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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 - Calcula a carga térmica de instalacións de calefacción, refrixeración e climatización utilizando táboas, diagramas e programas informáticos.

RA2 - Determina os equipamentos e as instalacións de produción de calor, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función que realiza cada
compoñente no conxunto.
RA3 - Determina os equipamentos e as instalacións frigoríficas, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función de cada compoñente no
conxunto.
RA4 - Determina os equipamentos e as instalacións de climatización e ventilación, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función de cada
compoñente no conxunto.

RA5 - Determina os parámetros que interveñen no transporte de fluídos utilizando táboas, diagramas, ábacos e programas informáticos.

RA6 - Determina equipamentos e elementos de instalacións contra incendios analizando as características das instalacións, de acordo coa
regulamentación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionouse cada magnitude coa súa unidade correspondente no sistema internacional e noutros sistemas de unidades.

CA1.2 Calculáronse os grosores de illamento dos paramentos dos locais para acondicionar, en función dos parámetros de deseño.

CA1.3 Obtívose a carga térmica de calefacción dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

CA1.4 Obtívose a carga térmica de refrixeración para unha instalación frigorífica a partir dos datos de proxecto.

CA1.5 Obtívose a carga térmica para a climatización dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

CA1.6 Seguíronse as directrices da normativa relacionada co tipo de instalación.

CA1.7 Colaborouse co resto do persoal durante a realización das tarefas.

CA2.1 Identificáronse as características dos tipos de combustibles, así como a súa almacenaxe e a súa distribución.

CA2.2 Interpretouse o resultado dunha análise de fumes en relación coa regulación do queimador.

CA2.3 Describíronse os tipos de caldeiras e as súas partes, e explicouse o seu funcionamento no conxunto.

CA2.4 Describiuse o funcionamento e as partes dos queimadores, e o fraccionamento de potencia.

CA2.5 Dimensionouse o conxunto caldeira-queimador en función da carga térmica e doutras condicións de deseño.

CA2.6 Dimensionáronse as unidades terminais (emisores, chan radiante e fan-coil) a partir da carga térmica dun local.

CA2.7 Dimensionáronse os elementos auxiliares dunha instalación de produción de calor (depósito de expansión, depósito de acumulación de AQS,
bombas circuladoras, válvulas, etc.).

CA2.8 Describíronse os sistemas de instalación para a contribución solar a instalacións de AQS.

CA3.1 Representáronse esquemas de principio de instalacións frigoríficas utilizando simboloxía normalizada.

CA3.2 Representáronse os ciclos frigoríficos dos sistemas de instalación sobre os diagramas de refrixerante (compresión simple e múltiple, sistemas
inundados, etc.), e calculáronse os parámetros característicos (caudal de refrixerante, volume aspirado, potencia
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Calculáronse as características dos equipamentos e dos elementos dunha instalación utilizando táboas, diagramas e programas informáticos.

CA3.4 Analizáronse os tipos de compresores e as súas partes, e explicouse o seu funcionamento.

CA3.5 Analizáronse os sistemas de expansión e a súa selección a partir das condicións de deseño e a documentación técnica.

CA3.6 Analizáronse os tipos de intercambiadores de calor (evaporadores, condensadores, etc.), e explicouse o seu funcionamento e os sistemas de
desxeamento.

CA3.7 Analizáronse os elementos auxiliares das instalacións frigoríficas e explicouse a súa función no conxunto.

CA4.1 Calculáronse as características dunha instalación de climatización a partir das condicións de deseño.

CA4.2 Analizáronse os sistemas de instalación en climatización a partir das características do local ou do edificio, e da súa adecuación a el.

CA4.3 Calculouse a rede de condutos de aire dunha instalación de climatización utilizando táboas, ábacos e programas informáticos.

CA4.4 Describíronse os tipos de elementos que interveñen en instalacións de climatización (UTA, ventiladores, recuperadores de calor, etc.).

CA4.5 Analizáronse os tipos de ventiladores e as súas curvas características.

CA4.6 Determináronse as características dos ventiladores para unha rede de distribución de aire.

CA5.1 Analizáronse os principios da dinámica de fluídos.

CA5.2 Analizáronse as características dos materiais de tubaxes e o seu campo de aplicación.

CA5.3 Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos refrixerantes: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.4 Determináronse os parámetros das tubaxes para circuítos de produción de calor e auga sanitaria: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.5 Determináronse os parámetros das tubaxes para instalacións de gases combustibles: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.6 Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos de procesos industriais: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.7 Determináronse as características das bombas necesarias para instalacións de frío, climatización e produción de calor.

