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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

(MP0240_12) RA1 - Elabora documentación técnica de transformadores eléctricos, onde relaciona símbolos normalizados e representa graficamente
elementos e procedementos.
(MP0240_22) RA1 - Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas, onde relaciona símbolos normalizados e representa graficamente elementos e
procedementos.

(MP0240_22) RA2 - Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

(MP0240_12) RA2 - Monta transformadores monofásicos e trifásicos, ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

(MP0240_12) RA3 - Mantén e repara transformadores, e realiza comprobacións e axustes para a posta en servizo.

(MP0240_22) RA3 - Mantén e repara máquinas eléctricas rotativas, e realiza comprobacións e axustes para a posta en servizo.

(MP0240_22) RA4 - Realiza manobras características en máquinas rotativas, para o que interpreta esquemas e aplica técnicas de montaxe.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0240_22) CA1.1 Debuxáronse esbozos e planos das máquinas e as súas bobinaxes.

(MP0240_12) CA1.1 Debuxáronse esbozos e planos dos transformadores e as súas bobinaxes.

(MP0240_22) CA1.2 Debuxáronse esquemas de placas de bornes, conexións e ennobelamentos segundo as normas.

(MP0240_12) CA1.2 Debuxáronse esquemas de placas de conexións e ennobelamentos segundo normas.

(MP0240_22) CA1.3 Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas.

(MP0240_12) CA1.3 Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de transformadores.

(MP0240_22) CA1.4 Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas.

(MP0240_12) CA1.4 Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas.

(MP0240_12) CA1.5 Utilizouse simboloxía normalizada.

(MP0240_22) CA1.5 Utilizouse simboloxía normalizada.

(MP0240_12) CA1.6 Redactouse documentación técnica.

(MP0240_22) CA1.6 Redactouse documentación técnica.

(MP0240_22) CA1.7 Analizáronse documentos convencionais de mantemento de máquinas.

(MP0240_12) CA1.7 Analizáronse documentos convencionais de mantemento de transformadores.

(MP0240_22) CA1.8 Realizouse un parte de traballo tipo.

(MP0240_12) CA1.8 Realizouse un parte de traballo tipo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0240_22) CA1.9 Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de máquinas eléctricas rotativas.

(MP0240_12) CA1.9 Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de transformadores.

(MP0240_12) CA1.10 Respectáronse os tempos previstos nos deseños.

(MP0240_22) CA1.10 Respectáronse os tempos previstos nos deseños.

(MP0240_12) CA1.11 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

(MP0240_22) CA1.11 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

(MP0240_12) CA2.1 Seleccionouse o material de montaxe segundo cálculos, esquemas e especificacións de fábrica.

(MP0240_22) CA2.1 Seleccionouse o material de montaxe, as ferramentas e os equipamentos.

(MP0240_12) CA2.2 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados a cada procedemento.

(MP0240_22) CA2.2 Identificouse cada peza da máquina e a súa ensamblaxe.

(MP0240_22) CA2.3 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos característicos dun taller de bobinaxe.

(MP0240_12) CA2.3 Identificouse cada peza do transformador e a súa ensamblaxe.

(MP0240_12) CA2.4 Realizáronse as bobinaxes do transformador.

(MP0240_22) CA2.4 Realizáronse bobinas da máquina.

(MP0240_22) CA2.5 Ensambláronse bobinas e demais elementos das máquinas.

(MP0240_12) CA2.5 Conectáronse os ennobelamentos primarios e secundarios á placa de conexións.

(MP0240_22) CA2.6 Conectáronse as bobinaxes rotórica e estatórica.

(MP0240_12) CA2.6 Montouse o núcleo magnético.

(MP0240_12) CA2.7 Ensambláronse todos os elementos do transformador

(MP0240_22) CA2.7 Montáronse as vasoiriñas e os aros rozantes, e conectáronse aos seus bornes.

(MP0240_22) CA2.8 Probouse o seu funcionamento mediante os ensaios habituais.

(MP0240_12) CA2.8 Probouse o seu funcionamento mediante os ensaios habituais.

