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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

(MP0310_12) RA1 - Configura pequenas instalacións e redes de auga, para o que analiza as súas características e selecciona os equipamentos e os
elementos.
(MP0310_22) RA1 - Realiza operacións de mantemento preventivo nos equipamentos das instalacións de auga, seguindo a normativa e as instrucións dos
fabricantes.
(MP0310_12) RA2 - Monta redes de tubaxes, accesorios e elementos de control e regulación dos circuítos, para o que interpreta planos, normas e
especificacións técnicas, utilizando as ferramentas e os equipamentos en condicións de seguridade.
(MP0310_22) RA2 - Diagnostica avarías e disfuncións en instalacións de auga, e identifica a súa orixe, aplicando os métodos e as técnicas máis
adecuadas para a súa reparación.
(MP0310_22) RA3 - Repara por substitución os equipamentos electromecánicos das instalacións de auga, aplicando as técnicas e os procedementos de
mantemento correctivo, e restablece as condicións funcionais e de seguridade iniciais.
(MP0310_12) RA3 - Instala equipamentos de bombeo de auga a partir de planos, esquemas e especificacións técnicas, aplicando as técnicas de montaxe
de conxuntos mecánicos e eléctricos.
(MP0310_12) RA4 - Instala equipamentos terminais das instalacións de auga (auga fría sanitaria, auga quente sanitaria, redes contra incendios, etc.) a
partir de planos e especificacións técnicas, aplicando procedementos e técnicas de montaxe.
(MP0310_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, no mantemento de instalacións de auga, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0310_12) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, na montaxe de instalacións de auga, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0310_12) CA1.1 Obtivéronse os datos necesarios para definir as redes de auga de instalacións tipo: rede de auga fría sanitaria de edificio, rega,
antiincendios, etc.

(MP0310_22) CA1.1 Identificáronse en esquemas, planos e programas de mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de seren mantidos.

(MP0310_22) CA1.2 Identificáronse as medidas que cumpra realizar nos equipamentos e nas instalacións, e as operacións de mantemento indicadas na
normativa.

(MP0310_12) CA1.2 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións auxiliares (eléctricas, automáticas, etc.).

(MP0310_22) CA1.3 Realizouse a limpeza dos elementos indicados na normativa e nos plans de mantemento.

(MP0310_12) CA1.3 Realizáronse os cálculos para a configuración da instalación.

(MP0310_22) CA1.4 Realizáronse os engraxamentos, os axustes e as inspeccións segundo o programa de mantemento preventivo.

(MP0310_12) CA1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación utilizando catálogos comerciais.

(MP0310_12) CA1.5 Calculáronse os diámetros das tubaxes das instalacións de auga.

(MP0310_22) CA1.5 Verificouse a estanquidade da rede de tubaxes, válvulas, etc.

(MP0310_12) CA1.6 Representouse unha instalación de auga, debuxando un esquema da instalación e indicando a situación das canalizacións e dos
elementos.

(MP0310_22) CA1.6 Comprobáronse e taráronse os elementos de seguridade.

(MP0310_22) CA1.7 Realizáronse revisións do estado dos equipamentos que requiran operacións de montaxe e desmontaxe (bombas, aerotermos, etc.).

(MP0310_12) CA1.7 Debuxáronse sobre os planos de planta de locais e vivendas instalacións de auga en escalas e formatos normalizados.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0310_12) CA1.8 Documentouse o proceso de montaxe, incluíndo planos, esquemas, probas e axustes, e lista de materiais.

(MP0310_22) CA1.8 Recolléronse resultados das inspeccións e das operacións realizadas nun rexistro de mantemento.

(MP0310_22) CA1.9 Valoráronse os resultados obtidos e as posibles melloras en eficiencia enerxética.

(MP0310_12) CA1.9 Elaborouse o orzamento da instalación atendendo á relación entre calidade e custos.

(MP0310_12) CA1.10 Aplicouse o regulamento e a normativa correspondente.

