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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

(MP0521_13) RA1 - Caracteriza instalacións e dispositivos de automatización en industrias, para o que analiza a súa función e os campos de aplicación.

(MP0521_33) RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía programada, tendo en conta o
plan de montaxe e as especificacións dos elementos e sistemas.
(MP0521_23) RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, tendo en conta o
plan de montaxe e as especificacións dos elementos e sistemas.
(MP0521_23) RA2 - Monta instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que interpreta planos e
esquemas, e aplica técnicas específicas.
(MP0521_33) RA2 - Implementa sistemas automáticos industriais baseados en tecnoloxía programada, para o que elabora programas de control e
configura os parámetros de funcionamento.
(MP0521_33) RA3 - Instala sistemas de automatización en vivendas, en edificios e industriais, baseados en tecnoloxía programada, para o que realiza
operacións de montaxe, conexión e axuste.
(MP0521_23) RA4 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con
cables, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada.
(MP0521_23) RA5 - 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

(MP0521_23) CA1.1 Identificouse a normativa de aplicación.

(MP0521_13) CA1.1 Identificáronse os tipos de procesos industriais.

(MP0521_33) CA1.1 Identificouse a normativa de aplicación.

(MP0521_23) CA1.2 Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe.

(MP0521_13) CA1.2 Identificouse a estrutura dunha instalación automática industrial.

(MP0521_13) CA1.3 Recoñecéronse aplicacións nos sistemas industriais.

(MP0521_13) CA1.4 Definíronse os niveis de automatización industrial.

(MP0521_13) CA1.5 Identificáronse os sistemas para controlar procesos industriais de tipo discreto.

(MP0521_13) CA1.6 Identificáronse as tecnoloxías de automatización (con cables e programable) a nivel industrial.

(MP0521_23) CA1.7 Documentáronse as fases de montaxe.

(MP0521_13) CA1.8 Aplicouse a álxebra de Boole e o Grafcet a procesos combinacionais e secuenciais, respectivamente.

(MP0521_13) CA1.9 Identificáronse sensores, actuadores e receptores tendo en conta o seu funcionamento, as súas características técnicas e a súa
aplicación.

(MP0521_13) CA1.10 Clasificáronse e seleccionáronse os elementos dunha instalación automatizada segundo a súa aplicación, o seu funcionamento e as
súas características técnicas.

(MP0521_13) CA1.11 Recoñeceuse a simboloxía específica normalizada.

(MP0521_33) CA2.1 Identificouse a estrutura empregada nos sistemas industriais con autómatas programables e con PC industriais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0521_23) CA2.1 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial baseadas en
tecnoloxía con cables.

(MP0521_23) CA2.2 Recoñecéronse as características industriais dos sensores, preactuadores, actuadores, elementos de diálogo persoa-máquina e
demais elementos da instalación.

(MP0521_33) CA2.2 Realizáronse diagramas de bloques dos autómatas programables e dos PC industriais.

(MP0521_23) CA2.3 Seleccionáronse os elementos da instalación (proteccións, sensores, preactuadores, actuadores e cableamentos, etc.).

(MP0521_33) CA2.3 Seleccionáronse autómatas programables e PC industriais en función da súa aplicación.

(MP0521_33) CA2.4 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados baseados en PLC e en PC industriais.

(MP0521_23) CA2.4 Identificáronse os esquemas de mando e potencia de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía
con cables.

(MP0521_33) CA2.5 Establecéronse as secuencias de funcionamento dun automatismo industrial programado.

(MP0521_33) CA2.6 Recoñecéronse os tipos de sinais, e os sistemas de numeración e de codificación da información.

(MP0521_33) CA2.7 Identificáronse funcións lóxicas aplicadas a automatismos industriais programados.

(MP0521_33) CA2.8 Representáronse esquemas de conexión dun automatismo programable.

(MP0521_33) CA2.9 Recoñecéronse os elementos dun automatismo programable.

(MP0521_33) CA2.10 Elaboráronse diagramas funcionais e esquemas lóxicos.

(MP0521_33) CA2.11 Escribíronse programas de control.

(MP0521_23) CA2.14 Elaborouse a documentación técnica da montaxe.

(MP0521_33) CA3.1 Enumerouse o funcionamento e as características técnicas dos sistemas de automatización programada.

(MP0521_33) CA3.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados.

(MP0521_33) CA3.8 Combináronse aplicacións relativas aos contornos de automatización industrial programada.

(MP0521_23) CA4.3 Planificouse o mantemento preventivo.

(MP0521_23) CA4.4 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

(MP0521_23) CA4.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

(MP0521_23) CA4.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

(MP0521_23) CA4.9 Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento.