(MP0240_12) CA2.9 Montouse un transformador trifásico e comprobouse o seu funcionamento.

(MP0240_22) CA2.9 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.

(MP0240_12) CA2.10 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.

(MP0240_22) CA2.10 Respectáronse criterios de calidade.

(MP0240_12) CA2.11 Utilizáronse catálogos de fábrica para a selección do material.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0240_12) CA2.12 Respectáronse criterios de calidade.

(MP0240_22) CA3.1 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas eléctricas rotativas.

(MP0240_12) CA3.1 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en pequenos transformadores monofásicos e trifásicos, e en
autotransformadores.

(MP0240_12) CA3.2 Utilizáronse medios e equipamentos de localización e reparación de avarías.

(MP0240_22) CA3.2 Utilizáronse medios e equipamentos de localización de avarías.

(MP0240_22) CA3.3 Localizouse a avaría e propuxéronse solucións.

(MP0240_12) CA3.3 Localizouse a avaría e identificáronse posibles solucións.

(MP0240_12) CA3.4 Desenvolveuse un plan de traballo para a reparación de avarías.

(MP0240_22) CA3.4 Desenvolveuse un plan de traballo para a reparación de avarías.

(MP0240_22) CA3.5 Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías.

(MP0240_12) CA3.5 Realizáronse operacións de mantemento.

(MP0240_22) CA3.6 Reparouse a avaría.

(MP0240_12) CA3.6 Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías.

(MP0240_12) CA3.7 Verificouse o funcionamento do transformador por medio de ensaios.

(MP0240_22) CA3.7 Verificouse o funcionamento da máquina por medio de ensaios.

(MP0240_12) CA3.8 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.

(MP0240_22) CA3.8 Substituíronse vasoiriñas, chumaceiras, etc.

(MP0240_22) CA3.9 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.

(MP0240_12) CA3.9 Respectáronse criterios de calidade.

(MP0240_22) CA3.10 Respectáronse criterios de calidade.

(MP0240_22) CA4.1 Preparáronse as ferramentas, os equipamentos, os elementos e os medios de seguridade.

(MP0240_22) CA4.2 Encaixáronse mecanicamente as máquinas.

(MP0240_22) CA4.3 Seleccionouse o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión.

(MP0240_22) CA4.4 Conectáronse as máquinas aos circuítos.

(MP0240_22) CA4.5 Medíronse magnitudes eléctricas.

(MP0240_22) CA4.6 Analizáronse resultados de parámetros medidos.

(MP0240_22) CA4.7 Tívose en conta a documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0240_22) CA4.8 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.

(MP0240_22) CA4.9 Respectáronse criterios de calidade.

(MP0240_22) CA4.10 Elaborouse un informe das actividades realizadas e os resultados obtidos.

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

(MP0240_12) 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.
(MP0240_22) RA5 - 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

(MP0240_12) CA4.1 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.

(MP0240_12) CA4.2 Operouse cos transformadores respectando as normas de seguridade.

(MP0240_12) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0240_12) CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade dos transformadores (proteccións, alarmas, etc.) e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

(MP0240_12) CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0240_12) 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 dos transformadores e as súas instalacións asociadas.

(MP0240_12) CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0240_12) CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0240_12) CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0240_22) CA5.1 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.

(MP0240_22) CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0240_22) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0240_22) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas rotativas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizad

(MP0240_22) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0240_22) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das máquinas eléctricas rotativas e as súas instalacións asociadas.

(MP0240_22) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0240_22) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0240_22) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Os mínimos exixibles constitúen o nivel mínimo competencial que un Alumn@ debe evidenciar para acadar avaliacion positiva nun determinado

módulo ou unidade formativa.   Polo tanto, para que un alumno acade como mínimo unha puntuación de 5, é necesario que  ese alumno supere a

totalidade deses mínimos exixibles.

A relacción dos mínimos exixibles que se van aplicar concretáronse a partir dos CA recollidos no currículo para este módulo profesional, e quedan

expresados do seguinte xeito:

U.F. 1: Transformadores.

