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MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de
telecomunicacións

02020/2021 0187

MP0517_23 Procesos en instalacións electroacústicas 02020/2021 037

MP0517_13 Procesos en instalacións de infraestrutura común de
telecomunicación no interior dos edificios

02020/2021 0120

MP0517_33 Procesos en instalacións de seguridade electrónica, circuíto pechado
de televisión e control de accesos

02020/2021 030

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

Profesorado asignado ao módulo DIEGO VIEITES PONTE

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

(MP0517_23) RA1 - Caracteriza instalacións electroacústicas interiores, para o que analiza a súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos
elementos que as integran.
(MP0517_33) RA1 - Caracteriza instalacións de seguridade electrónica, circuítos pechados de televisión (CPTV) e control de accesos, para o que analiza a
súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos elementos que as integran.
(MP0517_13) RA1 - Caracteriza instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, para o que analiza as redes que as compoñen e describe a
función e as características dos equipamentos e dos elementos que as integran.

(MP0517_13) RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas.

(MP0517_23) RA2 - Configura instalacións electroacústicas, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas.

(MP0517_33) RA2 - Configura instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, para o que representa as instalacións sobre planos e
elabora esquemas.
(MP0517_13) RA3 - Instala infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e á calidade
das instalacións.

(MP0517_23) RA3 - Instala sistemas electroacústicos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e a calidade das instalacións.

(MP0517_33) RA3 - Instala sistemas de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á
normativa e a calidade das instalacións.

(MP0517_23) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións electroacústicas, para o que mide parámetros e axusta os seus elementos.

(MP0517_33) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, medindo parámetros e axustando os
seus elementos.

(MP0517_13) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos.

(MP0517_13) RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións.

(MP0517_23) RA5 - Mantén instalacións electroacústicas, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das intervencións.

(MP0517_33) RA5 - Mantén instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das
intervencións.
(MP0517_13) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os
equipamentos para os previr.
(MP0517_33) 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.
(MP0517_23) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA1.1 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos da electroacústica.

(MP0517_33) CA1.1 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos da seguridade electrónica en relación coa intrusión, o incendio e a detección de
gases.

(MP0517_13) CA1.1 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de recepción de sinais de radio e televisión de acordo coa normativa sobre
infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

(MP0517_23) CA1.2 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas electroacústicos en relación á megafonía, a sonorización e a
intercomunicación no interior dos ámbitos doméstico, terciario, industrial, institucional, asistencial, etc.

(MP0517_33) CA1.2 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos dos sistemas de CPTV e de control de accesos.

(MP0517_13) CA1.2 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de telefonía interior de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns
de telecomunicacións en edificios.

(MP0517_23) CA1.3 Identificáronse os tipos e as características das instalacións de acordo coa normativa.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_13) CA1.3 Identificáronse os tipos e as características do sistema de cableamento estruturado.

(MP0517_33) CA1.3 Identificáronse os tipos e as características das instalacións consonte a normativa.

(MP0517_33) CA1.4 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de seguridade electrónica fronte á intrusión, o incendio e a acumulación de
gases nocivos, nos ámbitos doméstico, terciario, industrial, institucional, e asistencial, etc.

(MP0517_13) CA1.4 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de banda larga de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de
telecomunicacións en edificios.

(MP0517_23) CA1.4 Identificáronse as características acústicas dos locais.

(MP0517_33) CA1.5 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de CPTV.

(MP0517_23) CA1.5 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

(MP0517_13) CA1.5 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de portaría e videoportaría automáticas.

(MP0517_23) CA1.6 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

(MP0517_33) CA1.6 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de control de accesos.

(MP0517_13) CA1.6 Clasificáronse as vivendas segundo os criterios especificados pola normativa canto ao fogar dixital .

(MP0517_33) CA1.7 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

(MP0517_13) CA1.7 Describíronse as posibilidades de integración, a nivel de infraestrutura executada con tecnoloxías de acceso ultrarrápidas, entre a
infraestrutura común de telecomunicacións (ICT) e os sistemas domóticos.