(MP0521_23) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0521_23) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0521_23) RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, tendo en conta o
plan de montaxe e as especificacións dos elementos e sistemas.

(MP0521_13) RA1 - Caracteriza instalacións e dispositivos de automatización en industrias, para o que analiza a súa función e os campos de aplicación.

(MP0521_33) RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía programada, tendo en conta o
plan de montaxe e as especificacións dos elementos e sistemas.
(MP0521_33) RA2 - Implementa sistemas automáticos industriais baseados en tecnoloxía programada, para o que elabora programas de control e
configura os parámetros de funcionamento.
(MP0521_23) RA2 - Monta instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que interpreta planos e
esquemas, e aplica técnicas específicas.
(MP0521_23) RA3 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que localiza a disfunción
e identifica as súas causas, aplicando protocolos de actuación.
(MP0521_33) RA3 - Instala sistemas de automatización en vivendas, en edificios e industriais, baseados en tecnoloxía programada, para o que realiza
operacións de montaxe, conexión e axuste.
(MP0521_23) RA4 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con
cables, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada.
(MP0521_33) RA4 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía programada, para o que localiza a
disfunción e identifica as súas causas, aplicando protocolos de actuación.
(MP0521_23) RA5 - 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.
(MP0521_33) RA5 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía
programada, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada.
(MP0521_33) 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

(MP0521_23) CA1.1 Identificouse a normativa de aplicación.

(MP0521_13) CA1.1 Identificáronse os tipos de procesos industriais.

(MP0521_23) CA1.2 Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe.

(MP0521_33) CA1.2 Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe.

(MP0521_13) CA1.2 Identificouse a estrutura dunha instalación automática industrial.

(MP0521_23) CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos propios deste tipo de instalacións.

(MP0521_33) CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos propios deste tipo de instalacións.

(MP0521_23) CA1.4 Recoñecéronse as especificacións de montaxe de sistemas e elementos.

(MP0521_33) CA1.4 Recoñecéronse as especificacións de montaxe de sistemas e elementos.

(MP0521_13) CA1.5 Identificáronse os sistemas para controlar procesos industriais de tipo discreto.

(MP0521_23) CA1.5 Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe.

(MP0521_33) CA1.5 Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe.

(MP0521_23) CA1.6 Temporalizáronse as fases da execución da montaxe.

(MP0521_13) CA1.6 Identificáronse as tecnoloxías de automatización (con cables e programable) a nivel industrial.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0521_33) CA1.6 Temporalizáronse as fases da execución da montaxe.

(MP0521_13) CA1.7 Identificáronse as variables que cumpra controlar en procesos automáticos industriais.

(MP0521_33) CA1.7 Documentáronse as fases de montaxe.

(MP0521_33) CA1.8 Elaboráronse probas de verificación e comprobación.

(MP0521_23) CA1.8 Elaboráronse probas de verificación e comprobación.

(MP0521_13) CA1.9 Identificáronse sensores, actuadores e receptores tendo en conta o seu funcionamento, as súas características técnicas e a súa
aplicación.

(MP0521_13) CA1.10 Clasificáronse e seleccionáronse os elementos dunha instalación automatizada segundo a súa aplicación, o seu funcionamento e as
súas características técnicas.

(MP0521_13) CA1.12 Identificáronse as manobras de arranque, variación de velocidade e freada de motores eléctricos.

(MP0521_13) CA1.13 Identificouse e clasificouse o equipamento dos sistemas electropneumáticos nunha automatización industrial.

(MP0521_23) CA2.1 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial baseadas en
tecnoloxía con cables.

(MP0521_33) CA2.2 Realizáronse diagramas de bloques dos autómatas programables e dos PC industriais.

(MP0521_23) CA2.2 Recoñecéronse as características industriais dos sensores, preactuadores, actuadores, elementos de diálogo persoa-máquina e
demais elementos da instalación.

(MP0521_33) CA2.3 Seleccionáronse autómatas programables e PC industriais en función da súa aplicación.

(MP0521_23) CA2.4 Identificáronse os esquemas de mando e potencia de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía
con cables.

(MP0521_33) CA2.4 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados baseados en PLC e en PC industriais.

(MP0521_23) CA2.5 Dimensionáronse e montáronse os elementos de potencia: arrancadores electrónicos, variadores de velocidade, servoaccionamentos,
etc.

(MP0521_23) CA2.6 Dimensionáronse as proteccións.

(MP0521_23) CA2.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

(MP0521_23) CA2.8 Determinouse a localización dos elementos.

