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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 - Realiza a montaxe de equipamentos e elementos de instalacións frigoríficas e de climatización, para o que interpreta planos, esquemas e
procedementos de montaxe.

RA2 - Realiza probas de estanquidade de instalacións frigoríficas e de climatización, aplicando e valorando criterios técnicos e regulamentarios.

RA3 - Realiza a montaxe de cadros, instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados ás instalacións frigoríficas e de climatización, con
interpretación de planos e instrucións de fábrica.

RA4 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica e de climatización, aplicando as probas funcionais e os ensaios previamente definidos.

RA5 - Realiza operacións de mantemento preventivo das instalacións frigoríficas, con interpretación dos plans de mantemento.

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa.

RA7 - Realiza operacións de mantemento correctivo de elementos e equipamentos das instalacións frigoríficas e de climatización, e xustificáronse as
técnicas e os procedementos de substitución ou reparación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Elaborouse o plan de montaxe da instalación.

CA1.2 Aplicouse a regulamentación das instalacións frigoríficas e de climatización.

CA1.3 Trazouse a instalación tendo en conta a relación entre os planos e o espazo de montaxe.

CA1.4 Aplicáronse técnicas de conformaxe de tubos e condutos.

CA1.5 Fixáronse e niveláronse equipamentos, tubos e accesorios.

CA1.6 Interconectáronse os equipamentos.

CA1.7 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais.

CA1.8 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados.

CA1.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA1.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA2.1 Determináronse os valores de presión que cumpra alcanzar nas probas de estanquidade, segundo a normativa.

CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos de medida necesarios.

CA2.3 Alcanzáronse as presións estipuladas na realización da proba.

CA2.4 Localizáronse fugas na instalación e, de as haber, solucionáronse.

CA2.5 Respectáronse os criterios de seguridade persoal e material.

CA2.6 Arranxáronse as continxencias en tempos de execución xustificados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.7 Respectáronse as normas de utilización dos medios, os equipamentos e os espazos.

CA2.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA3.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia.

CA3.2 Deseñáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia coa simboloxía correcta, tendo en conta as características técnicas da
instalación frigorífica e de climatización.

CA3.3 Montáronse os cadros eléctricos de protección, mando e potencia.

CA3.4 Conectáronse os elementos e os equipamentos periféricos.

CA3.5 Verificouse a fiabilidade das conexións eléctricas da instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, etc.).

CA3.6 Programáronse os sistemas de control automáticos co software correspondente, de acordo coas secuencias de funcionamento da instalación

CA3.7 Utilizáronse os sistemas de arranque adecuados aos motores (relés de intensidade-voltaxe, estrela-triángulo, variadores de frecuencia, etc.).

CA3.8 Utilizáronse as ferramentas e os materiais coa calidade e a seguridade requiridas.

CA3.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA4.1 Describiuse a secuencia da posta en marcha (verificación das válvulas, baleiro, rotura do baleiro, carga, etc.) e os ensaios previos.

CA4.2 Realizouse o baleiro e a carga de refrixerante, logo de verificar o estado das válvulas.

CA4.3 Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos de control e seguridade, e receptores eléctricos da instalación.

CA4.4 Realizouse a regulación e a calibraxe dos equipamentos e dos elementos da instalación segundo os parámetros correctos de funcionamento
(presostatos, termóstatos, sondas, desxeamentos, etc.).

CA4.5 Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación (carga de refrixerante, niveis de aceite, saltos térmicos, tempos de desxeamento,
consumo eléctrico, eficiencia enerxética, etc.).

CA4.6 Realizouse a posta en marcha conforme a seguridade requirida e de acordo coa regulamentación.

CA4.7 Repartíronse equitativamente as tarefas e traballouse en equipo.

CA4.8 Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

CA4.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA4.10 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos, utilizando ferramentas
informáticas.

CA5.1 Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de intervencións de mantemento.

CA5.2 Identificáronse os equipamentos e os elementos que haxa que inspeccionar a partir de esquemas, planos e programas de mantemento.

CA5.3 Describíronse as operacións de mantemento da instalación frigorífica e de climatización.

CA5.4 Identificáronse as intervencións de mantemento preventivo: niveis de aceite, lectura de presións e temperaturas, consumos eléctricos, revisión das
conexións eléctricas, estado de válvulas e elementos sensibles de desgaste, ph, dureza da auga, etc.

CA5.5 Axustáronse os parámetros de funcionamento, termodinámicos e eléctricos, en relación coa eficiencia enerxética e os parámetros de deseño.

CA5.6 Realizáronse sobre a instalación intervencións de mantemento preventivos de salubridade (limpeza de evaporadores, condensadores,
estanquidade, limpeza de filtros e condutos, tratamentos contra legionella, calidade do aire, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.7 Realizáronse revisións do estado dos equipamentos que requiran operacións de desmontaxe e montaxe (compresores, filtros, intercambiadores,
bombas, ventiladores, correas, etc.).