(MP0517_23) CA1.7 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

(MP0517_13) CA1.8 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

(MP0517_23) CA1.8 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

(MP0517_33) CA1.8 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

(MP0517_23) CA1.9 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

(MP0517_13) CA1.9 Recoñecéronse os tipos e a función dos recintos e dos rexistros dunha ICT.

(MP0517_33) CA1.9 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

(MP0517_13) CA1.10 Identificáronse os tipos de canalizacións.

(MP0517_33) CA1.10 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

(MP0517_13) CA1.11 Identificáronse os tipos de redes que compoñen a ICT

(MP0517_33) CA1.11 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

(MP0517_13) CA1.12 Identificáronse as zonas do edificio indicadas pola normativa.

(MP0517_13) CA1.13 Identificáronse os equipamentos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga e de portaría e videoportaría
automáticas.

(MP0517_13) CA1.14 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga, e de portaría e
videoportaría automáticas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_13) CA1.15 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

(MP0517_13) CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

(MP0517_13) CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría
automáticas.

(MP0517_33) CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

(MP0517_23) CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións electroacústica.

(MP0517_23) CA2.2 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, rexistros, etc.).

(MP0517_33) CA2.2 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, rexistros, etc.).

(MP0517_33) CA2.3 Determináronse as características físicas dos locais que cumpra controlar.

(MP0517_13) CA2.3 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, arquetas e rexistros, etc.).

(MP0517_33) CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos.

(MP0517_23) CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos.

(MP0517_13) CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos.

(MP0517_23) CA2.5 Elaboráronse esquemas, coa simboloxía normalizada.

(MP0517_33) CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

(MP0517_13) CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

(MP0517_13) CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0517_23) CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0517_33) CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0517_23) CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.

(MP0517_13) CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións de radio, televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

(MP0517_33) CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

(MP0517_13) CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

(MP0517_23) CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

(MP0517_13) CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

(MP0517_33) CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

(MP0517_23) CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

(MP0517_13) CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

(MP0517_33) CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

(MP0517_13) CA2.11 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

(MP0517_33) CA2.11 Aplicouse a normativa e o REBT na configuración da instalación.

(MP0517_23) CA2.11 Aplicouse a normativa e o REBT na configuración da instalación.

(MP0517_13) CA2.12 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o ámbito urbanístico e paisaxístico.

(MP0517_33) CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación de seguridade electrónica.

(MP0517_23) CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

(MP0517_13) CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

(MP0517_33) CA3.2 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación de CPTV e dunha instalación de control de accesos.

(MP0517_33) CA3.3 Programáronse as actividades de montaxe.

(MP0517_33) CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

(MP0517_13) CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

(MP0517_23) CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

(MP0517_23) CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

(MP0517_33) CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

(MP0517_13) CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

(MP0517_33) CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións.

(MP0517_33) CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

(MP0517_33) CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

(MP0517_13) CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

(MP0517_23) CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

(MP0517_13) CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias
de mantemento, etc.).

(MP0517_33) CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias
de mantemento, etc.).

(MP0517_13) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os
medios de transporte.

(MP0517_33) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os
medios de transporte.

(MP0517_23) CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os
medios de transporte.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0517_13) CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0517_33) CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0517_23) CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0517_33) CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0517_13) CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

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

(MP0517_23) RA1 - Caracteriza instalacións electroacústicas interiores, para o que analiza a súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos
elementos que as integran.

(MP0517_13) RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas.

(MP0517_23) RA2 - Configura instalacións electroacústicas, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas.

(MP0517_33) RA2 - Configura instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, para o que representa as instalacións sobre planos e
elabora esquemas.
(MP0517_13) RA3 - Instala infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e á calidade
das instalacións.
(MP0517_33) RA3 - Instala sistemas de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á
normativa e a calidade das instalacións.