U.D.1 Transformadores Monofásicos.

-Interpretaronse e elaboraronse esquemas eléctricos con transformadores monofásicos

-Realizaronse os cálculos dun transformador de pequena potencia.

-Executouse un bobinado dun trafo monofásico e comprobouse o a súa funcionalidade

-Realizaronse as probas e ensaios característicos

-Executaronse todas as operacións aplicando a LPRL e prevención de riscos laborais, respectando as directrices sobre protección medioambiental.

U.D.2  Transformadores Trifásicos.

-Interpretaronse e elaboraronse esquemas eléctricos con transformadores trifásicos.

-Realizaronse os cálculos dun transformador trifásico de pequena potencia.

-Executouse un bobinado dun trafo trifásico e comprobouse a súa funcionalidade

-Realizaronse as probas e ensaios característicos, e un análise das mesmas.

-Realizaronse todas as operacións aplicando a LPRL e prevención de riscos laborais, respectando as directrices sobre protección medioambiental.

U.D.3  Autotransformadores.

-Interpretaronse e elaboraronse esquemas eléctricos con autotransformadores.

-Realizaronse as probas e ensaios característicos.

-Realizaronse todas as operacións aplicando a LPRL e prevención de riscos laborais, respectando as directrices obre protección medioambiental.

U.F. 2: Máquinas rotativas

U.D.4 Máquinas de Corrente Contínua.

-Interpretouse a documentación técnica sobre a posta en marcha e regulación das máquinas DC

-Realizouse a medición das características eléctricas que interveñen no arranque e regulación de tensión de motores e xeradores DC

-Executaronse as manobras para a posta en marcha e regulación de tensión dos  xeradores DC.

-Realizaronse as manobras para a posta en marcha e regulación de velocidade dos motores Serie, Shunt e Compound.

-Executaronse todas as operacións aplicando a LPRL e prevención de riscos laborais, respectando as directrices obre protección medioambiental.

U.D.5 Motores Trifásicos Asíncronos.

-Intepretouse e elaborouse a documentación técnica referida as manobras de posta en marcha e regulación do motor trifásico asíncrono.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Realizouse a posta en marcha e regulación dos motores trifásicos, así como para a realización das medidas características.

-Elaborouse o cálculo e os esquemas de bobinados trifásicos concéntricos e excéntricos de unha e dúas capas

-Executaronse e ensaiaronse os bobinados concéntricos e excéntricos aplicados a motores trifásicos.

-Modificaronse as características eléctricas  a través dun rebobinado dun motor, partindo do cálculo das mesmas.

-Aplicaronse o protocolo de actuación na localización, diagnose  reparación de avarías en instalacións con motores.

-Realizaronse todas as operacións aplicando a LPRL e prevención de riscos laborais, respectando as directricess obre protección medioambiental.

U.D.6 Motores Monofásicos Asíncronos e Universais

-Realizouse a posta en marcha e regulación dos motores monofásicos e universais, así como para a realizacion das medidas características

-Intepretouse e elaborouse a documentación técnica referida as manobras de posta en marcha e regulación do motor monofásico asíncrono e

universal.

-Elaborouse o cálculo e os esquemas de bobinados monofásicos de inducción.

-Executaronse e ensaiaronse os bobinados concéntricos e excéntricos aplicados a motores monofásicos.

-Realizouse o ensamblaxe e montaxe das partes electromecánicas dos motores.

-Aplicouse o protocolo de actuación na localización, diagnose  reparación de avarías en instalacións con motores.

-Realizaronse todas as operacións aplicando a LPRL e prevención de riscos laborais, respectando as directrices obre protección medioambiental.

U.D.7 Motores Síncronos. Alternadores.

-Interpretouse a documentación técnica sobre a posta en marcha e regulación dos motores síncronos.

-Realizaronse as manobras de posta en marcha e regulación de motores síncronos

-Realizaronse as manobras de posta en marcha e regulación e acoplamento de alternadores .

