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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 - Selecciona máquinas eléctricas e os seus sistemas de alimentación, protección e control asociados, para o que analiza os requisitos técnicos, e
describe a súa función no sistema.
RA2 - Configura sistemas de regulación e control con cables consonte a normativa, para o que analiza as necesidades técnicas en función das tecnoloxías
(pneumática, hidráulica ou eléctrica), e debuxa esquemas.

RA3 - Realiza operacións de montaxe de sistemas automáticos de regulación e control, para o que interpreta planos e esquemas de instalacións.

RA4 - Verifica o funcionamento e as condicións de seguridade de sistemas automáticos, realizando probas e comparando magnitudes características cos
valores de referencia.

RA5 - Localiza disfuncións ou avarías nos sistemas automáticos analizando os síntomas que presentan, e relaciónaos coas causas que os producen.

RA6 - Corrixe disfuncións ou avarías en sistemas automáticos, e verifica a restitución dos parámetros de funcionamento do sistema.

RA7 - Configura sistemas automáticos programables, e describe o funcionamento e a aplicación dos equipamentos e dos elementos do sistema.

RA8 - Realiza a posta en marcha de sistemas automáticos programables instalando equipamentos e elaborando programas.

RA9 - Realiza operacións de montaxe de sistemas automáticos programables, para o que interpreta esquemas, e verifica o seu funcionamento.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Seleccionouse a documentación técnica para a identificación das máquinas e os seus sistemas de alimentación.

CA1.2 Describíronse os sistemas de alimentación, protección e control asociados ás máquinas eléctricas.

CA1.3 Determináronse as características dos sistemas de protección, alimentación e control.

CA1.4 Describíronse os tipos de motores eléctricos utilizados nas instalacións térmicas e de fluídos.

CA1.5 Calculáronse os parámetros de funcionamento das máquinas e dos sistemas de alimentación.

CA1.6 Identificáronse as máquinas e os sistemas auxiliares a partir das características determinadas.

CA1.7 Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

CA2.1 Describíronse os sistemas de regulación.

CA2.2 Identificáronse as tecnoloxías do sistema.

CA2.3 Describíronse as seccións da estrutura do sistema automático (forza, mando, entradas, saídas, proteccións, etc.).

CA2.4 Describiuse a secuencia de funcionamento do sistema.

CA2.5 Determináronse as magnitudes para a selección de compoñentes (eléctricas, pneumáticas, hidráulicas, etc.).

CA2.6 Configurouse o esquema de forza da instalación eléctrica, a partir das características dos receptores.

CA2.7 Determinouse a solución técnica de acordo coas necesidades de regulación e control da instalación, e coas tecnoloxías empregadas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Elaborouse o esquema secuencial de control da instalación.

CA2.9 Seleccionáronse os elementos dos sistemas de regulación e control.

CA2.10 Debuxáronse os esquemas dos sistemas (eléctricos, pneumáticos, hidráulicos, etc.).

CA3.1 Interpretáronse os esquemas (eléctricos, pneumáticos, hidráulicos, etc.) e os planos de localización das instalacións do sistema.

CA3.2 Identificáronse as fases de montaxe consonte as tecnoloxías que configuran o sistema.

CA3.3 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos que configuran o sistema.

CA3.4 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos requiridos para cada intervención.

CA3.5 Localizáronse os elementos que constitúen a instalación a partir de planos e conforme as instrucións de fábrica.

CA3.9 Aplicouse a normativa e a regulamentación de aplicación.

CA3.10 Documentouse o proceso seguido na montaxe dos sistemas automáticos.

CA4.1 Determináronse as probas e as medidas que haxa que realizar na instalación.

CA4.9 Documentouse o proceso seguido na realización de probas e medidas.

CA5.1 Identificáronse os síntomas que presenta a disfunción en relación coa sección correspondente (eléctrica, pneumática, hidráulica, etc.).

CA5.2 Elaborouse un procedemento de intervención para a localización da disfunción.

CA5.4 Elaboráronse hipóteses das causas da disfunción ou da avaría.

CA5.6 Identificouse o elemento que produce a avaría ou a disfunción.

CA5.7 Documentouse o proceso seguido na localización de avarías e disfuncións.

CA6.1 Elaborouse un procedemento de intervención para a corrección da disfunción.

CA6.8 Documentouse o proceso seguido na corrección de avarías e disfuncións.

CA7.1 Describiuse a funcionalidade dos elementos dun sistema automático programable.

CA7.2 Identificáronse no sistema as variables que haxa que controlar.

CA7.3 Identificáronse os elementos dun sistema automático programable (entradas, saídas, sensores, autómatas, etc.).

CA7.4 Elaborouse un esquema do sistema para dar resposta ás necesidades de regulación e control do proceso.

CA7.5 Analizáronse as características técnicas de diversos autómatas programables.

CA8.1 Elaborouse o diagrama de fluxo do proceso que cumpra automatizar.