(MP0517_23) RA3 - Instala sistemas electroacústicos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e a calidade das instalacións.

(MP0517_13) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos.

(MP0517_23) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións electroacústicas, para o que mide parámetros e axusta os seus elementos.

(MP0517_33) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, medindo parámetros e axustando os
seus elementos.

(MP0517_13) RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións.

(MP0517_23) RA5 - Mantén instalacións electroacústicas, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das intervencións.

(MP0517_33) RA5 - Mantén instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das
intervencións.
(MP0517_13) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os
equipamentos para os previr.
(MP0517_33) 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.
(MP0517_23) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA1.6 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_13) CA2.2 Verificáronse as características das instalacións de recepción de sinais de radio e televisión, segundo a súa situación xeográfica con
respecto aos puntos de emisión.

(MP0517_23) CA2.3 Determináronse as características acústicas dos locais que se vaian sonorizar.

(MP0517_33) CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.

(MP0517_13) CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

(MP0517_23) CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación electroacústica.

(MP0517_13) CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

(MP0517_23) CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

(MP0517_13) CA3.4 Verificouse ou executouse a montaxe e a orientación dos elementos de captación de sinais.

(MP0517_23) CA3.4 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións, e de condutores e conectadores normalizados.

(MP0517_33) CA3.4 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

(MP0517_23) CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

(MP0517_13) CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións e condutores.

(MP0517_33) CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións, e dos condutores e os conectadores normalizados.

(MP0517_33) CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

(MP0517_13) CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

(MP0517_23) CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

(MP0517_33) CA3.7 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

(MP0517_23) CA3.7 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

(MP0517_13) CA3.7 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

(MP0517_23) CA3.8 Empregáronse os materiais con criterios de óptimo aproveitamento nos procesos de montaxe.

(MP0517_13) CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

(MP0517_33) CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

(MP0517_13) CA3.9 Optimizouse o emprego de materiais nos procesos de montaxe.

(MP0517_33) CA3.9 Empregáronse os materiais con criterios de óptimo aproveitamento nos procesos de montaxe.

(MP0517_23) CA3.9 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

(MP0517_13) CA3.10 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

(MP0517_23) CA3.10 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_33) CA3.10 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

(MP0517_13) CA3.11 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

(MP0517_23) CA3.11 Organizouse o traballo en equipo.

(MP0517_33) CA3.11 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

(MP0517_33) CA3.12 Organización do traballo en equipo.

(MP0517_13) CA3.12 Organización do traballo en equipo.

(MP0517_23) CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

(MP0517_13) CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

(MP0517_23) CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

(MP0517_13) CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

(MP0517_33) CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

(MP0517_23) CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

(MP0517_13) CA4.3 Axustáronse os equipamentos de cabeceira das instalacións de telecomunicacións en modo local ou de xeito remoto, vía telefónica
(GSM ou outros) e a través de internet.

(MP0517_33) CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

(MP0517_23) CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de
funcionamento.

(MP0517_13) CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de
funcionamento.

(MP0517_33) CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de
funcionamento.

(MP0517_23) CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

(MP0517_13) CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

(MP0517_33) CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

(MP0517_33) CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

(MP0517_23) CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións.

(MP0517_13) CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións de radio e televisión, telefonía,
banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

(MP0517_23) CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

(MP0517_13) CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

(MP0517_23) CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

(MP0517_13) CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_33) CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

(MP0517_13) CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

(MP0517_23) CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

(MP0517_33) CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

(MP0517_23) CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

(MP0517_13) CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

(MP0517_33) CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

(MP0517_33) CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

(MP0517_13) CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

(MP0517_23) CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

(MP0517_23) CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias
de mantemento, etc.).

