
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Coroso 2020/202115014556 Ribeira

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas 02020/2021 0140

MP0523_12 Instalacións domóticas 02020/2021 0100

MP0523_22 Montaxe, verificación e mantemento de instalacións domóticas 02020/2021 040

(*) 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

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

(MP0523_12) RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento,
implementa sistemas, e identifica e configura os seus elementos.

(MP0523_22) RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste.

(MP0523_22) RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a
normativa relacionada.
(MP0523_12) RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza
tecnoloxías e as súas aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións.
(MP0523_22) RA3 - 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.
(MP0523_12) RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os
dispositivos e identifica a aplicación dos elementos da instalación.
(MP0523_12) RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao
de automatización desexado.
(MP0523_12) RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e
configura os seus elementos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0523_12) CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

(MP0523_22) CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

(MP0523_12) CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e
telecomunicacións.

(MP0523_22) CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

(MP0523_12) CA1.3 Definíronse os niveis de automatización domótico e inmótico

(MP0523_22) CA1.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos en cada sistema.

(MP0523_12) CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

(MP0523_12) CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

(MP0523_22) CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

(MP0523_12) CA1.7 Recoñecéronse os tipos, as técnicas e os medios de comunicación nas instalacións domóticas e inmóticas.

(MP0523_12) CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

(MP0523_22) CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

(MP0523_12) CA1.9 Obtívose información da documentación técnica e investigáronse as tendencias dos sistemas domóticos e inmóticos actuais.

(MP0523_12) CA1.10 Investigáronse tendencias en sistemas domóticos e inmóticos

(MP0523_12) CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0523_22) CA2.1 Identificáronse as operacións de mantemento.

(MP0523_12) CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

(MP0523_22) CA2.2 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo e preventivo da instalación.

(MP0523_12) CA2.3 Relacionáronse os equipamentos e os materiais coas súas áreas de aplicación.

(MP0523_22) CA2.3 Planificouse o mantemento preventivo.

(MP0523_12) CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

(MP0523_22) CA2.4 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

(MP0523_22) CA2.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

(MP0523_12) CA2.5 Identificáronse en esquemas os elementos das instalacións domóticas.

(MP0523_22) CA2.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

(MP0523_12) CA2.6 Identificáronse en esquemas e planos as interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e
telecomunicacións.

(MP0523_22) CA2.9 Elaboráronse documentos de rexistro e histórico de avarías.

(MP0523_22) CA3.1 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.

(MP0523_12) CA3.1 Identificouse a estrutura empregada nos sistemas inmóticos

(MP0523_12) CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

(MP0523_12) CA3.3 Realizáronse diagramas de bloques dos sistemas dunha instalación inmótica.

(MP0523_22) CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0523_12) CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

(MP0523_12) CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

(MP0523_22) CA3.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0523_12) CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

(MP0523_12) CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da
instalación.

(MP0523_22) CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0523_22) CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0523_12) CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0523_12) CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes
portadoras, sen fíos, etc.).

(MP0523_12) CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0523_12) CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

(MP0523_12) CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0523_12) CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

(MP0523_12) CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

(MP0523_12) CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

(MP0523_12) CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

(MP0523_12) CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

(MP0523_12) CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

(MP0523_12) CA5.1 Identificáronse as vantaxes de combinar tecnoloxías.

(MP0523_12) CA5.2 Recoñecéronse instalacións automáticas de edificios ou locais comerciais.

(MP0523_12) CA5.3 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías.

(MP0523_12) CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

(MP0523_12) CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

(MP0523_12) CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

(MP0523_12) CA5.8 Determinouse o sistema de supervisión.

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

(MP0523_12) RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento,
implementa sistemas, e identifica e configura os seus elementos.

(MP0523_22) RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste.

(MP0523_22) RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a
normativa relacionada.
(MP0523_12) RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza
tecnoloxías e as súas aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións.
(MP0523_22) RA3 - 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.
(MP0523_12) RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os
dispositivos e identifica a aplicación dos elementos da instalación.
(MP0523_12) RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao
de automatización desexado.
(MP0523_12) RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e
configura os seus elementos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0523_22) CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

(MP0523_12) CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

(MP0523_22) CA1.5 Conectáronse elementos da instalación.

(MP0523_12) CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais (sensores, actuadores, receptores, etc.), tendo en conta o seu funcionamento e as
súas características técnicas.

(MP0523_22) CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

(MP0523_22) CA1.7 Instaláronse os elementos de seguridade propios de cada sistema.

(MP0523_22) CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

(MP0523_22) CA1.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

(MP0523_22) CA2.1 Identificáronse as operacións de mantemento.

(MP0523_12) CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

(MP0523_22) CA2.2 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo e preventivo da instalación.

(MP0523_12) CA2.3 Relacionáronse os equipamentos e os materiais coas súas áreas de aplicación.

(MP0523_12) CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

(MP0523_12) CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

(MP0523_22) CA2.7 Substituíronse elementos das instalacións domóticas e inmóticas.

(MP0523_22) CA2.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

(MP0523_22) CA2.9 Elaboráronse documentos de rexistro e histórico de avarías.