CA5.8 Analizouse a curva característica dunha bomba circuladora interpretando o seu punto de funcionamento nunha instalación, e a súa modificación
mediante o uso de variadores de velocidade e válvulas de equilibraxe.

CA5.9 Analizouse a variación da curva característica de dúas bombas postas en paralelo ou en serie.

CA6.1 Analizáronse os elementos necesarios nunha instalación, en función da súa actividade e da regulamentación.

CA6.2 Analizáronse os sistemas de detección e alarma.

CA6.3 Analizáronse os sistemas de extinción.

CA6.4 Calculouse a carga de lume dun local ou edificio.

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

RA1 - Calcula a carga térmica de instalacións de calefacción, refrixeración e climatización utilizando táboas, diagramas e programas informáticos.

RA2 - Determina os equipamentos e as instalacións de produción de calor, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función que realiza cada
compoñente no conxunto.
RA3 - Determina os equipamentos e as instalacións frigoríficas, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función de cada compoñente no
conxunto.
RA4 - Determina os equipamentos e as instalacións de climatización e ventilación, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función de cada
compoñente no conxunto.

RA5 - Determina os parámetros que interveñen no transporte de fluídos utilizando táboas, diagramas, ábacos e programas informáticos.

RA6 - Determina equipamentos e elementos de instalacións contra incendios analizando as características das instalacións, de acordo coa
regulamentación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionouse cada magnitude coa súa unidade correspondente no sistema internacional e noutros sistemas de unidades.

CA1.2 Calculáronse os grosores de illamento dos paramentos dos locais para acondicionar, en función dos parámetros de deseño.

CA1.3 Obtívose a carga térmica de calefacción dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

CA1.4 Obtívose a carga térmica de refrixeración para unha instalación frigorífica a partir dos datos de proxecto.

CA1.5 Obtívose a carga térmica para a climatización dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

CA1.6 Seguíronse as directrices da normativa relacionada co tipo de instalación.

CA1.7 Colaborouse co resto do persoal durante a realización das tarefas.

CA2.1 Identificáronse as características dos tipos de combustibles, así como a súa almacenaxe e a súa distribución.

CA2.2 Interpretouse o resultado dunha análise de fumes en relación coa regulación do queimador.

CA2.3 Describíronse os tipos de caldeiras e as súas partes, e explicouse o seu funcionamento no conxunto.

CA2.4 Describiuse o funcionamento e as partes dos queimadores, e o fraccionamento de potencia.

CA2.5 Dimensionouse o conxunto caldeira-queimador en función da carga térmica e doutras condicións de deseño.

CA2.6 Dimensionáronse as unidades terminais (emisores, chan radiante e fan-coil) a partir da carga térmica dun local.

CA2.7 Dimensionáronse os elementos auxiliares dunha instalación de produción de calor (depósito de expansión, depósito de acumulación de AQS,
bombas circuladoras, válvulas, etc.).

CA2.8 Describíronse os sistemas de instalación para a contribución solar a instalacións de AQS.

CA3.1 Representáronse esquemas de principio de instalacións frigoríficas utilizando simboloxía normalizada.

CA3.2 Representáronse os ciclos frigoríficos dos sistemas de instalación sobre os diagramas de refrixerante (compresión simple e múltiple, sistemas
inundados, etc.), e calculáronse os parámetros característicos (caudal de refrixerante, volume aspirado, potencia

CA3.3 Calculáronse as características dos equipamentos e dos elementos dunha instalación utilizando táboas, diagramas e programas informáticos.

CA3.4 Analizáronse os tipos de compresores e as súas partes, e explicouse o seu funcionamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Analizáronse os sistemas de expansión e a súa selección a partir das condicións de deseño e a documentación técnica.

CA3.6 Analizáronse os tipos de intercambiadores de calor (evaporadores, condensadores, etc.), e explicouse o seu funcionamento e os sistemas de
desxeamento.

CA3.7 Analizáronse os elementos auxiliares das instalacións frigoríficas e explicouse a súa función no conxunto.

CA4.1 Calculáronse as características dunha instalación de climatización a partir das condicións de deseño.

CA4.2 Analizáronse os sistemas de instalación en climatización a partir das características do local ou do edificio, e da súa adecuación a el.

CA4.3 Calculouse a rede de condutos de aire dunha instalación de climatización utilizando táboas, ábacos e programas informáticos.

