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profesional
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0232 Automatismos industriais 02020/2021 0213

MP0232_33 Automatismos programados 02020/2021 086

MP0232_23 Automatismos con cables 02020/2021 0107

MP0232_13 Operacións de deseño e mecanizado do cadro 02020/2021 020

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0232_13) RA1 - Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, tendo en conta a interpretación de planos e a documentación
técnica.
(MP0232_33) RA1 - Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con control programable, para o que selecciona os seus elementos e elabora
esquemas.

(MP0232_23) RA1 - Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas.

(MP0232_23) RA2 - Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu
funcionamento.
(MP0232_33) RA2 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu
funcionamento.

(MP0232_13) RA2 - Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización.

(MP0232_13) RA3 - Executa operacións de mecanizado aplicando técnicas de medición e marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas.

(MP0232_23) RA3 - Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

(MP0232_13) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0232_23) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0232_23) CA1.1 Describíronse os principios de funcionamento e as características de mecanismos (de accionamento, control, protección e
sinalización), de receptores e de motores.

(MP0232_33) CA1.1 Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas programables para arranque, inversión e regulación de velocidade de
motores eléctricos trifásicos e monofásicos.

(MP0232_13) CA1.1 Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas.

(MP0232_23) CA1.2 Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos.

(MP0232_13) CA1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles.

(MP0232_33) CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: funcións básicas e especiais relacionadas coas entradas e saídas.

(MP0232_33) CA1.3 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da instalación.

(MP0232_23) CA1.3 Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos da instalación.

(MP0232_33) CA1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

(MP0232_23) CA1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas dos seus compoñentes.

(MP0232_33) CA1.5 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autómatas, coa simboloxía normalizada.

(MP0232_23) CA1.5 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

(MP0232_23) CA1.6 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0232_33) CA1.7 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

(MP0232_23) CA1.8 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

(MP0232_33) CA1.8 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

(MP0232_23) CA1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

(MP0232_33) CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade.

(MP0232_23) CA1.10 Respectáronse os criterios de calidade.

(MP0232_33) CA2.1 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas referencias.

(MP0232_23) CA2.1 Interpretáronse os esquemas de mando e potencia.

(MP0232_13) CA2.1 Representáronse a man alzada vistas e cortes.

(MP0232_23) CA2.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

(MP0232_13) CA2.2 Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais compoñentes.

(MP0232_13) CA2.3 Reflectíronse as cotas.

(MP0232_33) CA2.4 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables.

(MP0232_13) CA2.4 Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencionalismos.

(MP0232_13) CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0232_33) CA2.5 Realizouse o control de motores asíncronos con convertedores de frecuencia.

(MP0232_13) CA2.6 Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, atendendo ás escalas establecidas.

(MP0232_13) CA2.7 Tívose en conta a distribución dos elementos e o seu dimensionamento nas representacións realizadas.

(MP0232_33) CA2.9 Realizáronse as actividades no tempo requirido.

(MP0232_23) CA3.1 Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas eléctricos.

(MP0232_23) CA3.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

(MP0232_13) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade.

(MP0232_23) CA3.3 Seleccionáronse compoñentes, ferramentas, e medios técnicos e de seguridade.

(MP0232_13) CA3.3 Realizáronse medicións coa precisión esixida.

(MP0232_23) CA3.4 Distribuíronse os compoñentes nos cadros.

(MP0232_13) CA3.4 Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe.

(MP0232_13) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0232_13) CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

(MP0232_23) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.

(MP0232_23) CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0232_13) RA1 - Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, tendo en conta a interpretación de planos e a documentación
técnica.
(MP0232_33) RA1 - Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con control programable, para o que selecciona os seus elementos e elabora
esquemas.

(MP0232_23) RA1 - Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas.

(MP0232_33) RA2 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu
funcionamento.
(MP0232_23) RA2 - Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu
funcionamento.

(MP0232_13) RA2 - Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización.

(MP0232_13) RA3 - Executa operacións de mecanizado aplicando técnicas de medición e marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas.

(MP0232_33) RA3 - Localiza avarías e disfuncións na instalación, tendo en conta a análise dos síntomas e a identificación das súas causas, e repara os
elementos defectuosos a través do seu axuste ou da súa substitución.

