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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMA Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMA02Instalación e mantemento Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0123 Representación gráfica de instalacións 2020/2021 160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo EMILIO BERNÁRDEZ RÍOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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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 - Representa elementos e equipamentos de instalacións térmicas e de fluídos, tendo en conta a simboloxía normalizada de aplicación en planos e
esquemas.

RA2 - Elabora esquemas de principio de instalacións térmicas e de fluídos utilizando programas de debuxo asistido por computador.

RA3 - Debuxa planos de instalacións térmicas e de fluídos aplicando convencionalismos de representación e programas de deseño.

RA4 - Debuxa planos de detalle e isometrías de instalacións, e describe a solución construtiva seleccionada.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de planos que definen o sistema (plantas, cortes, seccións, etc.).

CA1.2 Relacionouse a simboloxía de aplicación cos elementos e os equipamentos do sistema.

CA1.3 Identificáronse sobre planos os elementos e os equipamentos que compoñan a instalación.

CA1.4 Interpretáronse as especificacións técnicas contidas nos planos consonte as normas xerais de representación.

CA1.5 Identificáronse os elementos singulares da instalación coas indicacións contidas na lenda correspondente.

CA1.6 Utilizáronse TIC para a interpretación de documentación gráfica.

CA2.1 Identificouse o esquema coa súa información característica.

CA2.2 Realizáronse listaxes de compoñentes dos sistemas.

CA2.3 Representouse cada elemento consonte a simboloxía de aplicación.

CA2.4 Incorporáronse lendas.

CA2.5 Respectáronse os convencionalismos de representación.

CA2.6 Traballouse con pulcritude e limpeza.

CA2.7 Realizouse o esquema nos tempos estipulados.

CA2.8 Utilizáronse TIC na elaboración dos esquemas.

CA3.1 Seleccionáronse os útiles, os soportes e os formatos máis acaídos para a realización dos planos.

CA3.2 Establecéronse e ordenáronse as agrupacións de tipos de circuítos.

CA3.3 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais, de locais ou de edificios.

CA3.4 Tivéronse en conta as características da edificación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Debuxouse o trazado da instalación.

CA3.6 Establecéronse cotas consonte as normas.

CA3.7 Incorporáronse indicacións e lendas.

CA3.8 Elaboráronse listaxes de compoñentes.

CA3.9 Utilizáronse escalas e formatos normalizados.

CA3.10 Identificouse o plano coa súa información característica.

CA3.11 Aplicáronse normas específicas ao tipo de instalación.

CA3.12 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos.

CA4.1 Seleccionouse o sistema de representación.

CA4.2 Seleccionouse a escala adecuada ao detalle.

CA4.3 Representáronse os elementos de detalle definidos (cortes, seccións, etc.).

CA4.4 Dispuxéronse as cotas consonte a xeometría do detalle.

CA4.5 Utilizáronse programas de deseño.

CA4.6 Traballouse con pulcritude e limpeza.

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 - Representa elementos e equipamentos de instalacións térmicas e de fluídos, tendo en conta a simboloxía normalizada de aplicación en planos e
esquemas.

RA2 - Elabora esquemas de principio de instalacións térmicas e de fluídos utilizando programas de debuxo asistido por computador.

RA3 - Debuxa planos de instalacións térmicas e de fluídos aplicando convencionalismos de representación e programas de deseño.

RA4 - Debuxa planos de detalle e isometrías de instalacións, e describe a solución construtiva seleccionada.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de planos que definen o sistema (plantas, cortes, seccións, etc.).

CA1.2 Relacionouse a simboloxía de aplicación cos elementos e os equipamentos do sistema.

CA1.3 Identificáronse sobre planos os elementos e os equipamentos que compoñan a instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Interpretáronse as especificacións técnicas contidas nos planos consonte as normas xerais de representación.

CA1.5 Identificáronse os elementos singulares da instalación coas indicacións contidas na lenda correspondente.

CA1.6 Utilizáronse TIC para a interpretación de documentación gráfica.

CA2.1 Identificouse o esquema coa súa información característica.

CA2.2 Realizáronse listaxes de compoñentes dos sistemas.

CA2.3 Representouse cada elemento consonte a simboloxía de aplicación.

CA2.4 Incorporáronse lendas.

CA2.5 Respectáronse os convencionalismos de representación.

CA2.6 Traballouse con pulcritude e limpeza.

CA2.7 Realizouse o esquema nos tempos estipulados.

CA2.8 Utilizáronse TIC na elaboración dos esquemas.

CA3.1 Seleccionáronse os útiles, os soportes e os formatos máis acaídos para a realización dos planos.

CA3.2 Establecéronse e ordenáronse as agrupacións de tipos de circuítos.

CA3.3 Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais, de locais ou de edificios.

CA3.4 Tivéronse en conta as características da edificación.

CA3.5 Debuxouse o trazado da instalación.

CA3.6 Establecéronse cotas consonte as normas.

CA3.7 Incorporáronse indicacións e lendas.

CA3.8 Elaboráronse listaxes de compoñentes.

CA3.9 Utilizáronse escalas e formatos normalizados.

CA3.10 Identificouse o plano coa súa información característica.