CA8.2 Elaborouse o esquema secuencial de control da instalación.

CA8.3 Analizáronse metodoloxías de programación de autómatas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA8.4 Elaborouse o programa de control para automatizar o sistema.

CA8.5 Identificouse o xeito de introducir o programa.

CA8.8 Resolvéronse posibles continxencias xurdidas no proceso.

CA9.1 Localizáronse os elementos do sistema.

CA9.4 Identificáronse as seccións e os compoñentes das instalacións, en relación coa simboloxía utilizada.

CA9.5 Confeccionouse un esquema da instalación utilizando a simboloxía adecuada.

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 - Selecciona máquinas eléctricas e os seus sistemas de alimentación, protección e control asociados, para o que analiza os requisitos técnicos, e
describe a súa función no sistema.

RA3 - Realiza operacións de montaxe de sistemas automáticos de regulación e control, para o que interpreta planos e esquemas de instalacións.

RA4 - Verifica o funcionamento e as condicións de seguridade de sistemas automáticos, realizando probas e comparando magnitudes características cos
valores de referencia.

RA5 - Localiza disfuncións ou avarías nos sistemas automáticos analizando os síntomas que presentan, e relaciónaos coas causas que os producen.

RA6 - Corrixe disfuncións ou avarías en sistemas automáticos, e verifica a restitución dos parámetros de funcionamento do sistema.

RA7 - Configura sistemas automáticos programables, e describe o funcionamento e a aplicación dos equipamentos e dos elementos do sistema.

RA8 - Realiza a posta en marcha de sistemas automáticos programables instalando equipamentos e elaborando programas.

RA9 - Realiza operacións de montaxe de sistemas automáticos programables, para o que interpreta esquemas, e verifica o seu funcionamento.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.7 Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

CA3.6 Interconectáronse os elementos electrotécnicos do sistema.

CA3.7 Realizáronse as conexións das redes de fluídos.

CA3.8 Realizáronse as operacións de montaxe en condicións de calidade e seguridade.

CA3.9 Aplicouse a normativa e a regulamentación de aplicación.

CA4.2 Utilizáronse correctamente os instrumentos de medida.

CA4.3 Contrastáronse as medidas dos parámetros de funcionamento dos equipamentos cos seus valores nominais.

CA4.4 Realizáronse as probas de seguridade segundo a regulamentación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Comprobouse a secuencia correcta de funcionamento do sistema automático.

CA4.6 Verificouse a resposta dos elementos de protección ante anomalías.

CA4.7 Resolvéronse as continxencias xurdidas no proceso.

CA4.8 Realizáronse as operacións respectando as condicións técnicas e de seguridade requiridas.

CA4.9 Documentouse o proceso seguido na realización de probas e medidas.

CA5.3 Realizáronse medidas dos parámetros característicos da instalación.

CA5.4 Elaboráronse hipóteses das causas da disfunción ou da avaría.

CA5.5 Illouse a sección do sistema que produce a avaría ou a disfunción.

CA5.6 Identificouse o elemento que produce a avaría ou a disfunción.

CA5.7 Documentouse o proceso seguido na localización de avarías e disfuncións.

CA6.2 Substituíuse o elemento ou os elementos responsables da avaría.

CA6.3 Solucionouse a disfunción ou a avaría no tempo establecido.

CA6.4 Realizáronse medidas dos parámetros característicos da instalación.

CA6.5 Axustáronse os parámetros ás condicións de deseño.

CA6.6 Manexáronse con destreza e calidade os equipamentos e as ferramentas.

CA6.7 Aplicáronse as normas de seguridade nas intervencións.

CA6.8 Documentouse o proceso seguido na corrección de avarías e disfuncións.

CA7.6 Seleccionouse o autómata programable.

CA7.7 Seleccionáronse mediante catálogos os elementos do sistema automático programable.

CA8.6 Verificouse o funcionamento do programa de comunicacións.

CA8.7 Comprobouse a secuencia de funcionamento do sistema automático.

CA8.8 Resolvéronse posibles continxencias xurdidas no proceso.

CA9.2 Instalouse o autómata e os elementos periféricos.

CA9.3 Conectáronse os elementos do sistema automático.

CA9.6 Conectáronse as redes de fluídos.

CA9.7 Comprobouse o funcionamento da secuencia de control.

CA9.8 Realizáronse axustes para solucionar desviacións do programa de control.
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Criterios de avaliación do currículo

CA9.9 Resolvéronse as continxencias xurdidas no proceso.

CA9.10 Documentouse o proceso seguido na posta en funcionamento do sistema automático.

MÍMINOS EXIXIBLES

Describíronse os sistemas de alimentación, protección e control asociados ás máquinas eléctricas.

Calculáronse os parámetros de funcionamento das máquinas e dos sistemas de alimentación.

Identificáronse as máquinas e os sistemasauxiliares a partir das características determinadas.

