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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 - Determina a demanda de potencia térmica de instalacións térmicas, analizando o programa de necesidades e as condicións de utilización.

RA2 - Selecciona equipamentos e elementos de instalacións térmicas aplicando procedementos de cálculo.

RA3 - Calcula redes de distribución de fluídos asociadas a instalacións térmicas, para o que analiza as súas características e dimensiona os seus
elementos.
RA4 - Debuxa planos e esquemas de principio de instalacións térmicas e de fluídos, aplicando as normas de representación e técnicas de deseño asistido
por computador.

RA5 - Elabora documentación técnica de instalacións térmicas e xustifica a solución proposta.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determináronse os datos de partida necesarios para a configuración dunha instalación.

CA1.2 Determináronse as necesidades de ventilación dun local.

CA1.3 Calculouse a carga térmica de calefacción, AQS e climatización dun local ou dun edificio.

CA1.4 Calculouse a carga térmica de refrixeración dunha cámara frigorífica.

CA1.5 Calculáronse as necesidades de ventilación.

CA1.6 Seleccionouse o sistema de instalación máis conveniente en cada caso.

CA2.1 Aplicouse a normativa correspondente.

CA2.2 Aplicáronse criterios de benestar e hixiene, eficiencia enerxética e seguridade.

CA2.3 Dimensionáronse os equipamentos e os elementos.

CA2.4 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos de catálogos comerciais.

CA2.5 Elaboráronse esbozos dos planos de distribución de equipamentos no local ou no edificio.

CA2.6 Colaborouse coas demais persoas durante a realización das tarefas.

CA2.7 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos.

CA2.8 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector.

CA3.1 Aplicouse a regulamentación técnica de cada tipo de instalación.

CA3.2 Obtivéronse os datos de partida para o cálculo das redes de fluídos e condutos de aire.

CA3.3 Calculáronse as dimensións dos condutos de aire de instalacións de climatización e ventilación.

CA3.4 Calculáronse os diámetros das tubaxes.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Utilizáronse táboas, diagramas e programas informáticos.

CA3.6 Determináronse os accesorios das redes de tubaxes e condutos de aire.

CA3.7 Respectáronse as normas de utilización dos medios informáticos.

CA4.1 Utilizouse a simboloxía normalizada nos esquemas de principio debuxados.

CA4.2 Utilizáronse escalas e formatos normalizados na representación dos planos de montaxe.

CA4.3 Incluíronse os circuítos eléctricos de forza, mando e control correspondentes.

CA4.4 Colaborouse coas demais persoas durante a realización das tarefas.

CA4.5 Respectáronse as normas de utilización dos medios informáticos.

CA5.1 Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións.

CA5.2 Identificáronse os documentos cumpra formalizar.

CA5.3 Elaborouse a memoria descritiva da instalación.

CA5.4 Compiláronse os planos ou os esquemas das instalacións.

CA5.5 Elaborouse a listaxe de compoñentes da instalación.

CA5.6 Elaborouse o orzamento da instalación.

CA5.7 Elaborouse o manual de uso e mantemento.

CA5.8 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado.

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 - Determina a demanda de potencia térmica de instalacións térmicas, analizando o programa de necesidades e as condicións de utilización.

RA2 - Selecciona equipamentos e elementos de instalacións térmicas aplicando procedementos de cálculo.

RA3 - Calcula redes de distribución de fluídos asociadas a instalacións térmicas, para o que analiza as súas características e dimensiona os seus
elementos.
RA4 - Debuxa planos e esquemas de principio de instalacións térmicas e de fluídos, aplicando as normas de representación e técnicas de deseño asistido
por computador.

RA5 - Elabora documentación técnica de instalacións térmicas e xustifica a solución proposta.

Criterios de avaliación do currículo
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determináronse os datos de partida necesarios para a configuración dunha instalación.

CA1.2 Determináronse as necesidades de ventilación dun local.

CA1.3 Calculouse a carga térmica de calefacción, AQS e climatización dun local ou dun edificio.

CA1.4 Calculouse a carga térmica de refrixeración dunha cámara frigorífica.

CA1.5 Calculáronse as necesidades de ventilación.

CA1.6 Seleccionouse o sistema de instalación máis conveniente en cada caso.

CA2.1 Aplicouse a normativa correspondente.

CA2.2 Aplicáronse criterios de benestar e hixiene, eficiencia enerxética e seguridade.

CA2.3 Dimensionáronse os equipamentos e os elementos.

CA2.4 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos de catálogos comerciais.

CA2.5 Elaboráronse esbozos dos planos de distribución de equipamentos no local ou no edificio.

CA2.6 Colaborouse coas demais persoas durante a realización das tarefas.

CA2.7 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos.

CA2.8 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector.

CA3.1 Aplicouse a regulamentación técnica de cada tipo de instalación.