(MP0310_22) CA1.10 Operouse respectando os tempos estipulados nas intervencións.

(MP0310_22) CA2.1 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías das instalacións de auga.

(MP0310_12) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria.

(MP0310_22) CA2.2 Determináronse os procedementos de intervención necesarios para a reparación (medidas, probas, axustes e secuencias de
actuación).

(MP0310_12) CA2.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións que se vaian realizar.

(MP0310_22) CA2.3 Identificáronse os síntomas da avaría a través das medidas realizadas e a observación da instalación.

(MP0310_12) CA2.3 Fíxose a traza da instalación tendo en conta a relación entre os planos e o espazo de montaxe.

(MP0310_22) CA2.4 Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da avaría, aplicando os procedementos adecuados.

(MP0310_12) CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas e o material necesario para a montaxe da instalación.

(MP0310_12) CA2.5 Realizouse o trazado e o acabamento da tubaxe seguindo procedementos establecidos.

(MP0310_22) CA2.5 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para o diagnóstico das avarías.

(MP0310_12) CA2.6 Executáronse as unións dos elementos da instalación.

(MP0310_22) CA2.6 Organizouse o plan de intervención necesario para a reparación.

(MP0310_22) CA2.7 Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa seguridade, a calidade e a regulamentación requiridas.

(MP0310_12) CA2.7 Interconectáronse os equipamentos.

(MP0310_22) CA2.8 Arranxouse a avaría ou a disfunción do equipamento coa seguridade requirida.

(MP0310_12) CA2.8 Ensambláronse os elementos e controlouse a aliñamento, a nivelación e o illamento das vibracións.

(MP0310_12) CA2.9 Protexéronse as tubaxes contra a corrosión e a oxidación.

(MP0310_22) CA2.9 Comprobouse o correcto funcionamento da instalación.

(MP0310_22) CA2.10 Elaborouse un informe da actividade realizada e dos resultados obtidos.

(MP0310_12) CA2.10 Asegurouse na montaxe da instalación o cumprimento da regulamentación.

(MP0310_12) CA2.11 Realizáronse as probas de presión e estanquidade respectando os criterios de seguridade persoal e material.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0310_22) CA2.11 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

(MP0310_12) CA2.12 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais.

(MP0310_22) CA2.12 Respectáronse as normas de uso dos accesorios, os medios e os equipamentos.

(MP0310_12) CA2.13 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

(MP0310_22) CA3.1 Elaborouse o proceso de intervención para a reparación da avaría do equipamento, respectando o ambiente.

(MP0310_12) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria.

(MP0310_22) CA3.2 Identificáronse na documentación técnica os elementos que cumpra substituír, e obtivéronse as súas características.

(MP0310_12) CA3.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións que cumpra realizar.

(MP0310_22) CA3.3 Salvagardáronse e illáronse os compoñentes que cumpra reparar.

(MP0310_12) CA3.3 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a montaxe dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.4 Baleirouse, en caso necesario, o tramo ou o compoñente que cumpra reparar.

(MP0310_12) CA3.4 Fixáronse os equipamentos e os accesorios da instalación.

(MP0310_22) CA3.5 Substituíronse ou reparáronse os compoñentes avariados.

(MP0310_12) CA3.5 Realizouse a interconexión dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.6 Verificáronse os elementos reparados e ensaiouse con eles.

(MP0310_12) CA3.6 Realizouse a instalación eléctrica de alimentación e cableamento dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.7 Seleccionáronse as ferramentas e os medios necesarios para a reparación dos equipamentos.

(MP0310_12) CA3.7 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados.

(MP0310_12) CA3.8 Realizáronse as probas funcionais dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.8 Realizáronse as probas de seguridade e funcionais da instalación, e analizáronse as posibles disfuncións.

(MP0310_22) CA3.9 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento do equipamento ou da instalación.

(MP0310_12) CA3.9 Arranxáronse as disfuncións observadas nas probas dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.10 Redactouse unha memoria da reparación efectuada.

