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Continguts o temes per avaluació:

1a Avaluació

● Conceptes bàsics
● Classificació dels diferents sistemes
● Radiació solar
● Mòduls fotovoltaics

2a Avaluació:

● Sistemes d’acumulació
● Inversors i convertidors
● Dimensionat d’una ISFV
● Muntatge i instal·lació d’una ISFV

Què s’avaluarà:

● Càlcul de paràmetres d’instal·lacions fotovoltaiques.
● Disseny d’un projecte fotovoltaic
● Muntatge de panel solar fotovoltaic.
● Elaboració d’un informe-memòria de les activitats desenvolupades i

resultats obtinguts.
● Domini d’eines i equips de mesura.



● Interpretació d’esquemes de d’instal·lacions fotovoltaiques.
● Utilitzar normes de seguretat personal i de materials.
● Interpretació del REBT en les instal·lacions.

Com s’avaluarà:

S’avaluarà que l’alumnat sigui capaç de:

▪ Calcular pèrdues a línies de transmissió

▪ Associar generadors i preveure les pèrdues en funció
de la configuració elegida

▪ Calcular totes les parts d’una ISFV aïllada

● Camp de plaques fotovoltaiques

● Carregador / regulador

● Bateries

● Inversor

▪ Prendre decisions sobre el material elegit, entendre i
explicar les conseqüències de les seves eleccions

▪ Interpretar documentació tècnica relacionada amb els
elements d’una ISFV

▪ Treure dades d’irradiació en funció de les necessitats
del potencial client i les coordenades geogràfiques
del mateix

L’alumne haurà d’assolir els mínims fixats pel professor en
les diferents parts treballades, essent necessari obtenir
una qualificació mínima de 5 sobre 10 en cada una
d’aquestes parts per poder ser qualificat positivament.

Per a l’avaluació es tindran en compte:

✓ Resultats de les proves escrites i pràctiques.



✓ Puntualitat en el lliurament, presentació adequada i

continguts adients de les activitats i els treballs.

✓ Desenvolupament de les activitats pràctiques:

planificació, ordre, mètode de realització, resultat
final i documentació (si és necessària).

✓ Actitud de l’alumne, tenint en compte els següents

criteris:

▪ La feina diària.
▪ El comportament a l’aula-taller per afavorir un

ambient d’aprenentatge i de respecte pel grup.
▪ El comportament a les classes virtuals si

escau.
▪ L'interès i l’actitud participativa.
▪ La capacitat de treball en grup, de forma

cooperativa.
▪ La puntualitat i l’assistència a classe, ja sigui

presencial com virtual.
▪ L’esperit crític front a temes transversals

relacionats amb el mòdul.
▪ L’ús adient del material proporcionat a

l’aula-taller

Es faran un mínim de 2 exàmens per avaluació, essent el
darrer el més important amb un pes del 50-60% en funció
del seu contingut final que haurà estat informat amb
suficient temps d’antelació. La resta de proves fetes durant
l’avaluació suposarà el 40-50% de la nota. Es reserva el
dret d’arrodonir la nota ( 10% ) en funció de l’actitud
descrita anteriorment.

A la segona avaluació s’inclouran certs conceptes bàsics /
mínims de l’avaluació anterior que s’aniran afegint fins al
final de curs.



1a convocatòria (març):

● Els alumnes suspesos de la primera avaluació hauran de
presentar-se a l’examen de la segona avaluació amb uns
continguts extraordinaris fixats previament.

● El resultat de la segona avaluació serà calculat igual que a
la primera, amb els continguts extraordinaris comentats
previament.

● En els casos d’aquells alumnes que aprovin a la segona
avaluació, la nota final serà la mitjana ponderada de les 2
avaluacions (40% la 1a., 60% la 2a.) no poguent ser la
nota menor de 5.

2a convocatòria (abans del 30 de juny):

● Per poder aprovar a la segona convocatòria s’hauran
d'haver presentat tots els treballs plantejats durant els
mesos anteriors i superat un examen final que contindrà
tots els conceptes bàsics del curs i qüestions relatives a les
pràctiques fetes.

● En cas d’aprovar la nota serà la mitjana de tot el curs amb
les següents ponderacions:

○ 15% - 1a. Avaluació
○ 25% - 1a. Ordinària
○ 60% - 2a. Ordinària

Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per
faltes d’assistència no justificades:



Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la
falta d'assistència a classe de forma reiterada pot fer
impossible que s’apliquin correctament els criteris
d'avaluació i la mateixa avaluació contínua i pot donar lloc
a una avaluació extraordinària.

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació
contínua per faltes d’assistència no justificades, el
professorat del mòdul establirà el sistema d'avaluació que
podrà incloure tant proves escrites com pràctiques, així
com l'entrega de les tasques que el professor consideri
necessàries per a que l'alumne pugui demostrar que ha
assolit les competències i resultats d'aprenentatge
corresponents al mòdul. L'alumne serà degudament
informat dels continguts de les proves i tasques que ha de
dur a terme.

Pel que fa a aquest mòdul, el sistema d’avaluació extraordinari
consistirà en una prova global de conceptes que inclourà tots els
conceptes bàsics teòrics, i una sèrie d'exercicis pràctics per demostrar
les habiltats bàsiques en el maneig de la instrumentació de laboratori,
plaques solars, reuladors, carregadors, inversors i tot el material
relacionat amb les ISFV. Segons el cas es podrà afegir un treball per
demostrar habilitats com ara cerca i cribat d’informació, interpretació,
síntesi i presentació de documentació tècnica.

Altres consideracions:

Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es
tindrà en compte la situació sanitària a causa de la COVID
i, per aquest motiu, els aspectes descrits als apartats
anteriors seran adaptables i modificables segons les
circumstàncies, donant prioritat, si n’és el cas, a aquells
continguts que es considerin elements essencials del
currículum.

S’iniciarà amb presencialitat total. Si la situació sanitària
fes necessari passar a formació semipresencial, es farà



alternant les classes presencials i en línia, de forma que
l’alumnat que segueixi les classes des de casa es
connectarà a l'aula de forma virtual a l'hora corresponent a
l’assignatura i seguirà les indicacions donades pel
professorat, seguint les seves explicacions o fent les
activitats o proves indicades. Per optar a l'aprovat, és
imprescindible l'assistència a la classe tant presencial com
virtual, es passarà llista a totes les sessions. En el cas que
la situació sanitària s’agreugi i s’hagi de fer tota la formació
de forma virtual, es donaran les indicacions corresponents
per a aquest nou escenari, que inclourà classes virtuals,
proves en línia i entregues d'activitats.

La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent
servir la plataforma educativa Google Classroom i altres
aplicacions de Google (correu electrònic, Meet, Drive) així
com aquelles aplicacions addicionals que el professorat
consideri adients pel correcte desenvolupament del procés
d'ensenyament-aprenentatge.

Aquesta programació està subjecte a l’aplicació de mesures per atendre la situació
sociosanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, fent constar el caràcter
excepcional de les mateixes.
És d’aplicació la normativa corresponent a les instruccions de promoció, avaluació
i titulació indicades a la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional
de 28 de gener de 2022.
El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre EDU/2185/2009, de 3 de
juliol.