CA3.11 Aplicáronse normas específicas ao tipo de instalación.

CA3.12 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos.

CA4.1 Seleccionouse o sistema de representación.

CA4.2 Seleccionouse a escala adecuada ao detalle.

CA4.3 Representáronse os elementos de detalle definidos (cortes, seccións, etc.).

CA4.4 Dispuxéronse as cotas consonte a xeometría do detalle.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Utilizáronse programas de deseño.

CA4.6 Traballouse con pulcritude e limpeza.

Os mínimos exixibles son :

CA1.1 - Identificáronse os tipos de planos que definen o sistema (plantas, cortes, seccións, etc.).

CA1.2 - Relacionouse a simboloxía de aplicación cos elementos e os equipamentos do sistema.

CA1.3 - Identificáronse sobre planos os elementos e os equipamentos que compoñan a instalación.

CA1.4 - Interpretáronse as especificacións técnicas contidas nos planos consonte as normas xerais de representación.

CA1.5 - Identificáronse os elementos singulares da instalación coas indicacións contidas na lenda correspondente.

CA1.6 - Utilizáronse TIC para a interpretación de documentación gráfica.

CA2.1 - Identificouse o esquema coa súa información característica.

CA2.2 - Realizáronse listaxes de compoñentes dos sistemas.

CA2.3 - Representouse cada elemento consonte a simboloxía de aplicación.

CA2.4 - Incorporáronse lendas.

CA2.5 - Respectáronse os convencionalismos de representación.

CA2.6 - Traballouse con pulcritude e limpeza.

CA2.7 - Realizouse o esquema nos tempos estipulados.

CA2.8 - Utilizáronse TIC na elaboración dos esquemas.

CA3.1 - Seleccionáronse os útiles, os soportes e os formatos máis acaídos para a realización dos planos.

CA3.2 - Establecéronse e ordenáronse as agrupacións de tipos de circuítos.

CA3.3 - Elaboráronse esbozos a partir de instalacións reais, de locais ou de edificios.

CA3.4 - Tivéronse en conta as características da edificación.

CA3.5 - Debuxouse o trazado da instalación.

CA3.6 - Establecéronse cotas consonte as normas.

CA3.7 - Incorporáronse indicacións e lendas.

CA3.8 - Elaboráronse listaxes de compoñentes.

CA3.9 - Utilizáronse escalas e formatos normalizados.

CA3.10 - Identificouse o plano coa súa información característica.

CA3.11 - Aplicáronse normas específicas ao tipo de instalación.

CA3.12 - Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos.

CA4.1 - Seleccionouse o sistema de representación.

CA4.2 - Seleccionouse a escala adecuada ao detalle.

CA4.3 - Representáronse os elementos de detalle definidos (cortes, seccións, etc.).

CA4.4 - Dispuxéronse as cotas consonte a xeometría do detalle.

CA4.5 - Utilizáronse programas de deseño.

CA4.6 - Traballouse con pulcritude e limpeza.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Os alumnos terán que realizar dous tipos de probas, de carácter ELIMINATORIO:

- Unha PRIMEIRA PROBA: que consiste nunha proba escrita teórica dos criterios de avaliación (CA) do currículo. Esta proba terá unha

cualificación de 0 a 10 puntos. Para superar esta parte o/a canditato/a deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5.

- Unha SEGUNDA PROBA: que consiste nunha proba práctica dos criterios de avaliación (CA) do currículo. Esta proba terá unha cualificación de 0

a 10 puntos. Para superar esta parte o/a canditato/a deberá obter unha puntuación igual ou superior a 5.

As persoas que non superen a primeira proba serán cualificadas cun cero nesta segunda proba.

Será obxecto de expulsión da proba calquer tipo de conducta inapropiada do/a candidato/a.

CALIFICACIÓN MÓDULO

As dúas partes serán eliminatorias.

Para acadar a avaliación positiva da probas libres neste módulo, os alumnos deberán obter unha cualificación maior ou igual a cinco en ambas

partes.

A cualificación final obtida será a media aritmética de ambas partes, e expresarase cunha cifra enteira redondeada á unidade máis próxima. Non se

realizarán medias aritméticas con notas inferiores a 5

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

CARACTERÍSTICAS DA PROBA:

Esta proba consistirá nun exame de contidos teóricos en calqueira dos seguintes formatos:

1º.- Exame tipo test onde as resposta erróneas terán penalización.

2º.- Exame formado por cuestións teóricas curtas que poderan levar implícitas algún cálculo.

3º.- Desenvolvemento dun tema.

A proba terá unha duración máxima de: 2 hora.

A proba terá lugar na data e hora fixada polo centro que se publicará ca antelación suficiente.

INSTRUMENTOS PARA DESENVOLVER A PROBA:

- Calculadora NON programable.

- Bolígrafos. Non se correxirán exames resoltos a lápis

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

CARACTERÍSTICAS DA PROBA:

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda parte, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no

desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios de avaliación establecidos na programación

A proba terá unha duración máxima de: 2 horas.

A proba terá lugar na data e hora fixada polo centro que se publicará ca antelación suficiente.

INSTRUMENTOS PARA DESENVOLVER A PROBA:

Cadrado, cartabón, lapis, compás
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