(MP0517_13) CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0517_33) CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0517_23) CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0517_23) CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

(MP0517_13) CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

(MP0517_33) CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

(MP0517_13) CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0517_23) CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0517_33) CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0517_23) CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0517_33) CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0517_13) CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0517_23) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0517_33) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0517_13) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0517_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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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_13) CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0517_33) CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Os MÍNIMOS EXIXIBLES para poder superar o módulo tendo en conta que o devandito módulo ten 3 Unidades Formativas (UF), serán os

seguintes:

UF1: Procesos en instalacións de infraestructura comun de telecomunicacións no interior dos edificios.

- Fixeronse exercicios sobre a tipoloxia das sinais radioeléctricas (bandas e canles normalizados, modulación das sinais)

- Fixeronse esbozos da tipoloxía de instalación de radio-tv nas vivendas unifamiliares.

- Fixeronse esbozos da tipoloxia de instalación de radio-tv nos edificios comunitarios.

- Fixeronse exercicos de identificacións de elementos mediante fotografías e catalogos comerciais.

- Orientaronse antenas de tipo terrestre.

- Orientaronse antenas parabólicas.

- ¿Leronse¿ os valores caracateristicos das sinais de telecomunicacións nun medidor de campo.

- Conectaronse cables coaxiais con distinto aparellaxe (amplificadores de banda ancha,  monocanles, mesturadores, derivadores, repartidores e

tomas de antena) mediante distintos tipos de conectores.

- Calcularonse os valores de deseño dunha instalación de ICT de R-Tv  para un edificio.

- Realizouse o protocolo de probas da ICT para R-Tv  anterior.

- Consultouse a normativa do RICT sobre R-Tv.

- Realizouse un cableado estructurado simple mediante cable UTP.

- Conectaronse cables RJ-45 e cable coaxial con conectores blindados para transmisión de datos.

- Fusionouse fibra óptica e colocouse no armario de distribución.

- Calcularonse os valores de deseño dunha instalación de ICT de telefonía e banda ancha  para un edificio.

- Realizouse o protocolo de probas da ICT para telefónía e banda ancha anterior.

- Consultouse a normativa do RICT sobre telefonía e banda ancha.

UF2: Procesos en instalacións electroacústicas.

- Fixeronse exercicos sobre as caracterisiticas dunha sinal de audio.

- Identificaronse elementos mediante fotografías e catalobos comerciais.

- Fixeronse esbozos da tipoloxia de instalacións electroacústicas.

- Montaronse cables e conectores de audio.

- Conectaronse altoparlantes a unha fonte de son de forma centralizada.

- Montouse unha instalación de audio de 100 V.

- Calculouse unha pequeña instalación electroacústica.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UF3: Procesos en instalacións de seguridade eléctrónica, circuito pechado de television e control de acceso.

- Fixeronse esbozos de instalación anti-intrusión e de instalación anti-incendios.

- Instalouse unha alarma anti-intrusión.

- Instalalouse unha alarma anti-incendios.

- Identificaronse elementos mediante fotografías e catalobos comerciais.

- Instalouse un porteiro eléctrico para una vivenda unifamiliar.

- Instalouse un videoporteiro para unha vivenda unifamiliar.

A sua vez o anterior apoiase nos seguintes contidos básicos das distintas Unidades Didácticas (UD) que compoñen o Módulo.

Unidade Formativa 1: Procesos en instalacións electroacústicas.

UD1.- Sinais de audio.

Características dunha sinal de audio: frecuencia, periodo, amplitude.

Magnitudes e unidades fundamentais empregadas en electroacústica: nivel de presión sonora, decibelio, intelixibilidade da palabra.

UD2.- Elementos das instalacións de audio.

Equipamentos das instalacións electroacústicas: elementos de entrada (fontes de son e micrófonos), elementos de control e amplificación (mandos

de control, preamplificadores, amplificadores e etapas de potencia) e elementos de saída (altofalantes).

Características dos altofalantes: nivel de sensibilidade a 1m/1W, potencia en W, impedancia.

Cableamento e conectores empregados nas instalacións electroacústicas: conectadores XLR ou Canon, Jack ou TRS, DIN, RCA, Speakon, RJ45,

etc.

