o alumnado e 
que ningún alumno poda quedar en inferiores condicións que os seus 
compañeiros. 

Instrumentos:Os instrumentos de avaliación son moi diferentes e estarán 
adaptados ao alumnado. Utilizamos a plataforma edmodo, o uso de 
plataformas de videochamada (Skype, Zoom, Webex, etc), o correo 
electrónico así como o teléfono móbil e fixo en caso de necesidade. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  serán 
valorados da seguinte forma:  
- 50% proba escrita, sexa de forma telemática ou presencial si 

podemos volver ao centro antes de que finalice o curso escolar. 
- 30% presentación de traballos de forma regular durante o terceiro 

trimestre. 
- 20% valoración das actividades entregadas polo alumnado con 

regularidade durante o terceiro trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos do primeiro curso deste CFGM non teñen proba extraordinaria 
de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: -  

Criterios de cualificación: - 

Procedementos e instrumentos de avaliación: - 



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso e reforzo con todos os 
alumnos que teñen o módulo suspenso. Estas actividades consistirán na 
realización de resumes, exercicios e traballos que deben presentar 
regularmente, no prazo estipulado polo profesor. Estas actividades estarán 
adaptadas ao alumno así como as súas condicións de conectividade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tratouse que a metodoloxía levada a cabo neste período lectivo tan especial 
fose o más parecido á levada en clase durante o curso presencial. Desta forma 
intentouse levar unha metodoloxía activa, onde se explicaron os conceptos e  
de  resolución de exercicios  por parte do profesor e compartíronse mediante 
correo electrónico. A continuación os alumnos realizaron exercicios similares 
os cales foron entregados pola aula virtual para ser corrixidos polo profesor.  

Materiais e recursos 
Libro de texto, libro de texto dixital, ordenador, teléfono móbil, aplicacións 
informáticas de diferente ámbito (procesadores de texto, videochamada, 
presentacións, etc.) 



 
 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O contacto co alumnado e as familias realízase mediante o teléfono 
móbil así como con correo electrónico. 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


