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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

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica
para a montaxe.
RA2 - Define as características de aceptación de materiais e medios para a montaxe de vivendas, locais e redes de distribución, para o que analiza plans
de aprovisionamento, aplicando técnicas de xestión de almacén.
RA3 - Planifica a montaxe de instalacións eléctricas en edificios e liñas de distribución, para o que analiza plans de montaxe e define as fases de
execución.

RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade.

RA5 - Documenta a posta en servizo das instalacións electrotécnicas, atendendo aos requisitos funcionais e á normativa.

RA6 - Planifica o mantemento e a xestión de residuos das instalacións eléctricas en edificios e no contorno de edificios, para o que identifica necesidades e
elabora programas de mantemento e xestión de residuos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as partes do proxecto ou da memoria técnica.

CA1.2 Definíronse os puntos críticos de aprovisionamento.

CA1.3 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos materiais.

CA1.4 Identificáronse as fases do plan de montaxe da instalación.

CA1.5 Recoñecéronse os equipamentos e os elementos asociados a cada fase da montaxe.

CA1.6 Establecéronse as condicións de subministración de cada material ou equipamento.

CA1.7 Elaborouse o plan de aprovisionamento.

CA1.8 Relacionáronse os plans de aprovisionamento e de montaxe.

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de almacén de empresas eléctricas.

CA2.2 Prevíronse as características do almacén de obra.

CA2.3 Recoñecéronse os tipos de listaxes de almacén.

CA2.4 Aplicáronse técnicas de xestión e organización de almacéns.

CA2.5 Empregáronse técnicas de control de recepción de subministracións (transporte, prazos, pautas, etc.).

CA2.6 Elaboráronse follas de entrega de material.

CA2.7 Identificáronse posibles continxencias.

CA2.8 Propuxéronse solucións alternativas ante posibles continxencias (demoras e rexeitamentos, etc.).

CA3.1 Recoñeceuse a documentación técnica, a normativa e os regulamentos que afectan a montaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Identificáronse as fases do proceso de montaxe.

CA3.3 Determináronse as necesidades de cada fase da montaxe.

CA3.4 Recoñecéronse os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada fase da montaxe.

CA3.5 Determináronse os recursos humanos de cada fase da montaxe.

CA3.6 Avaliáronse os puntos críticos da montaxe.

CA3.7 Representouse o cronograma da montaxe segundo as súas fases.

CA3.8 Determináronse os medios de protección necesarios.

CA3.9 Prevíronse continxencias e propuxéronse solucións para a súa resolución.

CA3.10 Elaborouse o plan de montaxe.

CA4.1 Identificáronse todas as partes do plan de montaxe.

CA4.2 Planificouse o control de avance de obra.

CA4.3 Adecuouse o plan de montaxe ás características da instalación.

CA4.4 Recoñecéronse técnicas de xestión de persoal na execución das instalacións eléctricas.

CA4.6 Recoñecéronse procedementos para a xestión da montaxe.

CA4.7 Determináronse indicadores de control da montaxe.

CA5.1 Recoñecéronse as instrucións técnicas do REBT aplicables á instalación.

CA5.2 Determináronse as medicións necesarias para a aceptación da instalación.

CA5.3 Determináronse os valores mínimos de illamento, rixidez dieléctrica, resistencia de terra e correntes, e fugas aceptables para a aceptación da
instalación.

CA5.4 Recoñecéronse as actuacións básicas que cumpra realizar para a posta en servizo dunha instalación (continuidade, accesibilidade e alturas, etc.).

CA5.7 Propuxéronse verificacións específicas en locais de pública concorrencia, industriais e con fins especiais.

CA5.8 Determináronse medidas de seguridade específicas na posta en marcha de instalacións de vivendas e locais.

CA6.1 Identificáronse as partes e os elementos da instalación susceptibles de mantemento.

CA6.2 Planificouse o aprovisionamento de cada unha das partes.

CA6.3 Estableceuse un procedemento de operacións básicas de mantemento preventivo e correctivo.

CA6.4 Programouse o mantemento da instalación tendo en conta as súas características.

CA6.8 Elaboráronse programas de mantemento.

CA6.9 Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.10 Planificouse o programa de xestión de residuos.

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

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica
para a montaxe.
RA2 - Define as características de aceptación de materiais e medios para a montaxe de vivendas, locais e redes de distribución, para o que analiza plans
de aprovisionamento, aplicando técnicas de xestión de almacén.
RA3 - Planifica a montaxe de instalacións eléctricas en edificios e liñas de distribución, para o que analiza plans de montaxe e define as fases de
execución.

RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade.

RA5 - Documenta a posta en servizo das instalacións electrotécnicas, atendendo aos requisitos funcionais e á normativa.

RA6 - Planifica o mantemento e a xestión de residuos das instalacións eléctricas en edificios e no contorno de edificios, para o que identifica necesidades e
elabora programas de mantemento e xestión de residuos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Definíronse os puntos críticos de aprovisionamento.

CA1.4 Identificáronse as fases do plan de montaxe da instalación.

CA1.5 Recoñecéronse os equipamentos e os elementos asociados a cada fase da montaxe.

CA1.6 Establecéronse as condicións de subministración de cada material ou equipamento.

CA1.7 Elaborouse o plan de aprovisionamento.

CA1.8 Relacionáronse os plans de aprovisionamento e de montaxe.

CA2.2 Prevíronse as características do almacén de obra.

CA2.5 Empregáronse técnicas de control de recepción de subministracións (transporte, prazos, pautas, etc.).

CA2.6 Elaboráronse follas de entrega de material.

CA2.7 Identificáronse posibles continxencias.

CA2.8 Propuxéronse solucións alternativas ante posibles continxencias (demoras e rexeitamentos, etc.).

CA3.1 Recoñeceuse a documentación técnica, a normativa e os regulamentos que afectan a montaxe.

CA3.2 Identificáronse as fases do proceso de montaxe.

CA3.3 Determináronse as necesidades de cada fase da montaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Recoñecéronse os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada fase da montaxe.

CA3.5 Determináronse os recursos humanos de cada fase da montaxe.

CA3.6 Avaliáronse os puntos críticos da montaxe.

CA3.7 Representouse o cronograma da montaxe segundo as súas fases.

CA3.8 Determináronse os medios de protección necesarios.

CA4.1 Identificáronse todas as partes do plan de montaxe.

CA4.5 Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

CA4.6 Recoñecéronse procedementos para a xestión da montaxe.

CA4.8 Aplicouse durante a montaxe a normativa electrotécnica e de seguridade no traballo.

CA5.1 Recoñecéronse as instrucións técnicas do REBT aplicables á instalación.

CA5.2 Determináronse as medicións necesarias para a aceptación da instalación.

CA5.3 Determináronse os valores mínimos de illamento, rixidez dieléctrica, resistencia de terra e correntes, e fugas aceptables para a aceptación da
instalación.

CA5.4 Recoñecéronse as actuacións básicas que cumpra realizar para a posta en servizo dunha instalación (continuidade, accesibilidade e alturas, etc.).

CA5.5 Realizáronse os ensaios dos elementos de protección.

CA5.6 Realizáronse as medidas necesarias para a análise da rede de subministración (detección de harmónicos e perturbacións).

CA5.7 Propuxéronse verificacións específicas en locais de pública concorrencia, industriais e con fins especiais.

CA5.8 Determináronse medidas de seguridade específicas na posta en marcha de instalacións de vivendas e locais.

CA6.1 Identificáronse as partes e os elementos da instalación susceptibles de mantemento.

CA6.2 Planificouse o aprovisionamento de cada unha das partes.

CA6.3 Estableceuse un procedemento de operacións básicas de mantemento preventivo e correctivo.

CA6.4 Programouse o mantemento da instalación tendo en conta as súas características.

CA6.5 Identificáronse as instrucións de fábrica dos equipamentos e dos elementos que interveñen na instalación.

CA6.6 Propuxéronse axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu bo funcionamento.

CA6.7 Determinouse a compatibilidade dos equipamentos ou dos elementos.

CA6.8 Elaboráronse programas de mantemento.

CA6.9 Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación.
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Organización do proceso de aprovisionamento da montaxe en instalacións eléctricas:

 Partes do proxecto aplicables á montaxe: memoria descritiva, medicións, orzamento, anexos e características técnicas.

 Certificación de obra. Certificacións técnicas. Homologacións de produtos. Normas internacionais.

 Aprovisionamento de instalacións eléctricas. Métodos: procesos de aprovisionamento.

Técnicas de planificación do aprovisionamento. Xestión do aprovisionamento e do control:

 Técnicas de codificación de elementos da instalación. Normas de codificación (UNE, ISO, etc.).

 Representación gráfica: diagramas de fluxo. Detección de necesidades no aprovisionamento de equipamentos e elementos.