CA5.8 Elaborouse un rexistro das operacións de mantemento preventivo.

CA5.9 Aplicouse a normativa de seguridade e calidade nas intervencións de mantemento preventivo.

CA5.10 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos necesarios.

CA6.2 Identificáronse os síntomas de avarías e as disfuncións, a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA6.3 Utilizáronse os procedementos específicos para a localización de avarías.

CA6.4 Elaborouse un informe da intervención realizada.

CA6.5 Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa seguridade, a calidade e a regulamentación requiridas.

CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA7.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría con criterios de seguridade e respecto polo medio.

CA7.2 Salvagardáronse e illáronse os compoñentes que haxa que substituír ou reparar (motores, compresores, tubaxes, etc.).

CA7.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe seguindo as pautas establecidas, con seguridade e respecto polo medio.

CA7.4 Substituíronse ou, de ser o caso, reparáronse os compoñentes danados ou avariados.

CA7.5 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA7.6 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os materiais coa seguridade requirida.

CA7.7 Seguíronse as normas de seguridade e calidade nas intervencións de mantemento correctivo.

CA7.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA7.9 Elaborouse, logo da reparación, un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza a montaxe de equipamentos e elementos de instalacións frigoríficas e de climatización, para o que interpreta planos, esquemas e
procedementos de montaxe.

RA2 - Realiza probas de estanquidade de instalacións frigoríficas e de climatización, aplicando e valorando criterios técnicos e regulamentarios.

RA3 - Realiza a montaxe de cadros, instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados ás instalacións frigoríficas e de climatización, con
interpretación de planos e instrucións de fábrica.

RA4 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica e de climatización, aplicando as probas funcionais e os ensaios previamente definidos.

RA5 - Realiza operacións de mantemento preventivo das instalacións frigoríficas, con interpretación dos plans de mantemento.

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa.
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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

RA7 - Realiza operacións de mantemento correctivo de elementos e equipamentos das instalacións frigoríficas e de climatización, e xustificáronse as
técnicas e os procedementos de substitución ou reparación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Elaborouse o plan de montaxe da instalación.

CA1.2 Aplicouse a regulamentación das instalacións frigoríficas e de climatización.

CA1.3 Trazouse a instalación tendo en conta a relación entre os planos e o espazo de montaxe.

CA1.4 Aplicáronse técnicas de conformaxe de tubos e condutos.

CA1.5 Fixáronse e niveláronse equipamentos, tubos e accesorios.

CA1.6 Interconectáronse os equipamentos.

CA1.7 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais.

CA1.8 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados.

CA1.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA1.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA2.1 Determináronse os valores de presión que cumpra alcanzar nas probas de estanquidade, segundo a normativa.

CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos de medida necesarios.

CA2.3 Alcanzáronse as presións estipuladas na realización da proba.

CA2.4 Localizáronse fugas na instalación e, de as haber, solucionáronse.

CA2.5 Respectáronse os criterios de seguridade persoal e material.

CA2.6 Arranxáronse as continxencias en tempos de execución xustificados.

CA2.7 Respectáronse as normas de utilización dos medios, os equipamentos e os espazos.

CA2.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA3.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia.

CA3.2 Deseñáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia coa simboloxía correcta, tendo en conta as características técnicas da
instalación frigorífica e de climatización.

CA3.3 Montáronse os cadros eléctricos de protección, mando e potencia.

CA3.4 Conectáronse os elementos e os equipamentos periféricos.

CA3.5 Verificouse a fiabilidade das conexións eléctricas da instalación (presostatos, sondas, motores, térmicos, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Programáronse os sistemas de control automáticos co software correspondente, de acordo coas secuencias de funcionamento da instalación

CA3.7 Utilizáronse os sistemas de arranque adecuados aos motores (relés de intensidade-voltaxe, estrela-triángulo, variadores de frecuencia, etc.).

CA3.8 Utilizáronse as ferramentas e os materiais coa calidade e a seguridade requiridas.

CA3.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA4.1 Describiuse a secuencia da posta en marcha (verificación das válvulas, baleiro, rotura do baleiro, carga, etc.) e os ensaios previos.

CA4.2 Realizouse o baleiro e a carga de refrixerante, logo de verificar o estado das válvulas.

CA4.3 Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos de control e seguridade, e receptores eléctricos da instalación.

CA4.4 Realizouse a regulación e a calibraxe dos equipamentos e dos elementos da instalación segundo os parámetros correctos de funcionamento
(presostatos, termóstatos, sondas, desxeamentos, etc.).

CA4.5 Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación (carga de refrixerante, niveis de aceite, saltos térmicos, tempos de desxeamento,
consumo eléctrico, eficiencia enerxética, etc.).

CA4.6 Realizouse a posta en marcha conforme a seguridade requirida e de acordo coa regulamentación.

CA4.7 Repartíronse equitativamente as tarefas e traballouse en equipo.

CA4.8 Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

CA4.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA4.10 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos, utilizando ferramentas
informáticas.