UD3.- Configuración de instalacións electroacústicas.

Tipoloxía de instalacións electroacústicas en recintos: sistemas con amplificacion e control centralizados, sistemas con amplificación centralizado e

control distribuido, liñas a 100 voltios e sistemas con amplificación e control distribuidos.

Simboloxía das instalacións electroacústicas.

Cálculo de sistemas electroacústicos.

Normativa de sistemas electroacústicos en servizos de emerxencia.

Esquema da instalación de sonorización dun restaurante de planta rectangular de 8 metros de ancho x 15 metros de largo x 4 metros de altura.

Unidade Formativa 2:Procesos en instalacións de infraestructuras comuns de telecomunicacións no interior dos edificios.

UD4.- Transmisión de sinais electromágneticas e parámetros das mesmas.

Principios básicos da transmisión de sinais de información: amplitude, frecuencia, periodo, lonxitude de onda, polarización.

UD5.- Propagación de sinais.

Conceptos de ganancia e atenuación.

Modulación: modulación de analóxica a analóxica (AM, FM); modulación de dixital a analóxica (modulación de fase PSK, modulación QPSK,

Modulación QAM).

Multiplexación.

Sistema COFDM da "Televisión Digital Terrestre". Características da mesma: Modulación de portadoras, número de portadoras, FEC e intervalo de

garda.
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UD6.- Sistemas de recepción de TV dixital terrestre.

Sistemas de captación de sinais de TV terrestre: tipos de antenas, características das mesmas.

Sistemas de amplificación de sinais de TV terrestre: centrais amplificadoras, centrais amplificadoras programables e amplificadores monocanal.

Sistemas de distribución de sinais de TV terrestre: derivadores, repartidores, PAUs repartidores, tomas de antena de paso, e finais.

Cálculo e esquema dunha instalación de TV terrestre según ICT-2011 para un edificio de vivendas comunitarias de 4 plantas con 2 vivendas por

planta.

UD7.- Montaxe de sistemas de recepción de TV dixital terrestre.

Conexión de elementos dunha instalación: acondicionamento de cable coaxial, conectores F, conectores IEC, conectores BNC.

Utilización de derivadores en función das súas perdidas.

Utilización de repartidores e PAUs repartidores.

Conexión dunha televisión a unha toma final separadora para recibir tanto TV terrestre como TV por satélite.

Orientación de antenas e identificación de sinais mediante medidor de campo (medidor Promax TV explorer II).

Medidas a realizar co medidor de campo: potencia da sinal (dB), VBER, MER, relación ruido-portadora.

UD8.- Sistemas de recepción de TV satelite.

Sistemas de captación de sinais de TV satélite: tipos de antenas, características das mesmas.

Sistemas de amplificación de sinais de TV satélite: amplificadores de FI.

Sistemas de distribución de sinais de TV satélite: derivadores, repartidores, PAUs repartidores, tomas de antena de paso, e finais.

Cálculo e esquema dunha instalación de TV satélite segun ICT-2011 para un edificio de vivendas comunitarias de 4 plantas con 2 vivendas por

planta.

UD9.- Montaxe de sistemas de recepción de TV satélite.

Conexión de elementos dunha instalación. Platos parabólicos, LNB tipo universal, LNB tipo Quattro, LNB tipo Quad.

Orientación de antenas e identificación de sinais mediante medidor de campo (medidor Promax TV explores II).

Medidas a realizar co medidor de campo: potencia da sinal (dB), VBER, relación ruido-portadora.

UD10.- Sistemas de telefonía básica nunha ICT.

Criterios para a elección do tipo de instalación; xa sexa por cables de pares telefónicos ou por cables de pares trenzados estilo UTP.

Elementos que compoñen os sistemas de telefonía e interfonía: tomas a utilizar, tipos de cables a utilizar; elementos a utilizar no RITI e nos

Rexistros secundarios según o caso.

