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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 - Establece as fases dun proceso de montaxe e de mantemento para instalacións térmicas e de fluídos, para o que analiza a documentación técnica,
o plan de calidade e de seguridade, e os manuais de instrucións.
RA2 - Elabora plans de montaxe e mantemento de instalacións aplicando técnicas de programación, e establece os procedementos para o seguimento e o
control da execución.
RA3 - Prepara o catálogo de repostos e o programa de xestión e aprovisionamento, e establece as condicións de almacenaxe de compoñentes, útiles,
materiais e equipamentos.

RA4 - Elabora orzamentos de montaxe e de mantemento das instalacións, para o que valora unidades de obra e aplica prezos.

RA5 - Aplica plans de calidade, e describe a normativa de aseguramento e xestión da calidade.

RA6 - Confecciona o programa de mantemento dos equipamentos e das instalacións térmicas e de fluídos, que inclúa a definición de tarefas, tempos, e
recursos humanos e materiais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os elementos auxiliares e os compoñentes das máquinas.

CA1.2 Identificáronse os circuítos e os equipamentos da instalación.

CA1.3 Describíronse as actividades do mantemento preditivo e preventivo.

CA1.4 Identificouse a documentación técnica dos provedores.

CA1.5 Describíronse os equipamentos, as ferramentas e os útiles necesarios.

CA1.6 Recoñecéronse as fases do proceso de montaxe e mantemento.

CA1.7 Sinalouse e estableceuse a secuencia das operacións.

CA1.8 Identificáronse os criterios de calidade, seguridade e respecto polo medio.

CA2.4 Definíronse as etapas do plan de montaxe e mantemento, e os materiais necesarios para realizar a instalación.

CA2.10 Aplicouse a normativa de seguridade durante a execución do proceso.

CA3.1 Consideráronse as posibilidades de aprovisionamento e almacenaxe, conforme as necesidades do plan de montaxe.

CA3.2 Definíronse os medios de transporte e os prazos de entrega de equipamentos, compoñentes, útiles e materiais.

CA3.4 Garantiuse a dispoñibilidade e a calidade do aprovisionamento.

CA3.5 Valoráronse os criterios de óptima xestión dos repostos.

CA3.6 Estableceuse o protocolo de recepción e de cumprimento da normativa de seguridade dos materiais subministrados.

CA3.7 Identificáronse os programas de xestión de almacenaxe.

CA4.1 Recoñecéronse e clasificáronse as unidades de obra que interveñen na instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Identificáronse os elementos e as cantidades de cada unidade de obra.

CA5.1 Identificáronse os sistemas de aseguramento de calidade.

CA5.2 Describíronse as ferramentas de calidade utilizadas nos procesos de mellora continua.

CA5.3 Calibráronse elementos de medida.

CA5.4 Recoñecéronse os contidos dun manual ou dun plan de calidade.

CA5.5 Identificáronse os procedementos de montaxe e mantemento do manual de calidade.

CA5.7 Identificouse a estrutura e os contidos dos rexistros dos procedementos.

CA5.8 Aseguráronse os parámetros dunha auditoría interna de calidade do proceso.

CA5.9 Deduciuse o grao de cumprimento do plan de calidade.

CA5.10 Aplicáronse programas informáticos de xestión de calidade.

CA6.1 Identificáronse os tipos de mantemento e codificáronse as intervencións.

CA6.2 Recoñecéronse os puntos críticos da instalación.

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 - Establece as fases dun proceso de montaxe e de mantemento para instalacións térmicas e de fluídos, para o que analiza a documentación técnica,
o plan de calidade e de seguridade, e os manuais de instrucións.
RA2 - Elabora plans de montaxe e mantemento de instalacións aplicando técnicas de programación, e establece os procedementos para o seguimento e o
control da execución.
RA3 - Prepara o catálogo de repostos e o programa de xestión e aprovisionamento, e establece as condicións de almacenaxe de compoñentes, útiles,
materiais e equipamentos.