(MP0310_12) CA3.10 Analizouse o correcto funcionamento das medidas de seguridade dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.11 Arranxáronse as continxencias en tempos de execución xustificados.

(MP0310_22) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0310_12) CA4.1 Interpretáronse os planos e as especificacións técnicas regulamentarias.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0310_22) CA4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0310_12) CA4.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións que cumpra realizar.

(MP0310_22) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0310_12) CA4.3 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a montaxe dos equipamentos.

(MP0310_22) CA4.4 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 mantemento de insta

(MP0310_12) CA4.4 Montáronse en lugar e posición adecuados os elementos calefactores.

(MP0310_12) CA4.5 Fixáronse, ensambláronse e aliñáronse os elementos nos seus soportes e nas súas conducións.

(MP0310_22) CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

(MP0310_12) CA4.6 Realizouse a conexión dos equipamentos á rede coas condicións técnicas adecuadas.

(MP0310_22) CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mantemento das instalacións de auga.

(MP0310_22) CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0310_12) CA4.7 Asegurouse a accesibilidade aos elementos instalados para a súa manipulación e o seu mantemento, en condicións de seguridade.

(MP0310_22) CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0310_12) CA4.8 Regulouse a instalación de acordo coas especificacións iniciais.

(MP0310_22) CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0310_12) CA4.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0310_12) CA4.10 Utilizáronse as ferramentas coa calidade e a seguridade requiridas.

(MP0310_12) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0310_12) CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0310_12) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0310_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

(MP0310_12) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

(MP0310_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 das instalacións de auga.

(MP0310_12) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0310_12) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0310_12) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0310_12) RA1 - Configura pequenas instalacións e redes de auga, para o que analiza as súas características e selecciona os equipamentos e os
elementos.
(MP0310_22) RA1 - Realiza operacións de mantemento preventivo nos equipamentos das instalacións de auga, seguindo a normativa e as instrucións dos
fabricantes.
(MP0310_12) RA2 - Monta redes de tubaxes, accesorios e elementos de control e regulación dos circuítos, para o que interpreta planos, normas e
especificacións técnicas, utilizando as ferramentas e os equipamentos en condicións de seguridade.
(MP0310_22) RA2 - Diagnostica avarías e disfuncións en instalacións de auga, e identifica a súa orixe, aplicando os métodos e as técnicas máis
adecuadas para a súa reparación.
(MP0310_22) RA3 - Repara por substitución os equipamentos electromecánicos das instalacións de auga, aplicando as técnicas e os procedementos de
mantemento correctivo, e restablece as condicións funcionais e de seguridade iniciais.
(MP0310_12) RA3 - Instala equipamentos de bombeo de auga a partir de planos, esquemas e especificacións técnicas, aplicando as técnicas de montaxe
de conxuntos mecánicos e eléctricos.
(MP0310_12) RA4 - Instala equipamentos terminais das instalacións de auga (auga fría sanitaria, auga quente sanitaria, redes contra incendios, etc.) a
partir de planos e especificacións técnicas, aplicando procedementos e técnicas de montaxe.
(MP0310_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, no mantemento de instalacións de auga, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0310_12) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, na montaxe de instalacións de auga, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0310_12) CA1.1 Obtivéronse os datos necesarios para definir as redes de auga de instalacións tipo: rede de auga fría sanitaria de edificio, rega,
antiincendios, etc.

(MP0310_22) CA1.1 Identificáronse en esquemas, planos e programas de mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de seren mantidos.

(MP0310_22) CA1.2 Identificáronse as medidas que cumpra realizar nos equipamentos e nas instalacións, e as operacións de mantemento indicadas na
normativa.

(MP0310_12) CA1.2 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións auxiliares (eléctricas, automáticas, etc.).

(MP0310_22) CA1.3 Realizouse a limpeza dos elementos indicados na normativa e nos plans de mantemento.

(MP0310_12) CA1.3 Realizáronse os cálculos para a configuración da instalación.