CA3.2 Obtivéronse os datos de partida para o cálculo das redes de fluídos e condutos de aire.

CA3.3 Calculáronse as dimensións dos condutos de aire de instalacións de climatización e ventilación.

CA3.4 Calculáronse os diámetros das tubaxes.

CA3.5 Utilizáronse táboas, diagramas e programas informáticos.

CA3.6 Determináronse os accesorios das redes de tubaxes e condutos de aire.

CA3.7 Respectáronse as normas de utilización dos medios informáticos.

CA4.1 Utilizouse a simboloxía normalizada nos esquemas de principio debuxados.

CA4.2 Utilizáronse escalas e formatos normalizados na representación dos planos de montaxe.

CA4.3 Incluíronse os circuítos eléctricos de forza, mando e control correspondentes.

CA4.4 Colaborouse coas demais persoas durante a realización das tarefas.

CA4.5 Respectáronse as normas de utilización dos medios informáticos.

CA5.1 Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Identificáronse os documentos cumpra formalizar.

CA5.3 Elaborouse a memoria descritiva da instalación.

CA5.4 Compiláronse os planos ou os esquemas das instalacións.

CA5.5 Elaborouse a listaxe de compoñentes da instalación.

CA5.6 Elaborouse o orzamento da instalación.

CA5.7 Elaborouse o manual de uso e mantemento.

CA5.8 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado.

MÍNIMOS EXISIBLES:

CONSIDÉRANSE MÍNIMOS EXISIBLES TODOS OS RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN EXPOSTOS NO

EPÍGRAFE ANTERIOR: 2b En concreto:

CA1.1 -  Determináronse os datos de partida necesarios para a configuración dunha instalación.

CA1.2 -  Determináronse as necesidades de ventilación dun local.

CA1.3 -  Calculouse a carga térmica de calefacción, AQS e climatización dun local ou dun edificio.

CA1.4 -  Calculouse a carga térmica de refrixeración dunha cámara frigorífica.

CA1.5 -  Calculáronse as necesidades de ventilación.

CA1.6 -  Seleccionouse o sistema de instalación máis conveniente en cada caso.

CA2.1 -  Aplicouse a normativa correspondente.

CA2.2 -  Aplicáronse criterios de benestar e hixiene, eficiencia enerxética e seguridade.

CA2.3 -  Dimensionáronse os equipamentos e os elementos.

CA2.4 -  Seleccionáronse os equipamentos e os elementos de catálogos comerciais.

CA2.5 -  Elaboráronse esbozos dos planos de distribución de equipamentos no local ou no edificio.

CA2.6 -  Colaborouse coas demais persoas durante a realización das tarefas.

CA2.7 -  Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos.

CA2.8 -  Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector.

CA3.1 -  Aplicouse a regulamentación técnica de cada tipo de instalación.

CA3.2 -  Obtivéronse os datos de partida para o cálculo das redes de fluídos e condutos de aire.

CA3.3 -  Calculáronse as dimensións dos condutos de aire de instalacións de climatización e ventilación.

CA3.4 -  Calculáronse os diámetros das tubaxes.

CA3.5 -  Utilizáronse táboas, diagramas e programas informáticos.

CA3.6 -  Determináronse os accesorios das redes de tubaxes e condutos de aire.

CA3.7 -  Respectáronse as normas de utilización dos medios informáticos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA4.1 -  Utilizouse a simboloxía normalizada nos esquemas de principio debuxados.

CA4.2 -  Utilizáronse escalas e formatos normalizados na representación dos planos de montaxe.

CA4.3 -  Incluíronse os circuítos eléctricos de forza, mando e control correspondentes.

CA4.4 -  Colaborouse coas demais persoas durante a realización das tarefas.

CA4.5 -  Respectáronse as normas de utilización dos medios informáticos.

CA5.1 -  Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións.

CA5.2 -  Identificáronse os documentos cumpra formalizar.

CA5.3 -  Elaborouse a memoria descritiva da instalación.

CA5.4 -  Compiláronse os planos ou os esquemas das instalacións.

CA5.5 -  Elaborouse a listaxe de compoñentes da instalación.

CA5.6 -  Elaborouse o orzamento da instalación.

CA5.7 -  Elaborouse o manual de uso e mantemento.

CA5.8 -  Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado.

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 cualificaranse 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

4.a) Primeira parte da proba
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mesma será de máximo 2 horas.

A proba poderá consistir  en preguntas teóricas acordes o currículo, 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

O aspirante precisa calculadora non programable, se exclúe nomeadamenre 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, debuxo e trazado de

instalacións en CAD,  a resolución de supostos prácticos utilizando programas informáticos e documentacion técnica do sector e/ou a alta e

rexistro de instalacións segundo a normativa correspondente.

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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