(MP0521_33) CA2.8 Representáronse esquemas de conexión dun automatismo programable.

(MP0521_23) CA2.9 Conformáronse ou mecanizáronse elementos das instalacións.

(MP0521_33) CA2.9 Recoñecéronse os elementos dun automatismo programable.

(MP0521_23) CA2.10 Tendeuse e conectouse o cableamento.

(MP0521_33) CA2.10 Elaboráronse diagramas funcionais e esquemas lóxicos.

(MP0521_23) CA2.11 Instaláronse os cadros eléctricos.

(MP0521_33) CA2.11 Escribíronse programas de control.

(MP0521_23) CA2.12 Montáronse e conectáronse equipamentos e elementos da instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0521_33) CA2.12 Cargáronse programas e verificouse o seu funcionamento.

(MP0521_33) CA2.13 Empregáronse sistemas de supervisión.

(MP0521_23) CA2.13 Verificouse o funcionamento das instalacións.

(MP0521_23) CA2.15 Montáronse, conectáronse e determináronse as secuencias de actuación dos automatismos electropneumáticos.

(MP0521_23) CA3.1 Identificáronse os puntos críticos dunha instalación automática industrial.

(MP0521_23) CA3.2 Propuxéronse posibles causas de avaría.

(MP0521_23) CA3.3 Definiuse un protocolo de actuación para a localización e a solución de avarías.

(MP0521_33) CA3.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos.

(MP0521_23) CA3.4 Realizáronse as medidas oportunas para localizar a avaría.

(MP0521_33) CA3.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

(MP0521_23) CA3.5 Propuxéronse axustes e outros puntos de mellora para que non volva producirse a avaría.

(MP0521_33) CA3.5 Conectáronse elementos da instalación.

(MP0521_23) CA3.6 Elaborouse rexistros de avarías.

(MP0521_33) CA3.6 Configuráronse os elementos conectados.

(MP0521_33) CA3.7 Instaláronse os elementos de seguridade.

(MP0521_33) CA3.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

(MP0521_23) CA4.1 Identificáronse as operacións de mantemento.

(MP0521_33) CA4.1 Identificáronse os puntos críticos dunha instalación automática industrial.

(MP0521_33) CA4.2 Propuxéronse posibles causas de avaría.

(MP0521_23) CA4.2 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo da instalación.

(MP0521_33) CA4.3 Definiuse un protocolo de actuación para a localización e a solución de avarías.

(MP0521_33) CA4.4 Realizáronse as medidas oportunas para localizar a avaría.

(MP0521_33) CA4.5 Propuxéronse axustes e outros puntos de mellora para que non volva producirse a avaría.

(MP0521_33) CA4.6 Elaborouse rexistros de avarías.

(MP0521_23) CA4.7 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

(MP0521_23) CA4.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

(MP0521_23) CA4.9 Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0521_33) CA5.1 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo da instalación.

(MP0521_23) CA5.1 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.

(MP0521_23) CA5.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0521_33) CA5.2 Planificouse o mantemento preventivo.

(MP0521_23) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0521_33) CA5.3 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

(MP0521_23) CA5.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual e colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

(MP0521_33) CA5.4 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

(MP0521_33) CA5.5 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

(MP0521_23) CA5.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0521_33) CA5.6 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

(MP0521_23) CA5.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0521_33) CA5.7 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

(MP0521_23) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0521_33) CA5.8 Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento.

(MP0521_23) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0521_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.

(MP0521_33) CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0521_33) CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0521_33) CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual e colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

(MP0521_33) CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0521_33) CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0521_33) CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0521_33) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0521_33) CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Os mínimos exixibles constitúen o nivel mínimo competencial que un Alumn@ debe evidenciar para acadar avaliacion positiva nun determinado

módulo ou unidade formativa. Xa que as U.F. están estructuradas en unidades didácticas, sobre cada unha destas U.D. irán expresados os

mínimos exixibles que se van a requirir para que o alumnado aprobe esas U.D. Polo tanto, para que un alumno acade como mínimo unha

puntuación de 5, é necesario que , por cada U.D., 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

Instalacións Automáticas Industriais:

-Recoñeceronse os tipos de procesos industriais.

-Identificouse a estructura dunha instalación automática industrial.

-Identificaronse  e clasificaronse os tipos de sensores e actuadores.

-Realizouse un deseño e o esquema e para montaxe dunha instalación electroneumática.

U,F. 2

Técnicas e procesos en instalacións automáticas industriais baseadas en tecnoloxía con cables:

-Determinaronse e documentaronse as fases de montaxe dunha instalación industrial.