(MP0232_23) RA3 - Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

(MP0232_13) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

(MP0232_23) RA4 - Localiza avarías e disfuncións na instalación, analiza os síntomas e identifica as causas que as producen.

(MP0232_23) RA5 - Repara avarías e disfuncións na instalación mediante o axuste ou a substitución dos elementos defectuosos.

(MP0232_23) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0232_13) CA1.1 Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas.

(MP0232_13) CA1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles.

(MP0232_33) CA1.3 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da instalación.

(MP0232_13) CA1.3 Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros).

(MP0232_23) CA1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas dos seus compoñentes.

(MP0232_33) CA1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

(MP0232_13) CA1.4 Definíronse as fases e as operacións do proceso.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0232_23) CA1.5 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

(MP0232_33) CA1.5 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autómatas, coa simboloxía normalizada.

(MP0232_13) CA1.5 Realizouse un plan de montaxe.

(MP0232_23) CA1.6 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada.

(MP0232_33) CA1.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do autómata.

(MP0232_13) CA1.6 Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade requiridos pola intervención.

(MP0232_23) CA1.7 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

(MP0232_33) CA1.7 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

(MP0232_13) CA1.7 Tivéronse en conta os tempos previstos para os procesos.

(MP0232_23) CA1.8 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

(MP0232_33) CA1.8 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

(MP0232_33) CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade.

(MP0232_23) CA1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

(MP0232_23) CA1.10 Respectáronse os criterios de calidade.

(MP0232_13) CA2.1 Representáronse a man alzada vistas e cortes.

(MP0232_23) CA2.1 Interpretáronse os esquemas de mando e potencia.

(MP0232_33) CA2.1 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas referencias.

(MP0232_33) CA2.2 Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos do sistema.

(MP0232_23) CA2.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

(MP0232_13) CA2.2 Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais compoñentes.

(MP0232_23) CA2.3 Montáronse circuítos de mando e potencia.

(MP0232_33) CA2.3 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable.

(MP0232_13) CA2.3 Reflectíronse as cotas.

(MP0232_33) CA2.4 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables.

(MP0232_23) CA2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.

(MP0232_13) CA2.4 Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencionalismos.

(MP0232_13) CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0232_23) CA2.5 Realizáronse manobras con motores.

(MP0232_33) CA2.5 Realizouse o control de motores asíncronos con convertedores de frecuencia.

(MP0232_33) CA2.6 Verificouse o funcionamento do sistema.

(MP0232_23) CA2.6 Aplicáronse os criterios de calidade establecidos.

(MP0232_13) CA2.6 Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, atendendo ás escalas establecidas.

(MP0232_33) CA2.7 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos con autómatas.

(MP0232_13) CA2.7 Tívose en conta a distribución dos elementos e o seu dimensionamento nas representacións realizadas.

(MP0232_23) CA2.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0232_13) CA2.8 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

(MP0232_33) CA2.8 Operouse cos autómatas respectando as normas de seguridade.

(MP0232_23) CA2.8 Tivéronse en conta os tempos estimados nas actividades.

(MP0232_13) CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

(MP0232_33) CA2.9 Realizáronse as actividades no tempo requirido.

(MP0232_33) CA2.10 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.

(MP0232_13) CA3.1 Determinouse o plan de mecanizado.

(MP0232_23) CA3.1 Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas eléctricos.

(MP0232_33) CA3.1 Elaborouse un plan de intervención.

(MP0232_33) CA3.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

(MP0232_23) CA3.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

(MP0232_13) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade.

(MP0232_23) CA3.3 Seleccionáronse compoñentes, ferramentas, e medios técnicos e de seguridade.

(MP0232_33) CA3.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

(MP0232_13) CA3.3 Realizáronse medicións coa precisión esixida.

(MP0232_33) CA3.4 Identificouse a causa da avaría.

(MP0232_23) CA3.4 Distribuíronse os compoñentes nos cadros.

(MP0232_13) CA3.4 Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe.

(MP0232_13) CA3.5 Operouse coas ferramentas e cos equipamentos de traballo característicos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0232_33) CA3.5 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

(MP0232_23) CA3.5 Mecanizouse a placa de montaxe, perfís, envolventes e canalizacións.

(MP0232_33) CA3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores.