Instalación interior dun sistema de telefonía: PAU  a utilizar, cableado, tomas finales, cantidad de tomas reglamentarias.

Cálculo e esquema dunha instalación de telefonía segun  ICT-2011 para un edificio coas vivendas que se consideren.

UD11.- Sistemas de cable coaxial e fibra óptica.

Criterios para a elección do tipo de instalación para cable coaxial; xa sexa cunha distribución arbol-rama ou en estrela.

Elementos a utilizar nunha instalación de fibra óptica: PAU  de fibra óptica.

Calculo e esquema dunha instalación de cable coaxial segun ICT-2011 para un edificio coas vivendas que se consideren.

Criterios para a elección do tipo de instalación para fibra óptica; xa sexa cunha distribución arbol-rama ou en estrela.

Elementos a utilizar en instalación de fibra óptica: conectores SC/APC, cables de fibra óptica, pig-tails, enfrentadores, PAU de fibra optica.

Cálculo e esquema dunha instalación de fibra óptica según ICT-2011 para un edificio coas vivendas que se consideren.

Conexionado de fibras ópticas: conexión mediante fusionadora.

UD12.- Regulamento das ICT-2011.
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Partes dunha ICT-2011: Rexistros de enlace, RITI, RITS, RITU, Rexistros Secundarios, Rexistros de Terminación de Rede, Rexistros de toma,

canalizacións.

UD13.- Probas finais nunha instalación ICT-2011.

Protocolo de probas dunha ICT-2011: Medidas reglamentarias en tomas de TV, proba de FI, probas para cables de pares telefónicos, probas para

cables de pares trenzados, medida de atenuación en cables coaxiales, medida de atenuación en cables de fibra óptica.

UD14.- Sistemas de telefonía interior (interfonía).

Tipos de sistemas de porteiro electrónico a utilizar: de 4 fíos + n chamadas, de 6 fios, de 2 fíos tipo bus.

Esquema de porteiro electrónico para un edificio de 2 plantas e 2 vivendas por planta, según os tipos de sistemas anteriores.

UD15.- Sistemas de videotelefonía interior.

Tipos de sistemas de videoporteiro electrónico a utilizar: de 6 fíos + n chamadas, de 8 fíos, de 2 fíos tipo bus.

Particularidades dos sistemas de videoporteiro: resistencias de terminación.

Esquema de videoporteiro para un edificio de 2 plantas e 2 vivendas por planta, segun os tipos de sistemas anteriores.

UD16.- Seguridade, prevención de riscos e protección ambiental.

Traballos en altura: Arneses de seguridade, colocación do arnés, línea de vida.

Traballos con fibra óptica: reciclado da fibra óptica cortada.

Unidade Formativa 3: Procesos en instalacións de seguridade electrónica, circuito pechado de televisión e control de accesos.

UD17.- Instalación de alarmas anti-incendios.

Tecnoloxía empregada en sistemas de alarmas antiincendios : sistemas convencionais e sistemas analóxicos.

Sensores antiincendios. Detectores de fumo, detectores de calor, detectores termovelocimétricos, detectores de gases por aspiración. Pulsadores

manuais.

Centrales de alarma anti-incendios, sirenas, marcadores telefónicos.

Esquema da instalación dun sistema xenérico de alarma anti-incendios nun restaurante.

UD18.- Instalación de seguridade antirrobo.

Zonas periféricas, zonas volumétricas, zona 24 horas.

Sensores específicos nas instalacións antirrobo. Detectores de presencia volumétricos, detectores de apertura de portas, detectores de rotura de

cristais. Támper. Antienmascaramiento.

Esquema da instalación dun sistema de alarma xenérico antirrobo nun restaurante de planta rectangular de 8 metros de ancho x 15 metros de

largo x 4 metros de altura con ventanas en cada pared e dúas portas de entrada/saída.

UD19.- Instalacións de alarmas de concentración de CO2.

Elementos dun sistema de detección de CO: Detectores de CO, centrales de CO, sistemas de ventilación.