 Aplicación do plan de montaxe á organización do aprovisionamento. Follas de control. Albarás. Planificación do aprovisionamento. Software

específico de control e planificación do aprovisionamento.

Definición das características de recepción e abastecemento de materiais e medios para a montaxe:

 Tipos de almacéns nas empresas de electricidade: almacéns de empresa, de provisionais e de urxencia.

 Técnicas de almacén: criterios de almacenamento e de organización.

 Documentación técnica de control de almacén. Xestión de albarás e documentación de entrada.

 Coñecementos básicos de contabilidade (descontos na tarifa, etc.). Conceptos básicos de economía aplicados ao almacén.

 Técnicas de aprovisionamento e control de existencias.

 Almacén de obra: características e situación. Precaucións.

 Recursos e documentación.

BC3. Planificación da montaxe de instalacións eléctricas en vivendas e liñas de distribución

 Características técnicas dos proxectos eléctricos aplicables á montaxe.

 Técnicas procedementais para a xestión de proxectos.

 Proxecto de obra. Desenvolvemento de proxectos eléctricos. Fases e planificación.

 Características técnicas e normativas para a montaxe de canalizacións. Instrucións técnicas específicas. Instrucións dos fabricantes.

 Características técnicas e normativa para a montaxe: normas autonómicas e locais.

 Ferramentas e equipamentos de medida utilizados na montaxe de instalacións eléctricas.

Ferramentas específicas para a montaxe de instalacións eléctricas. Ferramentas de obra civil. Equipamento básico de medidas segundo o REBT.

 Maquinaria utilizada na montaxe de instalacións.

 Técnicas de planificación aplicadas á montaxe de instalacións. Xestión da montaxe: fases e planificación.

 Temporalización de procesos de montaxe. Técnicas de planificación da montaxe. Coordinación de procesos.

Caracterización dos procesos de xestión da montaxe de instalacións eléctricas

 Contidos dos plans de montaxe: datos xerais, necesidades, calendario de pedidos e recepción de material, calendario de actuación, etc.

 Contidos dos plans de montaxe.

 Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais. Organización dos recursos humanos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Planificación. Organigramas de empresas do sector eléctrico.

 Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais. Software xeral para a xestión da montaxe e dos recursos humanos e

materiais (Word, Access, Excel e Autocad, etc.). Software específico.

 Procedementos e indicadores de xestión. Criterios de aceptación de instalacións, de materiais e de técnicos. Indicadores dos procesos de

montaxe e da instalación (calidade da instalación, adecuación ao REBT, adecuación ao proxecto e cumprimento de prazos de entrega, etc.).

Indicadores de resultados e de satisfacción.

 Temporalización de procesos de montaxe.

 Normativa: REBT, código técnico de edificación e normas internacionais (ISO 9000, ISO 14000 e EFQM, etc.).

Organización da posta en servizo de instalacións electrotécnicas en vivendas e locais:

 Procedementos de posta en servizo (continuidade, accesibilidade, distancias mínimas, etc.). Métodos de posta en marcha.

 Aparellos de medición (medidor de illamentos e de terras, sensibilidade dos diferenciais, etc.). Erros nos aparellos de medida.

 Valores mínimos de aceptación (illamento, resistencia, rixidez, tempo de disparo, etc.).

Valores aceptados nas normas estatais e autonómicas.

 Requisitos de posta en marcha.

 Ensaios de elementos de protección (sensibilidade, tempo de disparo, coordinación, etc.). Técnicas de medida dos elementos de protección.

Criterios de aceptación e rexeitamento.

 Análise da rede de subministración: harmónicos, perturbacións, nivel de tensión, estabilidade, etc. Técnicas e equipamentos para a medición e a

detección de harmónicos e perturbacións en redes eléctricas e de telecomunicacións.

 Revisión de locais de pública concorrencia: puntos críticos e plan de revisións, etc. Medicións de tomas de terra: valores de aceptación.

Iluminación de emerxencia. Xestión do plan de revisións.

 Medidas de seguridade. Illamentos. Seguridade dos elementos con risco de incendio ou explosión.

 Normativa.

Planificación do mantemento e xestión de residuos:

 Puntos susceptibles de mantemento nunha instalación eléctrica:

- Elementos e sistemas susceptibles de mantemento en instalacións en vivendas (illamento de condutores, conexións, mecanismos, tomas de terra

e instalación común de telecomunicacións, etc.).

- Elementos e sistemas susceptibles de control en instalacións especiais (tensións, terras, perturbacións da rede, cadros e proteccións, etc.).