CA4.4 Describíronse os tipos de elementos que interveñen en instalacións de climatización (UTA, ventiladores, recuperadores de calor, etc.).

CA4.5 Analizáronse os tipos de ventiladores e as súas curvas características.

CA4.6 Determináronse as características dos ventiladores para unha rede de distribución de aire.

CA5.1 Analizáronse os principios da dinámica de fluídos.

CA5.2 Analizáronse as características dos materiais de tubaxes e o seu campo de aplicación.

CA5.3 Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos refrixerantes: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.4 Determináronse os parámetros das tubaxes para circuítos de produción de calor e auga sanitaria: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.5 Determináronse os parámetros das tubaxes para instalacións de gases combustibles: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.6 Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos de procesos industriais: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.7 Determináronse as características das bombas necesarias para instalacións de frío, climatización e produción de calor.

CA5.8 Analizouse a curva característica dunha bomba circuladora interpretando o seu punto de funcionamento nunha instalación, e a súa modificación
mediante o uso de variadores de velocidade e válvulas de equilibraxe.

CA5.9 Analizouse a variación da curva característica de dúas bombas postas en paralelo ou en serie.

CA6.1 Analizáronse os elementos necesarios nunha instalación, en función da súa actividade e da regulamentación.

CA6.2 Analizáronse os sistemas de detección e alarma.

CA6.3 Analizáronse os sistemas de extinción.

CA6.4 Calculouse a carga de lume dun local ou edificio.

MÍNIMOS EXISIBLES:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CONSIDÉRANSE MÍNIMOS EXISIBLES TODOS OS RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN EXPOSTOS NO

EPÍGRAFE ANTERIOR: 2b En concreto:

CA1.1 -  Relacionouse cada magnitude coa súa unidade correspondente no sistema internacional e noutros sistemas de unidades.

CA1.2 -  Calculáronse os grosores de illamento dos paramentos dos locais para acondicionar, en función dos parámetros de deseño.

CA1.3 -  Obtívose a carga térmica de calefacción dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

CA1.4 -  Obtívose a carga térmica de refrixeración para unha instalación frigorífica a partir dos datos de proxecto.

CA1.5 -  Obtívose a carga térmica para a climatización dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

CA1.6 -  Seguíronse as directrices da normativa relacionada co tipo de instalación.

CA1.7 -  Colaborouse co resto do persoal durante a realización das tarefas.

CA2.1 -  Identificáronse as características dos tipos de combustibles, así como a súa almacenaxe e a súa distribución.

CA2.2 -  Interpretouse o resultado dunha análise de fumes en relación coa regulación do queimador.

CA2.3 -  Describíronse os tipos de caldeiras e as súas partes, e explicouse o seu funcionamento no conxunto.

CA2.4 -  Describiuse o funcionamento e as partes dos queimadores, e o fraccionamento de potencia.

CA2.5 -  Dimensionouse o conxunto caldeira-queimador en función da carga térmica e doutras condicións de deseño.

CA2.6 -  Dimensionáronse as unidades terminais (emisores, chan radiante e fan-coil) a partir da carga térmica dun local.

CA2.7 -  Dimensionáronse os elementos auxiliares dunha instalación de produción de calor (depósito de expansión, depósito de acumulación de

AQS, bombas circuladoras, válvulas, etc.).

CA2.8 -  Describíronse os sistemas de instalación para a contribución solar a instalacións de AQS.

CA3.1 -  Representáronse esquemas de principio de instalacións frigoríficas utilizando simboloxía normalizada.

CA3.2 -  Representáronse os ciclos frigoríficos dos sistemas de instalación sobre os diagramas de refrixerante (compresión simple e múltiple,

sistemas inundados, etc.), e calculáronse os parámetros característicos (caudal de refrixerante, volume aspirado, potencia

CA3.3 -  Calculáronse as características dos equipamentos e dos elementos dunha instalación utilizando táboas, diagramas e programas

informáticos.

CA3.4 -  Analizáronse os tipos de compresores e as súas partes, e explicouse o seu funcionamento.

CA3.5 -  Analizáronse os sistemas de expansión e a súa selección a partir das condicións de deseño e a documentación técnica.

CA3.6 -  Analizáronse os tipos de intercambiadores de calor (evaporadores, condensadores, etc.), e explicouse o seu funcionamento e os sistemas

de desxeamento.

CA3.7 -  Analizáronse os elementos auxiliares das instalacións frigoríficas e explicouse a súa función no conxunto.

CA4.1 -  Calculáronse as características dunha instalación de climatización a partir das condicións de deseño.

