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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0124 Enerxías renovables e eficiencia enerxética 2020/2021 80

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

Profesorado asignado ao módulo SERGIO LLOVES ÁLVAREZ

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

RA2 - Calcula as perdas por sombras e por inclinación e orientación dunha instalación solar, analizando os datos do emprazamento e as condicións do
contorno.

RA3 - Calcula a enerxía incidente e a radiación absorbida por un captador analizando as características construtivas e utilizando táboas de radiación solar.

RA4 - Dimensiona instalacións solares en edificios, para o que analiza as necesidades térmicas, aplicando criterios de eficiencia enerxética.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Analizouse o movemento solar diario e estacional en diferentes latitudes.

CA3.1 Analizouse o efecto invernadoiro e a súa utilización nos captadores solares.

CA3.2 Identificáronse os compoñentes dos captadores solares.

CA3.3 Analizáronse as características dos revestimentos da superficie captadora dun colector.

CA3.4 Analizouse os factores que interveñen na ecuación de rendemento dun colector.

CA3.5 Analizáronse curvas de rendemento dos tipos de captadores (placa plana, tubo de baleiro e piscina).

CA4.3 Describíronse os sistemas de almacenaxe, distribución e control a partir das características da instalación.

CA4.4 Elaborouse o esquema de distribución utilizando o método de retorno invertido.

CA4.9 Determinouse o sistema de regulación.

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 - Calcula o aforro enerxético e a emisión de gases de instalacións de enerxías renovables, en comparación coas instalacións convencionais.

RA2 - Calcula as perdas por sombras e por inclinación e orientación dunha instalación solar, analizando os datos do emprazamento e as condicións do
contorno.

RA3 - Calcula a enerxía incidente e a radiación absorbida por un captador analizando as características construtivas e utilizando táboas de radiación solar.

RA4 - Dimensiona instalacións solares en edificios, para o que analiza as necesidades térmicas, aplicando criterios de eficiencia enerxética.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comparáronse os rendementos enerxéticos de instalacións con enerxía convencional e enerxías renovables.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Contabilizáronse os consumos previsibles para a mesma instalación executada con instalacións con enerxía convencional e con enerxías
renovables.

CA1.3 Cuantificouse o aforro enerxético debido ao emprego de sistemas de recuperación de enerxía.

CA1.4 Cuantificouse o aforro enerxético debido á modificación dos parámetros de control dunha instalación.

CA1.5 Utilizáronse programas informáticos específicos.

CA2.2 Representouse o alzado de obstáculos nunha carta solar.

CA2.3 Calculáronse as perdas por sombras dunha instalación solar.

CA2.4 Calculáronse as perdidas por inclinación e orientación dunha instalación solar.

CA2.5 Calculouse a enerxía incidente sobre unha superficie inclinada utilizando táboas de radiación.

CA2.6 Elaborouse a memoria xustificativa do cumprimento da regulamentación dunha instalación solar.

CA3.6 Calculouse a radiación absorbida por un colector en función da súa curva de rendemento e de parámetros de funcionamento.

CA4.1 Calculouse a dimensión do campo de colectores en función dos requisitos de aproveitamento das zonas xeográficas.

CA4.2 Estableceuse a distribución do campo de captadores en función da superficie dispoñible.

CA4.5 Calculáronse as dimensións das tubaxes.

CA4.6 Dimensionouse o circulador necesario no circuíto primario.

CA4.7 Dimensionouse o sistema de almacenaxe e, de ser o caso, o circulador necesario.

CA4.8 Dimensionouse o vaso de expansión e o resto de elementos accesorios da instalación.

CA4.10 Elaborouse unha memoria da instalación que abranga planos, un orzamento e un manual de mantemento da instalación.

CA4.11 Utilizáronse programas informáticos específicos para a selección de compoñentes.

MÍNIMOS EXIXIBLES:

Comparáronse os rendementos enerxéticos de instalacións con enerxía convencional e enerxías renovables.

 Contabilizáronse os consumos previsibles para a mesma instalación execu-tada con instalacións con enerxía convencional e con enerxías

renovables.

 Cuantificouse o aforro enerxético debido ao emprego de sistemas de recuperación de enerxía.

 Cuantificouse o aforro enerxético debido á modificación dos parámetros de control dunha instalación.

 Analizouse o movemento solar diario e estacional en diferentes latitudes.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Representouse o alzado de obstáculos nunha carta solar.

 Calculáronse as perdas por sombras dunha instalación solar.

 Calculáronse as perdidas por inclinación e orientación dunha instalación solar.

 Calculouse a enerxía incidente sobre unha superficie inclinada utilizando táboas de radiación.

 Elaborouse a memoria xustificativa do cumprimento da regulamentación dunha instalación solar.

 Analizouse o efecto invernadoiro e a súa utilización nos captadores solares.

 Identificáronse os compoñentes dos captadores solares.

 Analizáronse as características dos revestimentos da superficie captadora dun colector.

 Analizouse os factores que interveñen na ecuación de rendemento dun colector.

 Analizáronse curvas de rendemento dos tipos de captadores (placa plana, tu-bo de baleiro e piscina).

 Calculouse a radiación absorbida por un colector en función da súa curva de rendemento e de parámetros de funcionamento.

 Calculouse a dimensión do campo de colectores en función dos requisitos de aproveitamento das zonas xeográficas.

 Estableceuse a distribución do campo de captadores en función da superficie dispoñible.

 Describíronse os sistemas de almacenaxe, distribución e control a partir das características da instalación.

 Elaborouse o esquema de distribución utilizando o método de retorno invertido.

 Calculáronse as dimensións das tubaxes.

 Dimensionouse o circulador necesario no circuíto primario.

 Dimensionouse o sistema de almacenaxe e, de ser o caso, o circulador necesario.

 Dimensionouse o vaso de expansión e o resto de elementos accesorios da instalación.

 Determinouse o sistema de regulación.

 Elaborouse unha memoria da instalación que abranga planos, un orzamento e un manual de mantemento da instalación.

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

motivo de expulsión da proba.

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

O exame consistirá nunha proba práctica  onde o alumno terá que realizar unha serie de casos

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

para a realización da proba.

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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