 Aprovisionamento de materiais e xestión de existencias.

 Mantemento preventivo e correctivo: concepto, tarefas e exemplos de aplicación.

 Mantemento de mecanismos, de instalacións, de condutores e canalizacións, das ICT, das liñas de distribución e individuais, e das proteccións.

 Técnicas de planificación de mantemento. Xestión do mantemento. Procedementos para a planificación. Indicadores de control do mantemento.

Follas de ruta.

 Instrucións de mantemento de fabricantes.

 Parámetros de axuste para a mellora do mantemento: criterios e valores de aceptación.

 Recepción de materiais.

 Uso de catálogos dos fabricantes para a determinación da compatibilidade. Instrucións dos fabricantes. Ferramentas informáticas para a

organización do mantemento e o control das avarías.

 Xestión de residuos industriais: normas de aplicación.

 Plan de xestión de residuos. Partes e elementos do plan de xestión de residuos.

 Contidos básicos dun plan de mantemento: datos xerais, necesidades, calendario de revisións e recambios, calendario de actuacións, etc. Follas

de control.

 Detección e control de indicadores de procesos de mantemento: criterios de aceptación.
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Indicadores de procesos, de procedemento e de servizo.

 Normas de calidade aplicables aos plans de mantemento: normas ISO9000 e EFQM.

 Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

 Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais.

 Procedementos e indicadores de xestión. Procesos de xestión de recursos humanos: indicadores de aceptación.

 Normativa relacionada.

 Puntos susceptibles de mantemento nunha instalación eléctrica:

- Elementos e sistemas susceptibles de mantemento en instalacións en vivendas (illamento de condutores, conexións, mecanismos, tomas de terra

e instalación común de telecomunicacións, etc.).

- Elementos e sistemas susceptibles de control en instalacións especiais (tensións, terras, perturbacións da rede, cadros e proteccións, etc.).

 Aprovisionamento de materiais e xestión de existencias.

 Mantemento preventivo e correctivo: concepto, tarefas e exemplos de aplicación.

 Mantemento de mecanismos, de instalacións, de condutores e canalizacións, das ICT, das liñas de distribución e individuais, e das proteccións.

 Técnicas de planificación de mantemento. Xestión do mantemento. Procedementos para a planificación. Indicadores de control do mantemento.

Follas de ruta.

 Instrucións de mantemento de fabricantes.

 Parámetros de axuste para a mellora do mantemento: criterios e valores de aceptación.

 Recepción de materiais.

 Uso de catálogos dos fabricantes para a determinación da compatibilidade. Instrucións dos fabricantes. Ferramentas informáticas para a

organización do mantemento e o control das avarías.

 Xestión de residuos industriais: normas de aplicación.

 Plan de xestión de residuos. Partes e elementos do plan de xestión de residuos.

 Contidos básicos dun plan de mantemento: datos xerais, necesidades, calendario de revisións e recambios, calendario de actuacións, etc. Follas

de control.

 Detección e control de indicadores de procesos de mantemento: criterios de aceptación.

Indicadores de procesos, de procedemento e de servizo.

 Normas de calidade aplicables aos plans de mantemento: normas ISO9000 e EFQM.

 Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

 Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais.

 Procedementos e indicadores de xestión. Procesos de xestión de recursos humanos: indicadores de aceptación.

 Normativa relacionada.

4. Puntos susceptibles de mantemento nunha instalación eléctrica:

- Elementos e sistemas susceptibles de mantemento en instalacións en vivendas (illamento de condutores, conexións, mecanismos, tomas de terra

e instalación común de telecomunicacións, etc.).

- Elementos e sistemas susceptibles de control en instalacións especiais (tensións, terras, perturbacións da rede, cadros e proteccións, etc.).

 Aprovisionamento de materiais e xestión de existencias.

 Mantemento preventivo e correctivo: concepto, tarefas e exemplos de aplicación.

 Mantemento de mecanismos, de instalacións, de condutores e canalizacións, das ICT, das liñas de distribución e individuais, e das proteccións.

 Técnicas de planificación de mantemento. Xestión do mantemento. Procedementos para a planificación. Indicadores de control do mantemento.

Follas de ruta.

 Instrucións de mantemento de fabricantes.
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 Parámetros de axuste para a mellora do mantemento: criterios e valores de aceptación.

 Recepción de materiais.

 Uso de catálogos dos fabricantes para a determinación da compatibilidade. Instrucións dos fabricantes. Ferramentas informáticas para a

organización do mantemento e o control das avarías.

