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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

(MP0302_22) RA1 - Realiza operacións de posta en marcha e verifica os parámetros de funcionamento da instalación.

(MP0302_12) RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxiliares (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.
(MP0302_12) RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de evacuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedementos
de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

(MP0302_22) RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

(MP0302_22) RA3 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións, en relación coas súas causas.

(MP0302_12) RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación, aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

(MP0302_22) RA4 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións caloríficas, aplicando as técnicas e os procedementos de mantemento
correctivo.
(MP0302_12) RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.
(MP0302_22) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de instalacións
caloríficas, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0302_12) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0302_12) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria, e recoñecéronse os elementos (simboloxía), a súa función e a súa
disposición na montaxe das instalacións.

(MP0302_22) CA1.1 Interpretouse e describiuse a secuencia da posta en marcha da instalación.

(MP0302_12) CA1.2 Elaborouse o plan da montaxe da instalación e indicáronse as operacións que se vaian realizar, seguindo a regulamentación das
instalacións caloríficas e tendo en conta as medidas de seguridade.

(MP0302_22) CA1.2 Realizouse o enchemento e a purga do circuíto de auga da instalación.

(MP0302_12) CA1.3 Seleccionáronse os materiais e os equipamentos apropiados para executar a montaxe.

(MP0302_22) CA1.3 Estableceuse a subministración de combustible aos xeradores de calor.

(MP0302_12) CA1.4 Fíxose a traza da instalación, tendo en conta a relación entre o espazo real de montaxe e o especificado nos planos e na
documentación.

(MP0302_22) CA1.4 Comprobouse a secuencia de acendido dos xeradores de calor e verificouse o funcionamento dos dispositivos de seguridade.

(MP0302_22) CA1.5 Realizouse a regulación e a calibraxe dos equipamentos e dos elementos da instalación (termóstatos, presóstatos, circuladores, etc.).

(MP0302_12) CA1.5 Operouse coas ferramentas coa calidade requirida.

(MP0302_22) CA1.6 Realizouse a análise de combustión e verificouse o rendemento da instalación e a calidade dos fumes.

(MP0302_12) CA1.6 Realizouse a situación, a fixación, a nivelación e o aliñamento dos equipamentos.

(MP0302_12) CA1.7 Montáronse os equipamentos, respectando os tempos estipulados.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0302_22) CA1.7 Realizouse a equilibraxe hidráulica da instalación de calefacción.

(MP0302_12) CA1.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_22) CA1.8 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para a posta en marcha.

(MP0302_12) CA1.9 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.

(MP0302_22) CA1.9 Realizouse a posta en marcha de acordo coa seguridade, coa calidade e coa regulamentación.

(MP0302_22) CA1.10 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos para a posta en marcha.

(MP0302_12) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica e recoñecéronse os elementos (simboloxía), a súa función e a súa disposición na montaxe das
instalacións.

(MP0302_22) CA2.1 Identificáronse en esquemas, en planos e en programas de mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de seren
inspeccionados.

(MP0302_22) CA2.2 Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de intervencións de mantemento.

(MP0302_12) CA2.2 Seleccionáronse as ferramentas e os medios apropiados para a realización de operacións de montaxe.

(MP0302_12) CA2.3 Montáronse os circuítos de auga utilizando diferentes materiais (metálicos e plásticos) e configuracións (retorno directo, retorno
invertido e aneis).

(MP0302_22) CA2.3 Realizáronse operacións de mantemento preventivo sobre a instalación (mantemento de queimadores, limpeza da caldeira e de
intercambiadores, verificación dos dispositivos de seguridade, etc.).

(MP0302_12) CA2.4 Montáronse condutos de evacuación de produtos da combustión (PDC).

(MP0302_22) CA2.4 Medíronse as magnitudes termodinámicas e eléctricas cos instrumentos adecuados.

(MP0302_22) CA2.5 Realizouse unha análise de combustión.

(MP0302_12) CA2.5 Montáronse os soportes e as fixacións de tubos e condutos, e verificouse a súa resistencia.