(MP0310_22) CA1.4 Realizáronse os engraxamentos, os axustes e as inspeccións segundo o programa de mantemento preventivo.

(MP0310_12) CA1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación utilizando catálogos comerciais.

(MP0310_12) CA1.5 Calculáronse os diámetros das tubaxes das instalacións de auga.

(MP0310_22) CA1.5 Verificouse a estanquidade da rede de tubaxes, válvulas, etc.

(MP0310_12) CA1.6 Representouse unha instalación de auga, debuxando un esquema da instalación e indicando a situación das canalizacións e dos
elementos.

(MP0310_22) CA1.6 Comprobáronse e taráronse os elementos de seguridade.

(MP0310_22) CA1.7 Realizáronse revisións do estado dos equipamentos que requiran operacións de montaxe e desmontaxe (bombas, aerotermos, etc.).

(MP0310_12) CA1.7 Debuxáronse sobre os planos de planta de locais e vivendas instalacións de auga en escalas e formatos normalizados.

(MP0310_12) CA1.8 Documentouse o proceso de montaxe, incluíndo planos, esquemas, probas e axustes, e lista de materiais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0310_22) CA1.8 Recolléronse resultados das inspeccións e das operacións realizadas nun rexistro de mantemento.

(MP0310_22) CA1.9 Valoráronse os resultados obtidos e as posibles melloras en eficiencia enerxética.

(MP0310_12) CA1.9 Elaborouse o orzamento da instalación atendendo á relación entre calidade e custos.

(MP0310_12) CA1.10 Aplicouse o regulamento e a normativa correspondente.

(MP0310_22) CA1.10 Operouse respectando os tempos estipulados nas intervencións.

(MP0310_22) CA2.1 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías das instalacións de auga.

(MP0310_12) CA2.1 Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria.

(MP0310_22) CA2.2 Determináronse os procedementos de intervención necesarios para a reparación (medidas, probas, axustes e secuencias de
actuación).

(MP0310_12) CA2.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións que se vaian realizar.

(MP0310_22) CA2.3 Identificáronse os síntomas da avaría a través das medidas realizadas e a observación da instalación.

(MP0310_12) CA2.3 Fíxose a traza da instalación tendo en conta a relación entre os planos e o espazo de montaxe.

(MP0310_22) CA2.4 Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da avaría, aplicando os procedementos adecuados.

(MP0310_12) CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas e o material necesario para a montaxe da instalación.

(MP0310_12) CA2.5 Realizouse o trazado e o acabamento da tubaxe seguindo procedementos establecidos.

(MP0310_22) CA2.5 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para o diagnóstico das avarías.

(MP0310_12) CA2.6 Executáronse as unións dos elementos da instalación.

(MP0310_22) CA2.6 Organizouse o plan de intervención necesario para a reparación.

(MP0310_22) CA2.7 Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa seguridade, a calidade e a regulamentación requiridas.

(MP0310_12) CA2.7 Interconectáronse os equipamentos.

(MP0310_22) CA2.8 Arranxouse a avaría ou a disfunción do equipamento coa seguridade requirida.

(MP0310_12) CA2.8 Ensambláronse os elementos e controlouse a aliñamento, a nivelación e o illamento das vibracións.

(MP0310_12) CA2.9 Protexéronse as tubaxes contra a corrosión e a oxidación.

(MP0310_22) CA2.9 Comprobouse o correcto funcionamento da instalación.

(MP0310_22) CA2.10 Elaborouse un informe da actividade realizada e dos resultados obtidos.

(MP0310_12) CA2.10 Asegurouse na montaxe da instalación o cumprimento da regulamentación.

(MP0310_12) CA2.11 Realizáronse as probas de presión e estanquidade respectando os criterios de seguridade persoal e material.

(MP0310_22) CA2.11 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0310_12) CA2.12 Aplicáronse as normas de prevención de riscos laborais.

(MP0310_22) CA2.12 Respectáronse as normas de uso dos accesorios, os medios e os equipamentos.