(MP0523_12) CA3.1 Identificouse a estrutura empregada nos sistemas inmóticos

(MP0523_22) CA3.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0523_22) CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0523_22) CA3.4 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

(MP0523_22) CA3.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0523_12) CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

(MP0523_22) CA3.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0523_22) CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0523_12) CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da
instalación.

(MP0523_12) CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0523_22) CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0523_22) CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0523_12) CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0523_12) CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

(MP0523_12) CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

(MP0523_12) CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

(MP0523_12) CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

(MP0523_12) CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

(MP0523_12) CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

(MP0523_12) CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

(MP0523_12) CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

(MP0523_12) CA5.8 Determinouse o sistema de supervisión.

Os coñecementos, habilidades e destrezas mínimos que debe demostrar un alumno/a para a superación deste módulo son os seguintes:

-Recoñécense as áreas de automatización en vivendas e edificios.

-Realízanse esquemas de instalacións automatizadas en vivendas.

-Planifícanse as áreas de control domótico en vivendas e edificios.

-Execútanse a montaxe de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, instalación de cables, conexión de dispositivos, e

configuración de sensores e actuadores.

-Móntanse e mantéñense instalacións eléctricas automatizadas nas áreas de xestión de seguridade, de confortabilidade, de xestión de enerxía e

de xestión das comunicacións.

-Prográmanse e configuranse elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos

auxiliares das áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das

telecomunicacións, mediante os sistemas: por correntes portadoras, con cables específicos bus de campo e con autómata programable.

-Diagnostícanse avarías e relacionanse estas coas súas causas.

-Coñécense e cumpriméntase a documentación das instalacións domóticas.

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,

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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.

Analizarase o grado de coñecemento e manexo do REBT e das súas principais ITC, sobre todo da ITC-BT 51 colocando os mecanismos mínimos

e básicos cos seus acendidos nun plano en planta para os distintos sistemas domóticos. Verificarase o correcto emprego da simboloxía, que as

liñas de acendidos sexan as correctas, que os mecanismos se identifiquen correctamente (nos distintos sistemas domóticos) e se coloquen en

número e lugar axeitado, (ó lado das portas respetando o sentido da apertura, enriba das mesillas, fora das zonas húmidas, fora dos volumes de

prohibición, protección, nunca dentro ou detrás dun armario, etc.....

Nos planos de canalización que estes partan sempre do CXMP, e conecten entres sí as distintas caixas de derivación, e que estás a súa vez

conecten cos distintos mecanismos e puntos de luz. Sen empregar as caixas de mecanismos como caixas de paso. Verificarase que cada circuíto

sexa identificado correctamente (pola cor, tipo de liña, identificación C1, ... ). Tamén que tódalas dependencias teñan os puntos mínimos de

utilización que marca o REBT segundo o seu grado de automatización.

Nos esquemas de CXMP verificarase que se diferencien os tipos de esquemas e non se confundan (unifilar, multifilar e topográfico con conexións

exteriores). Que os dispositivos sexan identificados pola súa posición e símbolo no esquema, polo seu nome e calibre, e cada circuíto tamén será

identificado polo seu nome, calibre, sección do condutor e diámetro do tubo. Que non falten ou sobren circuítos.

Nos esquemas circuítales ou unifilares de toda a instalación domótica, que estean tódolos mecanismos por estancias, co seu identificador IEC, coa

súa dirección física e de grupo.

Nos esquemas de conexionado dos nodos /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... Verificar que o

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

súa alimentación para que funcione coma no seu conexionado ó PLC (dependendo do tipo de nodo/PLC/ módulo de expansión empregado, etc---

), co seu referenciado correcto, cos seus bornes e mangueiras (e a súa correspondencia co esquema de regleteiros).Nas saídas que se vexan as

bobinas dos relés auxiliares, contactores, telerruptores, pilotos, motores de persiana (cos seus encravamentos), electroválvulas, etc..

perfectamente conectados e identificados.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. 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).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

O control conceptual será escrito (ou oral se as circunstancias o requiren) con preguntas curtas, outras de completar, con outras de tipo test e

outras de verdadeira/falso alternadas entre si.

ela 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 e con claridade. a desenvolver en dúas horas de duración das que se examinará en distintos controis (se é

4.a) Primeira parte da proba
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posible).

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

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 dos elementos empregados nas instalacións automátizadas e nas domótizadas (X-10, KNX,

LON, PLC).

De realización de esquemas de instalacións domóticas (funcionais, multifilares, unifilares, topográficos, lóxicos e de parametrización ou

programación ).

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.b) Segunda parte da proba

A segunda parte será de tipo procedimental na que o alumno/a deberá realizar por escrito uns exercicios prácticos de esquemas e simboloxía. Uns

supostos de carácter práctico de montaxe, conexionado, programación/parametrización a desenvolver nun tempo dado na aula-taller de domótica,

diante dun simulador dunha instalación a medio montar dunha vivenda, conexionando os elementos necesarios para que funcione correctamente

segundo os parámetros de funcionamento solicitados, etc..., tamén deberá diagnósticar, localizar e resparar distintas avarías nun entrenador

didáctico nun tempo dado e poñer o resultado por escrito nunha ficha de avaliación.

Para acadar unha avaliación positiva o alumno/a debe acadar unha nota mínima de 5 puntos entre tódalas partes.
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