(MP0232_23) CA3.6 Montáronse os mecanismos do cadro e os elementos da instalación.

(MP0232_13) CA3.6 Executáronse as operacións de mecanizado en perfís, envolventes, cadros e canalizacións.

(MP0232_13) CA3.7 Resolvéronse as continxencias xurdidas.

(MP0232_33) CA3.7 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

(MP0232_23) CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

(MP0232_13) CA3.8 Elaborouse un informe do proceso de mecanizado.

(MP0232_33) CA3.8 Rexistráronse datos para elaborar o informe de reparación e a factura.

(MP0232_23) CA3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación.

(MP0232_33) CA3.9 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

(MP0232_13) CA3.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

(MP0232_23) CA3.9 Establecéronse criterios de calidade.

(MP0232_23) CA3.10 Tivéronse en conta os tempos estimados para cada actividade.

(MP0232_13) CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade.

(MP0232_33) CA3.10 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na execución das operacións de
mantemento en automatismos programados.

(MP0232_33) CA3.11 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

(MP0232_33) CA3.12 Realizouse a intervención no tempo requirido.

(MP0232_33) CA3.13 Aplicáronse as normas de calidade.

(MP0232_13) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.

(MP0232_23) CA4.1 Elaborouse un plan de intervención.

(MP0232_13) CA4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0232_23) CA4.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

(MP0232_23) CA4.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

(MP0232_13) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0232_13) CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0232_23) CA4.4 Identificouse a causa da avaría.

(MP0232_23) CA4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

(MP0232_13) CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0232_23) CA4.6 Realizouse a intervención no tempo requirido.

(MP0232_13) CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento de automatismos industriais e as súas instalacións asociadas.

(MP0232_13) CA4.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

(MP0232_23) CA4.7 Aplicáronse as normas de calidade.

(MP0232_13) CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0232_13) CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0232_23) CA5.1 Elaborouse un plan de intervención correctora e preventiva.

(MP0232_23) CA5.2 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

(MP0232_23) CA5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores.

(MP0232_23) CA5.4 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

(MP0232_23) CA5.5 Rexistráronse datos para a elaboración do informe de reparación e da factura.

(MP0232_23) CA5.6 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

(MP0232_23) CA5.7 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

(MP0232_23) CA5.8 Realizouse a intervención no tempo requirido.

(MP0232_23) CA5.9 Aplicáronse as normas de calidade.

(MP0232_23) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de
transporte.

(MP0232_23) CA6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0232_23) CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0232_23) CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

(MP0232_23) CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0232_23) CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento de automatismos industriais e as súas instalacións asociadas.

(MP0232_23) CA6.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

(MP0232_23) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0232_23) CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Para acadar a calificación positiva neste módulo o alumno/a, debe ser capaz de demostrar como mínimo os seguintes coñecementos habilidades e

destrezas:

 Represéntase graficamente os procesos a realizar para o mecanizado e montaxe dun cadro eléctrico.

 Coñecese e diferenzanse os distintos tipos de esquemas empregados en automatismos cableados.

 Identificane e relacionase cada compoñente ou dispositivo dun automatismo coa función que realiza.

 Deséñase e cabléanse pequenos circuítos automatizados, valorando a realización, o correcto funcionamento e o emprego de simboloxía

normalizada nos esquemas.

 Describense as partes fundamentais de que consta un PLC e a función que realiza cada unha.

 Nun suposto práctico sobre un proceso a automatizar:

Deseña o GRAFCET de funcionamento

Deséñase o esquema de potencia

Deséñase o esquema de mando

Deséñase o esquema de Regleteiros

Deséñase o esquema topográfico

Deséñase o esquema de contactos e programase co PC valorando a correcta estruturación, a sencillez e claridade do deseño e o seu correcto

funcionamento.

Deséñase, planificase e realizase a montaxe dunha instalación automatizada.

Diagnostícase, localízase e repáranse avarías nunha instalación automatizada.

A valoración da parte conceptual e procedemental será sobre 10.

Os exercicios levarán impresos no principio ou no final dos mesmos a puntuación de cada pregunta, e se esta se subdivide en apartados a

puntuación por apartado. Tamén serán informados os alumnos/as de cales serán os mínimos que deben acadar para aprobar cun 5.