-Interpretouse a documentación técnica sobre a posta en marcha e regulación e acoplamento de alternadores.

-Aplicouse o protocolo de actuación na localización, diagnose  reparación de avarías en instalacións con motores.

-Executaronse todas as operacións aplicando a LPRL e prevención de riscos laborais, respectando as directrices sobre protección medioambiental.

A avaliación da proba libre realizarase nos termos previstos no artigo 37 do 12 de xullo de 2011 e a expresión da cualificación final obtida por cada

aspirante no módulo profesional será numérica, entre un e dez, sen decimais. A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas

en cada unha das partes, expresadas en numeros enteiros, redondeada a unidade máis próxima. Para poder obter cualificación final o aspirante

deberá ter superadas ambas partes cunha nota mínima de 5.

Sobre cada folla das probas que se realicen irán indicados os criterios de corrección, a valoración de cada apartado/pregunta e o peso da

cualificación desa proba.

Poderáse excluir da realización unha parte ou da totalidade dunha  proba ou actividade de avaliación, cando un alumno/a actúen de forma

fraudulenta e mal intencionada, ou incumpla as normas de prevención, protección e seguridade e supoña unha situacion de risco para sí mesmo, o

resto do grupo ou para as instalacións. Neste caso a cualificación será 1.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos para o módulo.

Valorarase de 0 a 10.

A proba será tipo test, e consta de 40 cuestions con 4 opcións cada unha delas, das que soamente unha é correcta. As respostas correctas

puntuan 0,25 puntos, as incorrectas descontan 0,125 puntos e a non resposta (en branco) non puntua nin desconta. No caso de marcar máis

dunha resposta por pregunta, esta será considerada como unha resposta en branco. Para superar a proba, o candidato ten que acadar como

mínimo unha puntuación de 5 puntos.

A proba terá carácter eliminatorio según a orde do 5 de Abril do 2013 (DOG do 16 de Abril de 2013).

4.a) Primeira parte da proba
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Para a avaliación desta proba vaise utilizar unha Proba Escrita e Lista de Cotexo de Comprobación.

A duración da proba é de 120 minutos?

Os candidatos serán convocados para a proba en día e hora en único chamamento mediante taboeiro de anuncios do centro e na Web.

Os candidatos terán sobre a mesa durante a proba o seu documento de identificación (DNI, carnet de conducir ou pasaporte)

Poden empregar únicamente bolígrafos de distintas cores, así como calculadoras non programables.

Queda prohibido o uso de teléfonos móviles, calculadoras gráficas así como calquer outro dispositivo con capacidade de almacenamento e

transmisión de datos.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá nunha proba práctica de Taller que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos para

esta parte do módulo.

Este suposto práctico integrará os bloques fundamentais constituíntes das máquinas eléctricas, tanto estáticas como rotativas.

Vaise desarrollar en dúas partes:

1.- - Realización e Interpretación de esquemas  para manobras de posta en marcha e regulación de motores  e xeradores de DC e AC.

     - Interpretación e Elaboración de cálculos e esquemas para a realización dun bobinado de motores AC.

2.- - Realización de probas e ensaios característicos en trafos, xeradores e motores .

     - Un suposto práctico a desenvolver no entrenador de máquinas, consistente na localización e resolución dunha disfunción ou avaría nunha

determinada máquina.

     - Realización de probas e ensaios característicos en trafos, xeradores e motores .

Como instrumentos de avaliación vanse a utilizar unha Lista de Cotexo de Comprobación e unha Táboa de Observación con escala de valores.

A duración da proba será de de 180 minutos?

Os candidatos serán convocados para a proba en día e hora en único chamamento mediante taboeiro de anuncios do centro e na Web.

Os candidatos poderán traer os utensilios, ferramentas e documentación que consideren oportunos para a realización da proba, agás dispositivos

programables, teléfonos móviles ou calquer outro dispositivocon capacidadede alamacenamento e transmisión de datos. O uso deles será motivo

de expulsión da proba.
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