RA4 - Elabora orzamentos de montaxe e de mantemento das instalacións, para o que valora unidades de obra e aplica prezos.

RA5 - Aplica plans de calidade, e describe a normativa de aseguramento e xestión da calidade.

RA6 - Confecciona o programa de mantemento dos equipamentos e das instalacións térmicas e de fluídos, que inclúa a definición de tarefas, tempos, e
recursos humanos e materiais.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.9 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica.

CA2.1 Definíronse as especificacións das operacións que se vaian realizar.

CA2.2 Estableceuse a secuencia das operacións de cada fase.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Analizáronse as condicións técnicas do proxecto, as cargas de traballo, o plan xeral de obra e as características do aprovisionamento.

CA2.5 Identificouse e asignouse a relación de actividades, os tempos de execución e as unidades de obra.

CA2.6 Representáronse os diagramas de planificación de man de obra, materiais e medios, aproveitando convenientemente os prazos e os recursos.

CA2.7 Representáronse os camiños críticos para o cumprimento dos prazos de execución e os custos establecidos, conforme os requisitos da planificación
xeral.

CA2.8 Determináronse as especificacións de control do plan de montaxe, e os procedementos para o seguimento e a localización anticipada de posibles
interferencias e demoras na execución do proxecto.

CA2.9 Elaborouse o rexistro das intervencións de mantemento.

CA2.10 Aplicouse a normativa de seguridade durante a execución do proceso.

CA3.3 Representáronse os criterios de almacenaxe e os niveis de repostos.

CA3.8 Estableceuse o sistema de codificación para a identificación de pezas de reposto.

CA3.9 Representáronse as condicións de almacenaxe dos materiais, dos equipamentos e dos compoñentes, de xeito que se garanta a súa correcta
conservación e se cumpra a regulamentación establecida.

CA3.10 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica.

CA4.3 Recolléronse todos os traballos que se vaian realizar no conxunto de unidades de obra.

CA4.4 Determináronse os métodos de medida e os prezos unitarios aplicables a cada unidade de obra deseñada.

CA4.5 Detalláronse os prezos descompostos por cada unidade de obra.

CA4.6 Obtívose o importe total de cada unidade de obra que intervén no orzamento.

CA4.7 Desagregáronse os custos anuais do mantemento preventivo, correctivo e preditivo.

CA4.8 Utilizáronse as TIC para a obtención dos orzamentos.

CA5.6 Aplicáronse accións correctoras das non-conformidades que permitan a mellora da calidade.

CA5.10 Aplicáronse programas informáticos de xestión de calidade.

CA6.3 Determináronse as operacións de mantemento e os tempos de intervención.

CA6.4 Consideráronse as indicacións derivadas do plan xeral, de procesos operacionais, de gamas e do historial de mantemento.

CA6.5 Aproveitáronse convenientemente os recursos humanos e materiais, de xeito que se garantan os obxectivos e as condicións de seguridade.

CA6.6 Controláronse os diagramas de planificación da man de obra, e os medios para o cumprimento dos prazos e dos custos.

CA6.7 Definiuse a estratexia de actuación sobre un proceso de xestión de mantemento.

CA6.8 Aplicouse un programa informático para a xestión e o control da organización do mantemento.

CA6.9 Tomáronse decisións individuais para a resolución de problemas de acordo coas normas e cos procedementos establecidos.

CA6.10 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector.
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Os CA mínimos relaciónanse a seguir:

 Identificáronse os elementos auxiliares e os compoñentes das máquinas.

 Identificáronse os circuítos e os equipamentos da instalación.

 Describíronse as actividades do mantemento preditivo e preventivo.

 Identificouse a documentación técnica dos provedores.

 Describíronse os equipamentos, as ferramentas e os útiles necesarios.

 Recoñecéronse as fases do proceso de montaxe e mantemento.

 Sinalouse e estableceuse a secuencia das operacións.

 Identificáronse os criterios de calidade, seguridade e respecto polo medio.

 Definíronse as especificacións das operacións que se vaian realizar.

 Estableceuse a secuencia das operacións de cada fase.