Valoración: que estea a limpo, sen tachóns, con boa letra, os debuxos e esquemas que estean correctamente representados e proporcionados,

coas liñas paralelas e perpendiculares ben trazadas. Coa simboloxía axeitada e correctamente empregada (IEC). Que se empreguen distintas

cores nos esquemas para diferenciar os distintos condutores de conexión e para a codificación alfanumérica. Que non haxa incoherencias entre os

respectivos esquemas.

Os apartados suman entre todos, sobre todo os que están suliñados en negrilla (os contidos mínimos deben quedar evidenciados como mínimo

nun 50%) de maneira que se non están, como é obvio, non se poderá aprobar.

A prioridade e ver e medir o grado de adquisición de: coñecementos, habilidades e destrezas do alumno/a sobre o módulo nas distintas unidades

formativas

Sinóptico.

Que se vexan os motores, pulsadores, pilotos, botoneiras, , mangueiras de conexión, cadro, detectores/sensores (ben posicionados), co

referenciado alfanumerico completo e coherente co resto dos esquemas e táboas.

Táboa de E/S.

Que se identifiquen tódolos sensores e captadores que interveñen no automatismo (que non falte ningún), tamén o mesmo cos actuadores. Co seu

referenciado en función do PLC empregado (que existan esas E/S).

Esquema de potencia/forza

Que o esquema funcione e sexa coherente co que se pide. Teña ben a simboloxía e o seu referenciado. Cos dispositivos de protección ben

ubicados e que siga as reglas da profesión.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Non se admitiran fallos graves (deseño de algo que non se pide), un curtocircuíto flagrante, etc.

Esquema de mando/control

Que o esquema funcione e sexa coherente co que se pide e o seu referenciado. Cos dispositivos de ben ubicados e que siga as reglas da

profesión. Que teña ben a simboloxía, que se vexa que elementos ou dispositivos van fora do armario, cos seus bornes numerados. Que se vexa a

correspondencia cos esquemas de forza, regleteiros, sinóptico e coas listas de cableado. Que teña as  proteccións, cos elementos de paro,

marcha, detectores, temporizadores, realimentación, encravamentos (eléctricos e mecánicos), etc..., que lle correspondan.

Verase o grado de consecución do seu funcionamento, non ten que estar perfecto, admítense disfuncións, pequenos erros no funcionamento ou

esquecementos leves (falta algún paro, marcha, piloto, relé, algunha protección, etc...)

Non se admitiran fallos graves (deseño de algo que non se pide), un curtocircuíto flagrante, etc.

Esquema de regleteiros

Que se vexan e identifiquen con facilidade e prontitude tódolas mangueiras de entrada e saída, e tódolos elementos que van fora do armario

(pulsadores, botoneiras, pilotos, motores, electroválvulas, detectores, etc..., co seu referenciado completo e coherente cos esquemas de

forza/mando/sinóptico/táboa de E/S, etc...

Elementos ben conectados, identificados e ubicados; mangueiras, motores, botoneiras, etc..

Esquema de conexionado do PLC

Que non se mesturen AC/DC, non confundir entradas con saídas, captadores e actuadores, dixitais con analóxicas, E/S de tensión con corrente.

Que non falten as proteccións do PLC, dos sensores, das saídas, etc... Que non falten as proteccións dos motores (contacto do disxuntor/térmico).

Verificar que os elementos de seguridade empreguen contactos NC (por seguridade).

Verificar que o conexionado dos dispositivos sexá o correcto (libre de tensión, PNP, NPN, con relé, a transistor), que se vexa a conexión dos

sensores, tanto na súa alimentación para que funcione coma no seu conexionado ó PLC (dependendo do tipo de PLC/ módulo de expansión

empregado, etc--- ), co seu referenciado correcto, sombreando os dispositivos que van fora do armario, cos seus bornes e mangueiras (e a súa

correspondencia co esquema de regleteiros e coas listas de cableado). Nas saídas que se vexan as bobinas dos relés auxiliares, contactores,

pilotos, encravamentos, etc.. perfectamente conectados e identificados.