Respectáronse os tempos estipulados paraa realización da actividade.

Describíronse os sistemas de regulación.

Identificáronse as tecnoloxías do sistema.

Describíronse as seccións da estrutura do sistema automático (forza, mando, entradas, saídas,proteccións, etc.).

Describiuse a secuencia de funcionamento do sistema.

Determinouse a solución técnica de acordo coas necesidades de regulación e control da instalación, e coas tecnoloxías empregadas.

Interpretáronse os esquemas (eléctricos,pneumáticos, hidráulicos, etc.) e os planos de localización das instalacións do sistema.

Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos requiridos para cada intervención.

Localizáronse os elementos que constitúen a instalación a partir de planos e conforme asinstrucións de fábrica.

Interconectáronse os elementos electrotécnicos do sistema.

Realizáronse as conexións das redes defluídos.

Realizáronse as operacións de montaxe en condicións de calidade e seguridade.

Aplicouse a normativa e a regulamentación de aplicación.

Documentouse o proceso seguido namontaxe dos sistemas automáticos.

Determináronse as probas e as medidas que haxa que realizar na instalación.

Utilizáronse correctamente os instrumentos de medida.

Contrastáronse as medidas dos parámetros de funcionamento dos equipamentos cos seus valores nominais.

Realizáronse as probas de seguridade segundo a regulamentación.

Comprobouse a secuencia correcta de funcionamento do sistema automático.

Verificouse a resposta dos elementos de protección ante anomalías.

Resolvéronse as continxencias xurdidas no proceso.

Realizáronse as operacións respectando as condicións técnicas e de seguridade requiridas.

Documentouse o proceso seguido na realización de probas e medidas.

Identificáronse os síntomas que presenta a disfunción en relación coa sección correspondente(eléctrica, pneumática, hidráulica, etc.).

Realizáronse medidas dos parámetros característicos da instalación.

Elaboráronse hipóteses das causas da disfunción ou da avaría.

Illouse a sección do sistema que producea avaría ou a disfunción.

Documentouse o proceso seguido na localización de avarías e disfuncións

Substituíuse o elemento ou os elementos responsables da avaría.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Solucionouse a disfunción ou a avaría notempo establecido.

Realizáronse medidas dos parámetros característicos da instalación.

Axustáronse os parámetros ás condicións de deseño.

Manexáronse con destreza e calidade os equipamentos e as ferramentas.

Aplicáronse as normas de seguridade nas intervencións.

Identificáronse os elementos dun sistema automático programable (entradas, saídas, sensores,autómatas, etc.).

Elaborouse un esquema do sistema para dar resposta ás necesidades de regulación e control do proceso.

Elaborouse o diagrama de fluxo do proceso que cumpra automatizar.

Elaborouse o esquema secuencial de control da instalación.

Elaborouse o programa de control para automatizar o sistema.

Identificouse o xeito de introducir o programa.

Verificouse o funcionamento do programa de comunicacións.

Comprobouse a secuencia de funcionamento do sistema automático.

Resolvéronse posibles continxencias xurdidas no proceso

Localizáronse os elementos do sistema.

Instalouse o autómata e os elementos periféricos.

Conectáronse os elementos do sistema automático.

Identificáronse as seccións e as compoñentes das instalacións, en relación coa simboloxía utilizada.

Comprobouse o funcionamento da secuencia de control.

Realizáronse axustes para solucionar desviacións do programa de control.

Resolvéronse as continxencias xurdidas no proceso.

Documentouse o proceso seguido na posta en funcionamento do sistema automático.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

-O alumno realizará a proba en dúas partes sendo necesario acadar unha puntuación igual ou superior a 5 en cada parte para poder superar a

proba.

-A puntuación na proba superada será a media aritmética das puntuacións obtidas en cada parte.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

O exame consistirá nunha proba escrita na que o alumno terá que contestar e resolver unha serie de

preguntas e problemas referentes a calqueira contido exposto no apartado de mínimos esixible (indicados

no apartado 3).

A duración da proba será de 2 horas.

Indicarse a puntuación correspondente en cada cuestión da proba.

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 empregarse unicamente bolígrafos de distintas cores, regras e cartabóns, 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

4.a) Primeira parte da proba
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motivo de expulsión da proba.

4.b) Segunda parte da proba

O exame consistirá nunha proba práctica no taller onde o alumno terá que realizar unha serie de montaxes

prácticos referentes a calqueira contido exposto no apartado de mínimos esixible (indicados no apartado 3).

A duración da proba será de 2 horas.

Indicarase a puntuación correspondente en cada cuestión da proba.

Os candidatos serán convocados para a proba en dia e hora en único chamamento mediante taboleiro de

anuncios do centro.

Os candidatos terán a man o seu documento de identificación (DNI, carné de conducir ou pasaporte).

Poden empregarse únicamente bolígrafos, calculadoras non programables e material suministrado no taller

para a realización das citadas montaxes.

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.
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