CA4.2 -  Analizáronse os sistemas de instalación en climatización a partir das características do local ou do edificio, e da súa adecuación a el.

CA4.3 -  Calculouse a rede de condutos de aire dunha instalación de climatización utilizando táboas, ábacos e programas informáticos.

CA4.4 -  Describíronse os tipos de elementos que interveñen en instalacións de climatización (UTA, ventiladores, recuperadores de calor, etc.).

CA4.5 -  Analizáronse os tipos de ventiladores e as súas curvas características.

CA4.6 -  Determináronse as características dos ventiladores para unha rede de distribución de aire.

CA5.1 -  Analizáronse os principios da dinámica de fluídos.

CA5.2 -  Analizáronse as características dos materiais de tubaxes e o seu campo de aplicación.

CA5.3 -  Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos refrixerantes: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.4 -  Determináronse os parámetros das tubaxes para circuítos de produción de calor e auga sanitaria: diámetro, perda de carga, velocidade,

etc.

CA5.5 -  Determináronse os parámetros das tubaxes para instalacións de gases combustibles: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.6 -  Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos de procesos industriais: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.7 -  Determináronse as características das bombas necesarias para instalacións de frío, climatización e produción de calor.

CA5.8 -  Analizouse a curva característica dunha bomba circuladora interpretando o seu punto de funcionamento nunha instalación, e a súa
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modificación mediante o uso de variadores de velocidade e válvulas de equilibraxe.

CA5.9 -  Analizouse a variación da curva característica de dúas bombas postas en paralelo ou en serie.

CA6.1 -  Analizáronse os elementos necesarios nunha instalación, en función da súa actividade e da regulamentación.

CA6.2 -  Analizáronse os sistemas de detección e alarma.

CA6.3 -  Analizáronse os sistemas de extinción.

CA6.4 -  Calculouse a carga de lume dun local ou edificio.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A primeira proba: Esta atende á parte teórica dos criterios de avaliación do currículo do módulo relacionados no epígrafe anterior 2.b Esta proba

ten carácter eliminatorio. Esta proba calificarase de "CERO" a "DEZ" puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos

A segunda proba: Esta atende aos coñecementos prácticos dos criterios de avaliación do currículo do módulo relacionados no epígrafe anterior 2.

b.. Esta proba calificarase de "CERO" a "DEZ" puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou

superior a cinco puntos

Estas dúas partes da proba terán carácter eliminatorio e cualificaránse de cero a dez puntos. A cualificación final obtida por cada aspirante no

módulo será numérica, entre un e dez, sen decimais, correspondendo coa media aritmética a das cualificacións obtidas en cada unha das partes

da proba.

Será obxecto de expulsión do examen calquer conducta impropia do aspirante, no que se inclúe o uso de telefóno móvil, ou de calquera aparato

electrónico agás unha calculadora non programable. Tamén se poderá excluír de calquera parte da proba as persoas aspirantes que leven a cabo

calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade que poidan implicar algún tipo de risco

para si mesmas, o resto do grupo ou as instalacións, durante a realización das proba. Neste caso, o profesor ou a profesora do módulo profesional

cualificará esa parte da proba cun cero.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte da proba realizarase no mes de xuño, as datas e horario serán publicados polo centro coa antelación suficiente, a duración da

mesma será de máximo 2 horas.

A proba poderá consistir  en preguntas teóricas acordes o currículo DOG 14 de abril 2010, do tipo:

1- Preguntas tipo test con respostas alternativas, nas que as respostas incorrectas poderán restar ata 1/3 do valor dunha resposta correcta.

2- Preguntas de resposta curta.

3- Pequenos exercizos

4.a) Primeira parte da proba
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O aspirante precisa calculadora non programable, se exclúe nomeadamente o uso do móbil para tal fin,  e útiles de escritura para a realización da

proba.

Esta primeira proba terá carácter eliminatorio, de non superar a proba o alumno xa non poderá realizar a segunda parte  proba e a sua calificación

será de non apto.

4.b) Segunda parte da proba

A proba realizarase no mes de xuño, as datas e horario serán publicados no taboleiro de polo centro coa antelación suficiente, a duración será de

máximo 2 horas.

A proba consistirá na resolución dun ou varios problemas  de cálculo, a elaboración de esquemas de instalacións e/ou a resolución de supostos

prácticos.

O aspirante poderá utilizar útiles de escritura, calculadora non programable, se exclúe nomeadamenre o uso do móbil para tal fin, e útiles de

debuxo.
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