Listado de material / Presuposto

Verificar que non se confunden compoñentes da instalación coa ferramenta, que estea o máis completa posible, e que non falte: o armario, a placa

de montaxe, canaleta, carril DIN, bornas, tapas, topes, contactores relés térmicos, disxuntores, relés auxiliares (base+relé), PIAS, fusibles

(base+cartucho), Fío flexible (cores, seccións), punteiras (simples e dobles), botoneiras, pulsadores, contactos, pilotos, mangueras, marcadores,

bridas, racores, etc..

No caso dun presuposto verificar en detalle as unidades de obra, e medicións  e que as referencias e prezos non sexan inventadas.

Grafcet

Non mesturar niveis ( I ¿ II ¿ III ), non imcumplir as dúas regras do Gráfcet, ver o grado de consecución do automatismo, non ten que estar

prefecto, ver os fallos e valoralos.

Ladder

Verificar que os elementos de seguridade empreguen contactos NC (por seguridade). Que o esquema se corresponde co que se solicita no

enunciado do exercicio e sexa coherente. Que partes do automatismo funcionan ben, cales non, e porque. Verificarase que o referenciado sexa

correcto (existan no PLC esas E/S/M/T/C, etc...)

En principio descontarase 0,1 / 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1  ptos por cada cousa que falte ou estea mal (dependendo da gravidade do fallo).

Valoración das prácticas. será tido en conta o tempo empregado na súa realización, o funcionamento; se a práctica funciona a primeira, por cada

vez que se probe e non funcione descontarase nota, ata un máximo de tres intentos, a estética/limpeza; se os compoñentes están perfectamente

alineados, se as separacións son proporcionadas e están ben suxeitos. Por cada fallo descontarase nota. Puntuarase no mesmo apdo. a

organización e limpeza do posto de traballo. O conexionado; Se a práctica esta correctamente atornillada, Por cada condutor ó que se lle vexa o

cobre, estea frouxo ou se solte ó tirar del, descontarase nota
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Nela o alumno/a deberá demostrar unhas habilidades, destrezas e coñecementos nos que deben quedar evidenciados os resultados de

aprendizaxe do módulo cos seus

contidos mínimos.

Esta proba constará de dúas partes diferenciadas: unha conceptual e outra de tipo procedemental, ou de esquemas na cal haberá uns mínimos

que debe contestar

correctamente. a desenvolver en dúas horas de duración das que se examinará en distintos controis (se é posible).

A primeira parte desta proba será unha proba de conceptos e normativa por escrito (ou oral se as circunstancias o requiren) con preguntas cortas,

outras de completar, outras de tipo test e outras de verdadeira/falso, alternadas entre si.

A segunda parte desta proba será unha proba procedemental que poderán ser unha mestura de:

Exercicios prácticos de coñecemento da simboloxía.

De realización de esquemas de lóxica cableada (sinópticos, forza, mando, regreteiros, ).

Exercicios de programación de PLC, ou un suposto de carácter práctico que englobe todo o exposto anteriormente a desenvolver nun tempo dado.

Se o alumno/a non é quen de aprobar a primeira parte cun 5 ou máis non se se lle fará media coa segunda parte da mesma proba, e estará

suspenso coa nota que saque na primeira parte.

Se suspende a segunda parte ten o módulo suspenso. A nota final será a media das notas obtidas entre as dúas partes aproximada ó enteiro, pero

nunca superior a 4.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Nela o alumno/a deberá demostrar unhas habilidades, destrezas e coñecementos nos que deben quedar evidenciados os resultados de

aprendizaxe do módulo cos seus

contidos mínimos.

Esta proba será de tipo procedemental e constará de dúas partes: unha escrita de esquemas e outra de caracter práctico diante dun simulador, a

desenvolver en dúas horas de duración das que se examinará ó mesmo tempo nun só control (se é posible).

Poderán ser unha mestura de:

 - Realización de esquemas de lóxica cableada.

 - Realización duns exercicios de programación.

 - Un suposto de carácter práctico a desenvolver nun tempo dado

 - Exercicios prácticos de identificación de compoñentes, de cableado e de diagnóstico, localización e reparación de avarías diante dun simulador.

 - Exercicios de programación diante dun PC e cun simulador para probalos.

Se suspende a segunda parte ten o módulo suspenso.

A nota final será a media das notas obtidas entre as dúas partes aproximada ó enteiro.
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