 Xestión de residuos industriais: normas de aplicación.

 Plan de xestión de residuos. Partes e elementos do plan de xestión de residuos.

 Contidos básicos dun plan de mantemento: datos xerais, necesidades, calendario de revisións e recambios, calendario de actuacións, etc. Follas

de control.

 Detección e control de indicadores de procesos de mantemento: criterios de aceptación.

Indicadores de procesos, de procedemento e de servizo.

 Normas de calidade aplicables aos plans de mantemento: normas ISO9000 e EFQM.

 Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

 Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais.

 Procedementos e indicadores de xestión. Procesos de xestión de recursos humanos: indicadores de aceptación.

 Normativa relacionada.

 Puntos susceptibles de mantemento nunha instalación eléctrica:

- Elementos e sistemas susceptibles de mantemento en instalacións en vivendas (illamento de condutores, conexións, mecanismos, tomas de terra

e instalación común de telecomunicacións, etc.).

- Elementos e sistemas susceptibles de control en instalacións especiais (tensións, terras, perturbacións da rede, cadros e proteccións, etc.).

 Aprovisionamento de materiais e xestión de existencias.

 Mantemento preventivo e correctivo: concepto, tarefas e exemplos de aplicación.

 Mantemento de mecanismos, de instalacións, de condutores e canalizacións, das ICT, das liñas de distribución e individuais, e das proteccións.

 Técnicas de planificación de mantemento. Xestión do mantemento. Procedementos para a planificación. Indicadores de control do mantemento.

Follas de ruta.

 Instrucións de mantemento de fabricantes.

 Parámetros de axuste para a mellora do mantemento: criterios e valores de aceptación.

 Recepción de materiais.

 Uso de catálogos dos fabricantes para a determinación da compatibilidade. Instrucións dos fabricantes. Ferramentas informáticas para a

organización do mantemento e o control das avarías.

 Xestión de residuos industriais: normas de aplicación.

 Plan de xestión de residuos. Partes e elementos do plan de xestión de residuos.

 Contidos básicos dun plan de mantemento: datos xerais, necesidades, calendario de revisións e recambios, calendario de actuacións, etc. Follas

de control.

 Detección e control de indicadores de procesos de mantemento: criterios de aceptación.

Indicadores de procesos, de procedemento e de servizo.

 Normas de calidade aplicables aos plans de mantemento: normas ISO9000 e EFQM.

 Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

 Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais.

 Procedementos e indicadores de xestión. Procesos de xestión de recursos humanos: indicadores de aceptación.

 Normativa relacionada

5.1.  Para acadar a cualificación positiva neste módulo o alumno/a debe ser capaz de demostrar como mínimo os seguintes coñecementos e
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ANEXO III
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

destrezas:

Xestionouse o aprovisionamento para lanzar a montaxe dunha instalación

Recoñeceronse técnicas de control das existencias e dos almacéns para o aprovisionamento de equipamentos e materiais.

Aplicaronse técnicas de control e planificación da montaxe de instalacións eléctricas.

Recoñeceronse métodos de xestión da montaxe.

Organizaronse a posta en servizo de instalacións.

Organizouse o mantemento preventivo e preditivo de equipamentos e instalacións.

Xestionouse o mantemento de instalacións e reparación de avarías eléctricas

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A proba será tipo test, e consta de 50 cuestions con 4 opcións cada unha delas, das que soamente unha é correcta. As respostas correctas

puntuan 0,2 puntos, as incorrectas descontan 0,1 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 ? de Abril de

2013).

A duración da proba é de 90 minutos?

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

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

Está prohibido o uso de: móviles, dispositivos de transmisión de información ou datos, calculadoras programables, gráficas ou aparellos con

capacidade para almacenar e transmitir datos. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

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 proba constará de varios problemas que se deberán solucionar de tal maneira que se dea o resultado de cada apartado. Para chegar ao

resultado será necesario realizar e escribir todo o proceso de como se chega ao resultado. Non se puntúa escribir só o resultado final. Para

superar a proba, o candidato ten que acadar como mínimo unha puntuación de 5 puntos. A non superación da proba terá carácter eliminatorio

segundo a orde do 5 de Abril do 2013 (DOG do ? de Abril de 2013).

A duración da proba é de 90 minutos.

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

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

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

Está prohibido o uso de: móbiles, dispositivos de transmisión de información ou datos, calculadoras programables, gráficas ou aparellos con

capacidade para almacenar e transmitir datos. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

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