CA5.1 Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de intervencións de mantemento.

CA5.2 Identificáronse os equipamentos e os elementos que haxa que inspeccionar a partir de esquemas, planos e programas de mantemento.

CA5.3 Describíronse as operacións de mantemento da instalación frigorífica e de climatización.

CA5.4 Identificáronse as intervencións de mantemento preventivo: niveis de aceite, lectura de presións e temperaturas, consumos eléctricos, revisión das
conexións eléctricas, estado de válvulas e elementos sensibles de desgaste, ph, dureza da auga, etc.

CA5.5 Axustáronse os parámetros de funcionamento, termodinámicos e eléctricos, en relación coa eficiencia enerxética e os parámetros de deseño.

CA5.6 Realizáronse sobre a instalación intervencións de mantemento preventivos de salubridade (limpeza de evaporadores, condensadores,
estanquidade, limpeza de filtros e condutos, tratamentos contra legionella, calidade do aire, etc.).

CA5.7 Realizáronse revisións do estado dos equipamentos que requiran operacións de desmontaxe e montaxe (compresores, filtros, intercambiadores,
bombas, ventiladores, correas, etc.).

CA5.8 Elaborouse un rexistro das operacións de mantemento preventivo.

CA5.9 Aplicouse a normativa de seguridade e calidade nas intervencións de mantemento preventivo.

CA5.10 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos necesarios.

CA6.2 Identificáronse os síntomas de avarías e as disfuncións, a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA6.3 Utilizáronse os procedementos específicos para a localización de avarías.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 Elaborouse un informe da intervención realizada.

CA6.5 Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa seguridade, a calidade e a regulamentación requiridas.

CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA7.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría con criterios de seguridade e respecto polo medio.

CA7.2 Salvagardáronse e illáronse os compoñentes que haxa que substituír ou reparar (motores, compresores, tubaxes, etc.).

CA7.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe seguindo as pautas establecidas, con seguridade e respecto polo medio.

CA7.4 Substituíronse ou, de ser o caso, reparáronse os compoñentes danados ou avariados.

CA7.5 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA7.6 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os materiais coa seguridade requirida.

CA7.7 Seguíronse as normas de seguridade e calidade nas intervencións de mantemento correctivo.

CA7.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA7.9 Elaborouse, logo da reparación, un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

Os mínimos esixibles para poder superar o módulo son os que se indican a seguir:

O candidato deberá analizar as instalacións de climatización e refrixeración identificando as distintas partes que as configúran e as características

específicas de cada unha delas, así como debera coñecer a regulamentación e a normativa vixente. Deberá ser capaz de configurar instalacións

de climatización e refrixeración, adoptando a solución técnica máis axeitada, atendendo á relación coste calidade establecida.

Asimesmo o aspirante ten que coñecer as operacións de montaxe de instalacións de climatización e refrixeración a partir da documentación

técnica,

utilizando os medios, ferramentas e materiais axeitados e aplicando os procedementos normalizados e regulamentos correspondentes.

Sera capaz de diagnosticar avarías e disfunciones, reais ou simuladas, en instalacións de climatización e refrixeración,, coñecendo a natureza das

mesmas, e aplicando

os procedementos e as técnicas mais axeitadas en cada caso, coa seguridade requirida.. Aplicara técnicas de desmontaxe/montaxe de conxuntos

mecanicos electromecánicos e eléctricos das instalacións de climatización e refrixeración.

Realizará operacións de mantemento das instalacións de climatización e refrixeración, que non impliquen substitución de elementos,

seleccionando os

procedementos, e coa seguridade requirida.

O examen teorico constará do seguinte:

Un examen teórico ou teórico-práctico sobre calquer parte do contido da programación.

A cualificación para obter a avaluación positiva será como mínimo de 5 e a máxima de 10

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Os exames levarán o valor de cada pregunta así como a duración da proba(duración que poderá ampliarse a criterio do docente)

Para esta proba únicamente se necesitara boligrafo azul ou negro.

Queda expresamente prohibido a utilizacion de moviles ou calquera aparello electronico

O exame é eliminatorio

Un examen práctico que se desarrollara no taller de frío cunha duracion que se indicará na convocatoria

Este examen tamen é eliminatorio

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A proba constará dun examen teórico ou teórico-práctico sobre calquera parte da programación

So se precisara bolígrafo azul ou negro.

Queda prohibida a utilización de móvil ou calquera tipo de aparello electrónico

A duración da proba así como o valor de cada pregunta irán especificadas no examen do candidato.

A proba e eliminatoria

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistira nun exame eminentemente práctico a realizar no taller de frío.

Usaranse todas as ferramentas de uso habitual presentes no taller de frío

Explicarase o funcionamento das distintas instalacións propostas

Nunha relación de averías, o candidato explicará a forma axeitada de subsanalas

Recoñecerá as distintas medidas en racoreria, tubaxes, distintas válvulas, centralitas e compoñentes habituais e o seu funcionamento

Esta proba tamén é eliminatoria.
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