Esquema da instalación dun sistema xenérico de detección de CO nun garaxe.

UD20.- Instalacións de CPTV (circuito pechado de televisión).

Elementos dun sistema de circuito pechado de TV: cámaras de video, cable coaxial, conectores BNC, cable de pares trenzados, adaptadores

"baluns", monitores e grabadores.

Tecnoloxía empregada: sistemas de CPTV con cables e sen fíos, sistemas sobre IP.

Cables, conectores e ferramentas específicas a utilizar en instalacións de CPTV. Cable coaxial, conectores BNC (de compresión, de crimpar) cable

- 13 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

de pares trenzado, conectores RJ45.

Esquema dun sistema de CPTV con 4 cámaras, un monitor e un sistema de grabación.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba consistirá nun exame no que se avaliarán os contidos básicos marcados nos mínimos esixibles do apartado 3.

O exame pode consistir en preguntas sobre o temario de mínimos, a realización de esquemas dándose uns supostos, ou unha mistura das dúas

formas anteriores.

As preguntas poderán ser de resposta  directa ou de tipo test; en caso de que sexan tipo test por cada 4 incorrectas se descontará 1. Nas

respostas tipo test a non resposta (en branco) non puntúa nin desconta; no caso de marcar máis dunha opción por pregunta, esta será

considerada como unha resposta en branco.

NOTA IMPORTANTE: Esta parte terá caracter eliminatorio segundo o apartado 3.a) do Artigo 13 da Orde do 5 de Abril de 2013 pola que se

regulan as probas libres (DOG núm.73,  Martes, 16 de abril de 2013)

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

A proba se dividirá en dúas partes cun descanso de 20 minutos no medio da mesma.

A duración da proba será de 4 horas.

A proba puntuará sobre un máximo de 10 puntos. Para a superación da proba o candidato deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5

puntos.

Indicarase a puntuación correspondente de cada cuestión na propia proba.

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

Estará prohibido o uso de móbiles, calculadoras programables, e dispositivos electrónicos con conexión a Internet.

Soamente podrán empregarse bolígrafos de distintas cores e regras; así como calculadoras non programables.

Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos desde o comezo da proba.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá nunha proba práctica no taller.

A proba  consistirá na realización dunhas montaxes básicas nuns paneis, dados uns supostos: nestes supostos  pediranse a concepción dos

mesmos; a configuración e a posta en marcha dos mesmos mediante material que se lle proporcionará no propio taller e a resolución dunha avaría

que lle producirá o profesor no momento no que a montaxe esté feita.

A concepción dos supostos será o 30% da proba.

A configuración dos supostos (montaxe e funcionamento correcto) será o 50% da proba.

A resolución da avaría sera o 20% da proba.
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As montaxes a realizar serán:

Unha montaxe dunha instalación de TV terrestre: Pode ser unha instalación dunha vivenda unifamiliar, un edficio de vivendas segundo a ICT-2011

ou unha vivenda con problemas de recepción dun canal. (3 puntos)

Unha montaxe dunha instalación de telefonía: Pode ser unha instalación dun edifico segundo a ICT-2011 mediante unha configuración arbol-rama

ou estrella. (1 punto)

Unha montaxe dunha instalación de fibra óptica: Pode ser unha instalación dun edificio segundo a ICT-2011 mediante unha configuración arbol-

rama ou estrella. (3 puntos)

Unha montaxe dunha instalación de videoporteiro electrónico. (1 punto)

Unha montaxe  dun sistema de alarma antirrobo. (1 punto)

Unha montaxe  dun sistema de megafonía. (1 punto)

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

A duración da proba será de 5 horas. Existirá un descanso de 20 minutos no medio da proba.

A proba puntuará sobre un máximo de 10 puntos. Para a superación da proba o candidato deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5

puntos.

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

Poden empregarse todos os medios que se estimen oportunos menos calqueira que implique a conexión a Internet, ou unha conexión telefónica.

Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos desde o comezo da proba.
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