(MP0302_12) CA2.6 Realizouse a situación, a fixación e a nivelación dos elementos auxiliares á rede (válvulas de paso, motorizadas, purgadores, vasos
de expansión, etc.).

(MP0302_22) CA2.6 Comprobouse o rendemento do xerador.

(MP0302_12) CA2.7 Calorifugáronse as tubaxes que requiran illamento térmico.

(MP0302_22) CA2.7 Realizáronse revisións do estado dos equipamentos (filtros, intercambiadores, circuladores, bombas, purgadores, etc.) que requiran
operacións de desmontaxe e montaxe.

(MP0302_12) CA2.8 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade requiridas.

(MP0302_22) CA2.8 Realizáronse operacións de mantemento de tipo sanitario (protección contra a Legionella) en instalacións de auga quente sanitaria.

(MP0302_12) CA2.9 Realizáronse as actividades dentro dos tempos estipulados.

(MP0302_22) CA2.9 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados, os resultados obtidos e as posibles melloras en
aforro enerxético e rendementos.

(MP0302_12) CA2.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_22) CA2.10 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para as operacións de mantemento preventivo.

(MP0302_22) CA2.11 Operouse respectando os tempos estipulados nas intervencións requiridas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0302_12) CA2.11 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.

(MP0302_22) CA3.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento.

(MP0302_12) CA3.1 Determináronse os valores de presión das probas de estanquidade dos circuítos de auga, desde os puntos de vista técnico e
regulamentario.

(MP0302_22) CA3.2 Utilizáronse os medios, os equipamentos e os instrumentos adecuados.

(MP0302_12) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos apropiados para a realización das probas.

(MP0302_12) CA3.3 Alcanzáronse e mantivéronse as presións estipuladas nos circuítos de auga.

(MP0302_22) CA3.3 Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das medidas realizadas e da observación da propia instalación.

(MP0302_12) CA3.4 Verificouse a estanquidade das redes de evacuación de fumes.

(MP0302_22) CA3.4 Localizouse a avaría mediante a análise dos síntomas e de acordo cos procedementos específicos para o diagnóstico e a localización
de avarías de instalacións caloríficas.

(MP0302_22) CA3.5 Realizouse o plan de intervención necesario para a reparación.

(MP0302_12) CA3.5 Localizáronse, valoráronse e reparáronse as posibles fugas.

(MP0302_22) CA3.6 Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa seguridade e a calidade requiridas.

(MP0302_12) CA3.6 Arranxáronse posibles continxencias xurdidas no proceso, dentro de tempos de execución xustificados.

(MP0302_12) CA3.7 Operouse coa calidade e a seguridade requiridas en todas as intervencións.

(MP0302_22) CA3.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_12) CA3.8 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os tempos estipulados.

(MP0302_22) CA3.8 Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

(MP0302_12) CA3.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_12) CA4.1 Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia coa simboloxía correcta, de acordo coa regulamentación e
coas características da instalación.

(MP0302_22) CA4.1 Determinouse a secuencia de intervención para a reparación, dependendo do tipo de avaría (eléctrica, hidráulica, etc.).

(MP0302_12) CA4.2 Realizouse a montaxe e a conexión do cadro de control eléctrico da instalación.

(MP0302_22) CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a reparación.

(MP0302_22) CA4.3 Realizáronse as operacións de evacuación de auga e combustibles de xeito limpo e seguro.

(MP0302_12) CA4.3 Realizáronse as conexións eléctricas aos elementos periféricos de mando e potencia (sondas, termóstatos, válvulas motorizadas,
bombas de auga, etc.).

(MP0302_12) CA4.4 Programáronse os sistemas de control automáticos, de acordo cos parámetros de funcionamento especificados.

(MP0302_22) CA4.4 Realizáronse as operacións de desmontaxe de acordo coas características técnicas dos equipamentos e dos elementos.

(MP0302_22) CA4.5 Substituíronse ou, de ser o caso, reparáronse os compoñentes danados ou avariados.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0302_12) CA4.5 Verificouse a fiabilidade e a seguridade das conexións eléctricas.

(MP0302_22) CA4.6 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento da instalación.

(MP0302_12) CA4.6 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos de medida adecuados.