 Analizáronse as condicións técnicas do proxecto, as cargas de traballo, o plan xeral de obra e as características do aprovisionamento.

 Definíronse as etapas do plan de montaxe e mantemento, e os materiais necesarios para realizar a instalación.

 Identificouse e asignouse a relación de actividades, os tempos de execución e as unidades de obra.

 Representáronse os diagramas de planificación de man de obra, materiais e medios, aproveitando convenientemente os prazos e os recursos.

 Representáronse os camiños críticos para o cumprimento dos prazos de execución e os custos establecidos, conforme os requisitos da

planificación xeral.

 Determináronse as especificacións de control do plan de montaxe, e os pro-cedementos para o seguimento e a localización anticipada de posibles

interferencias e demoras na execución do proxecto.

 Elaborouse o rexistro das intervencións de mantemento.

 Aplicouse a normativa de seguridade durante a execución do proceso.

 Consideráronse as posibilidades de aprovisionamento e almacenaxe, conforme as necesidades do plan de montaxe.

 Definíronse os medios de transporte e os prazos de entrega de equipamentos, compoñentes, útiles e materiais.

 Representáronse os criterios de almacenaxe e os niveis de repostos.

 Garantiuse a dispoñibilidade e a calidade do aprovisionamento.

Valoráronse os criterios de óptima xestión dos repostos.

 Estableceuse o protocolo de recepción e de cumprimento da normativa de seguridade dos materiais subministrados.

 Identificáronse os programas de xestión de almacenaxe.

 Estableceuse o sistema de codificación para a identificación de pezas de reposto.

 Representáronse as condicións de almacenaxe dos materiais, dos equipamentos e dos compoñentes, de xeito que se garanta a súa correcta

conservación e se cumpra a regulamentación establecida.

 Recoñecéronse e clasificáronse as unidades de obra que interveñen na instalación.

 Identificáronse os elementos e as cantidades de cada unidade de obra.

 Recolléronse todos os traballos que se vaian realizar no conxunto de unidades de obra.

 Determináronse os métodos de medida e os prezos unitarios aplicables a cada unidade de obra deseñada.

 Detalláronse os prezos descompostos por cada unidade de obra.

 Obtívose o importe total de cada unidade de obra que intervén no orzamento.

 Desagregáronse os custos anuais do mantemento preventivo, correctivo e preditivo.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Identificáronse os sistemas de aseguramento de calidade.

 Describíronse as ferramentas de calidade utilizadas nos procesos de mellora continua.

 Calibráronse elementos de medida.

 Recoñecéronse os contidos dun manual ou dun plan de calidade.

 Identificáronse os procedementos de montaxe e mantemento do manual de calidade.

 Aplicáronse accións correctoras das non-conformidades que permitan a me-llora da calidade.

 Identificouse a estrutura e os contidos dos rexistros dos procedementos.

 Aseguráronse os parámetros dunha auditoría interna de calidade do proceso.

 Deduciuse o grao de cumprimento do plan de calidade.

 Aplicáronse programas informáticos de xestión de calidade

 Identificáronse os tipos de mantemento e codificáronse as intervencións.

 Recoñecéronse os puntos críticos da instalación.

 Determináronse as operacións de mantemento e os tempos de intervención.

 Consideráronse as indicacións derivadas do plan xeral, de procesos opera-cionais, de gamas e do historial de mantemento.

 Aproveitáronse convenientemente os recursos humanos e materiais, de xeito que se garantan os obxectivos e as condicións de seguridade.

 Controláronse os diagramas de planificación da man de obra, e os medios para o cumprimento dos prazos e dos custos.

 Definiuse a estratexia de actuación sobre un proceso de xestión de mante-mento.

 Aplicouse un programa informático para a xestión e o control da organiza-ción do mantemento.

 Tomáronse decisións individuais para a resolución de problemas de acordo coas normas e cos procedementos establecidos.

 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector.

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 no taller onde o alumno terá que realizar unha serie de casos

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

para a realización das citadas 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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