-Identificouse e aplicouse a normativa de aplicación nas montaxes.

-Recoñeceronse os distintos tipos de esquemas eléctricos

-Confeccionaronse os esquemas para un mando simple de automatismo.

-Recoñeceronse os métodos de arranque e inversión de motores eléctricos.

-Recoñeceronse os métodos de regulación da velocidade de motores eléctricos.

-Realizouse a montaxe de instalacións básica de automatismo e motores eléctricos.

-Identificaronse os graos de protección IP e IK nas envolventes e nos cadros.

-Describironse e documentaronse as fases de montaxe dun cadro eléctrico.

-Realizouse o mecanizado e distribución de elementos no cadro eléctrico conforme ao plan de montaxe

-Executouse a planificación, montaxe e ensaios dun cadro eléctrico

-Identificaronse os elementos que interveñen no mando electro-neumático.

-Elaboraronse a documentación para a montaxe dunha instalación electroneumática.

U.F. 3

Técnicas e procesos en instalacións automáticas industriais baseadas en tecnoloxía programada:

-Estructurouse a composición de PLCs e PCs industriais en diagramas de bloques.

-Identificaronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programables.

-Recoñeceronse a periferia anexa aos PLCs .

-Describironse os elementos de Entrada e saída a conectar ao PLC.

-Instalouse e cableouse unha aplicación automatizada parcial con PLC.

-Elaborouse o manual da instalación.

-Recoñeceronse os linguaxes de programación de PLCs .

-Identificaronse as fases de realización dun programa.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Realizouse o conexionado de captadores e actuadores ao PLC.

-Elaborouse a documentación necesaria para anexar ao traballo.

-Elaborarouse un programa en IL, Nemónico, LADDER e GRAFCET .

-Confecionouse a documentación necesaria para unha aplicación con Terminais HMI

-Confecionouse a documentación necesaria para unha aplicación  cun sistema de supervisión.

-Desenrolouse satisfactoriamente unha actividade con Terminal programable e PLC.

-Desenrolouse satisfactoriamente unha actividade cun programa SCADA.

Criterios de Cualificación:

A avaliación das probas, que teñen caracter eliminatorio,  realizaranse nos termos previstos no artigo 37 da Orde do 12 de xullo de 2011 e a

expresión da cualificación final obtida por cada aspirante en cada un dos módulos profesionais será numérica, entre un e dez, sen decimais. Para a

superación das probas deberase obter unha puntuación igual ou superior a 5.

A cualificación final correspondente da proba de cada módulo profesional será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das

partes, expresada con números enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que suspendan a segunda parte

da proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

A parte teórica vai ser avaliada cunha proba escrita tipo test, e os criterios de corrección irán impresos nas propias follas .

A parte práctica vai ser avaliada cunha lista de cotexo e unha  táboa de observación con escala de valoración. Na documentación do suposto

práctico a realizar irán reflexados os criterios de corrección e cualificación que se van a aplicar, entre outros:

-Realización de esquemas e planos coa simboloxía normalizada

-Realización do traballo en tempo e forma

-Elaboración ou interpretación dun programa de control para o dispositivo programable a utilizar.

-Execución da práctica acorde ao especificado e reunindo un estandar de calidade aceptable e conforme ao REBT.

-Diagnose para a Resolución de avarías e disfuncións en tempo prefixado....

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.

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 non superación da proba terá carácter eliminatorio según a orde do 5 de Abril do 2013 (DOG do 16 de

Abril de 2013).

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.a) Primeira parte da proba
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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 dunha Instalación Automatizada.

Constará de varias partes diferenciadas:

1.- Recoñecemento dos componentes da Instalación. (Mando e protección, sinalizacion, seguridade...)

2.- Interpretación da documentación técnica.

3.- Realización dos esquemas de Mando e Potencia da Instalación.

4.- Conexionado de sensores e actuadores a PLC

5.- Complementar a secuencia dun pequeno programa do  PLC e probar o seu funcionamento.

6.- Interpretar  a transferencia de datos PLC, HMI e SCADA da aplicación.

7.- Diagnose para aResolución de  disfuncións e avarías na  montaxe eléctrica da Instalación, utilizando os epis axeitados e conforme á normativa

sobre seguridade.

8.- Documentar as operacións de mantemento básicas da Instalación e elaborar un rexistro de avarías.

Para a avaliación desta proba utilizaráse unha táboa de observación e lista de cotexo para contrastar si os aspirante acada ou non os mínimos

exixibles requiridos.

A duración da proba é 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.

 Virán provistos do seu documento de identificación (DNI, carnet de conducir ou pasaporte)
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