(MP0302_12) CA4.7 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os tempos estipulados.

(MP0302_22) CA4.7 Realizouse o mantemento correctivo de acordo cos criterios de seguridade, calidade e respecto polo ambiente.

(MP0302_12) CA4.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_22) CA4.8 Operouse respectando os tempos estipulados nas intervencións requiridas.

(MP0302_12) CA4.9 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.

(MP0302_22) CA4.9 Elaborouse un informe de traballo, logo da reparación, das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados
obtidos.

(MP0302_22) CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_12) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0302_22) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0302_12) CA5.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0302_22) CA5.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0302_12) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0302_22) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0302_12) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe de instalac

(MP0302_22) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de posta en marcha e m

(MP0302_22) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0302_12) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0302_22) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das instalacións de climatización e ventilación, así como das súas instalacións asociadas.

(MP0302_12) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das instalacións de climatización e ventilación, así como das súas instalacións asociadas.

(MP0302_12) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0302_22) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0302_22) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0302_12) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0302_22) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0302_12) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

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

(MP0302_22) RA1 - Realiza operacións de posta en marcha e verifica os parámetros de funcionamento da instalación.

(MP0302_12) RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxiliares (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.
(MP0302_12) RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de evacuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedementos
de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

(MP0302_22) RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

(MP0302_22) RA3 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións, en relación coas súas causas.

(MP0302_12) RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación, aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

(MP0302_22) RA4 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións caloríficas, aplicando as técnicas e os procedementos de mantemento
correctivo.
(MP0302_12) RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.
(MP0302_22) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de instalacións
caloríficas, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0302_12) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0302_12) CA1.1 Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria, e recoñecéronse os elementos (simboloxía), a súa función e a súa
disposición na montaxe das instalacións.

(MP0302_22) CA1.1 Interpretouse e describiuse a secuencia da posta en marcha da instalación.

(MP0302_12) CA1.2 Elaborouse o plan da montaxe da instalación e indicáronse as operacións que se vaian realizar, seguindo a regulamentación das
instalacións caloríficas e tendo en conta as medidas de seguridade.

(MP0302_22) CA1.2 Realizouse o enchemento e a purga do circuíto de auga da instalación.

(MP0302_12) CA1.3 Seleccionáronse os materiais e os equipamentos apropiados para executar a montaxe.

(MP0302_22) CA1.3 Estableceuse a subministración de combustible aos xeradores de calor.

(MP0302_22) CA1.4 Comprobouse a secuencia de acendido dos xeradores de calor e verificouse o funcionamento dos dispositivos de seguridade.

(MP0302_12) CA1.4 Fíxose a traza da instalación, tendo en conta a relación entre o espazo real de montaxe e o especificado nos planos e na
documentación.

(MP0302_22) CA1.5 Realizouse a regulación e a calibraxe dos equipamentos e dos elementos da instalación (termóstatos, presóstatos, circuladores, etc.).

(MP0302_12) CA1.5 Operouse coas ferramentas coa calidade requirida.

(MP0302_22) CA1.6 Realizouse a análise de combustión e verificouse o rendemento da instalación e a calidade dos fumes.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0302_12) CA1.6 Realizouse a situación, a fixación, a nivelación e o aliñamento dos equipamentos.

(MP0302_12) CA1.7 Montáronse os equipamentos, respectando os tempos estipulados.

(MP0302_22) CA1.7 Realizouse a equilibraxe hidráulica da instalación de calefacción.

(MP0302_12) CA1.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_22) CA1.8 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para a posta en marcha.

(MP0302_12) CA1.9 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.

(MP0302_22) CA1.9 Realizouse a posta en marcha de acordo coa seguridade, coa calidade e coa regulamentación.

(MP0302_22) CA1.10 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos para a posta en marcha.

(MP0302_12) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica e recoñecéronse os elementos (simboloxía), a súa función e a súa disposición na montaxe das
instalacións.

(MP0302_22) CA2.1 Identificáronse en esquemas, en planos e en programas de mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de seren
inspeccionados.

(MP0302_22) CA2.2 Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de intervencións de mantemento.

(MP0302_12) CA2.2 Seleccionáronse as ferramentas e os medios apropiados para a realización de operacións de montaxe.

(MP0302_12) CA2.3 Montáronse os circuítos de auga utilizando diferentes materiais (metálicos e plásticos) e configuracións (retorno directo, retorno
invertido e aneis).

(MP0302_22) CA2.3 Realizáronse operacións de mantemento preventivo sobre a instalación (mantemento de queimadores, limpeza da caldeira e de
intercambiadores, verificación dos dispositivos de seguridade, etc.).

(MP0302_12) CA2.4 Montáronse condutos de evacuación de produtos da combustión (PDC).

(MP0302_22) CA2.4 Medíronse as magnitudes termodinámicas e eléctricas cos instrumentos adecuados.

(MP0302_22) CA2.5 Realizouse unha análise de combustión.

(MP0302_12) CA2.5 Montáronse os soportes e as fixacións de tubos e condutos, e verificouse a súa resistencia.

(MP0302_12) CA2.6 Realizouse a situación, a fixación e a nivelación dos elementos auxiliares á rede (válvulas de paso, motorizadas, purgadores, vasos
de expansión, etc.).

(MP0302_22) CA2.6 Comprobouse o rendemento do xerador.

(MP0302_12) CA2.7 Calorifugáronse as tubaxes que requiran illamento térmico.

(MP0302_22) CA2.7 Realizáronse revisións do estado dos equipamentos (filtros, intercambiadores, circuladores, bombas, purgadores, etc.) que requiran
operacións de desmontaxe e montaxe.

(MP0302_12) CA2.8 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade requiridas.

(MP0302_22) CA2.8 Realizáronse operacións de mantemento de tipo sanitario (protección contra a Legionella) en instalacións de auga quente sanitaria.

(MP0302_12) CA2.9 Realizáronse as actividades dentro dos tempos estipulados.

(MP0302_22) CA2.9 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados, os resultados obtidos e as posibles melloras en
aforro enerxético e rendementos.

(MP0302_12) CA2.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
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(MP0302_22) CA2.10 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para as operacións de mantemento preventivo.

(MP0302_22) CA2.11 Operouse respectando os tempos estipulados nas intervencións requiridas.

(MP0302_12) CA2.11 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.

(MP0302_22) CA3.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento.

(MP0302_12) CA3.1 Determináronse os valores de presión das probas de estanquidade dos circuítos de auga, desde os puntos de vista técnico e
regulamentario.

(MP0302_22) CA3.2 Utilizáronse os medios, os equipamentos e os instrumentos adecuados.

(MP0302_12) CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos apropiados para a realización das probas.

(MP0302_12) CA3.3 Alcanzáronse e mantivéronse as presións estipuladas nos circuítos de auga.

(MP0302_22) CA3.3 Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das medidas realizadas e da observación da propia instalación.

(MP0302_12) CA3.4 Verificouse a estanquidade das redes de evacuación de fumes.

(MP0302_22) CA3.4 Localizouse a avaría mediante a análise dos síntomas e de acordo cos procedementos específicos para o diagnóstico e a localización
de avarías de instalacións caloríficas.

(MP0302_22) CA3.5 Realizouse o plan de intervención necesario para a reparación.

(MP0302_12) CA3.5 Localizáronse, valoráronse e reparáronse as posibles fugas.

(MP0302_22) CA3.6 Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa seguridade e a calidade requiridas.

(MP0302_12) CA3.6 Arranxáronse posibles continxencias xurdidas no proceso, dentro de tempos de execución xustificados.

(MP0302_12) CA3.7 Operouse coa calidade e a seguridade requiridas en todas as intervencións.

(MP0302_22) CA3.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_12) CA3.8 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os tempos estipulados.

(MP0302_22) CA3.8 Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

(MP0302_12) CA3.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_12) CA4.1 Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia coa simboloxía correcta, de acordo coa regulamentación e
coas características da instalación.

(MP0302_22) CA4.1 Determinouse a secuencia de intervención para a reparación, dependendo do tipo de avaría (eléctrica, hidráulica, etc.).

(MP0302_12) CA4.2 Realizouse a montaxe e a conexión do cadro de control eléctrico da instalación.

(MP0302_22) CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a reparación.

(MP0302_12) CA4.3 Realizáronse as conexións eléctricas aos elementos periféricos de mando e potencia (sondas, termóstatos, válvulas motorizadas,
bombas de auga, etc.).

(MP0302_22) CA4.3 Realizáronse as operacións de evacuación de auga e combustibles de xeito limpo e seguro.

(MP0302_12) CA4.4 Programáronse os sistemas de control automáticos, de acordo cos parámetros de funcionamento especificados.
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(MP0302_22) CA4.4 Realizáronse as operacións de desmontaxe de acordo coas características técnicas dos equipamentos e dos elementos.

(MP0302_22) CA4.5 Substituíronse ou, de ser o caso, reparáronse os compoñentes danados ou avariados.

(MP0302_12) CA4.5 Verificouse a fiabilidade e a seguridade das conexións eléctricas.

(MP0302_22) CA4.6 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento da instalación.

(MP0302_12) CA4.6 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos de medida adecuados.

(MP0302_12) CA4.7 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os tempos estipulados.

(MP0302_22) CA4.7 Realizouse o mantemento correctivo de acordo cos criterios de seguridade, calidade e respecto polo ambiente.

(MP0302_12) CA4.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_22) CA4.8 Operouse respectando os tempos estipulados nas intervencións requiridas.

(MP0302_12) CA4.9 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.

(MP0302_22) CA4.9 Elaborouse un informe de traballo, logo da reparación, das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados
obtidos.

(MP0302_22) CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0302_22) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0302_12) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0302_12) CA5.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0302_22) CA5.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0302_12) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0302_22) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0302_22) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de posta en marcha e m

(MP0302_12) CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe de instalac

(MP0302_22) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0302_12) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0302_22) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das instalacións de climatización e ventilación, así como das súas instalacións asociadas.

(MP0302_12) CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das instalacións de climatización e ventilación, así como das súas instalacións asociadas.

(MP0302_22) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0302_12) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0302_12) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
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(MP0302_22) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0302_22) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0302_12) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

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

O candidato debera analizar as instalacións de producción de calor, identificando as distintas partes que a configúran e as características

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

de pequena potencia de calefacción e A.C S adoptando a solución técnica máis axeitada, atendendo á relación coste calidade establecida.

Asemesmo o aspirante ten que coñecer as operacións de montaxe de instalacións de producción de calor a partir da documentación técnica,

utilizando 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 calor, 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  calor.

Realizara operacións de mantemento das instalacións de produccion de calor, que non impliquen substitución de elementos, seleccionando os

procedementos, e coa seguridade requirida.

O examen teorico constara do seguinte:

Un examen teorico ou teorico-practico sobre calquer parte do contido da programacion .

A cualificacion  para obter a avaliacion positiva sera como minimo de 5 e a maxima de 10

Os examenes levaran o valor de cada pregunta asi como a duracion da proba(duracion que podera ampliarse a criterio do docente)

Para esta proba unicamente se necesitara boligrafo azul ou negro.

Queda expresamente prohibido a utilizacion de moviles ou calquera aparello electronico

O examen e eliminatorio

Un examen practico  que se desarrollara no taller cunha duracion que se indicara na convocatoria

Este examen tamen e eliminatorio

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A proba constara dun examen teorico ou teorico practico sobre calquera parte da miña programacion

So se precisara boligrafo azul ou negro

Queda prohibida a utilizacion de movil ou calquera tipo de aparello electronico

A duracion da proba asi como o valor de cada pregunta iran no examen do candidato

A proba e eliminatoria

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistira nun examen  eminentemente practico a realizar no taller de produccion de  calor.

Usarase abocardador ,soplete ,dobladora ,ensanchador ,cortatubos,polimetro,medidor de gases de combustion etc,etc

Explicarase o funcionamento das distintas caldeiras
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Nunha relacion de averias o candidato explicara a forma axeitada de subsanalas

Recoñecera as distintas medidas en racoreria,tubaxes,distintas valvulas e o seu funcionamento

Esta proba tamen e eliminatoria
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