(MP0310_12) CA2.13 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

(MP0310_22) CA3.1 Elaborouse o proceso de intervención para a reparación da avaría do equipamento, respectando o ambiente.

(MP0310_12) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria.

(MP0310_22) CA3.2 Identificáronse na documentación técnica os elementos que cumpra substituír, e obtivéronse as súas características.

(MP0310_12) CA3.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións que cumpra realizar.

(MP0310_22) CA3.3 Salvagardáronse e illáronse os compoñentes que cumpra reparar.

(MP0310_12) CA3.3 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a montaxe dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.4 Baleirouse, en caso necesario, o tramo ou o compoñente que cumpra reparar.

(MP0310_12) CA3.4 Fixáronse os equipamentos e os accesorios da instalación.

(MP0310_22) CA3.5 Substituíronse ou reparáronse os compoñentes avariados.

(MP0310_12) CA3.5 Realizouse a interconexión dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.6 Verificáronse os elementos reparados e ensaiouse con eles.

(MP0310_12) CA3.6 Realizouse a instalación eléctrica de alimentación e cableamento dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.7 Seleccionáronse as ferramentas e os medios necesarios para a reparación dos equipamentos.

(MP0310_12) CA3.7 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados.

(MP0310_12) CA3.8 Realizáronse as probas funcionais dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.8 Realizáronse as probas de seguridade e funcionais da instalación, e analizáronse as posibles disfuncións.

(MP0310_22) CA3.9 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento do equipamento ou da instalación.

(MP0310_12) CA3.9 Arranxáronse as disfuncións observadas nas probas dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.10 Redactouse unha memoria da reparación efectuada.

(MP0310_12) CA3.10 Analizouse o correcto funcionamento das medidas de seguridade dos equipamentos.

(MP0310_22) CA3.11 Arranxáronse as continxencias en tempos de execución xustificados.

(MP0310_22) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0310_12) CA4.1 Interpretáronse os planos e as especificacións técnicas regulamentarias.

(MP0310_22) CA4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0310_12) CA4.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións que cumpra realizar.

(MP0310_22) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0310_12) CA4.3 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a montaxe dos equipamentos.

(MP0310_22) CA4.4 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 mantemento de insta

(MP0310_12) CA4.4 Montáronse en lugar e posición adecuados os elementos calefactores.

(MP0310_12) CA4.5 Fixáronse, ensambláronse e aliñáronse os elementos nos seus soportes e nas súas conducións.

(MP0310_22) CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

(MP0310_12) CA4.6 Realizouse a conexión dos equipamentos á rede coas condicións técnicas adecuadas.

(MP0310_22) CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mantemento das instalacións de auga.

(MP0310_22) CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0310_12) CA4.7 Asegurouse a accesibilidade aos elementos instalados para a súa manipulación e o seu mantemento, en condicións de seguridade.

(MP0310_22) CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0310_12) CA4.8 Regulouse a instalación de acordo coas especificacións iniciais.

(MP0310_22) CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0310_12) CA4.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0310_12) CA4.10 Utilizáronse as ferramentas coa calidade e a seguridade requiridas.

(MP0310_12) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0310_12) CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

(MP0310_12) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0310_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

(MP0310_12) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

(MP0310_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 das instalacións de auga.

(MP0310_12) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0310_12) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0310_12) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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O candidato será capaz de:

- Recoñocer calquera instalacion de rede de auga que se lle presente,  identificara as distintas partes que as configúran e as características

específicas de cada unha, así coma o regulamento a normativa aplicable.

- Montar instalacións de auga,  adoptando a solución  apropiada, e empregando as ferramentas, aplicando os procedementos normalizados e  as

mediadas de seguridade axeitadas

- Diagnosticar avarías e disfuncións, reais ou simuladas, en instalacions, identificando a natureza das mesmas, e aplicando os procedementos e

técnicas mais axeitadas en cada caso.

- Aplicar técnicas de desmontaxe/montaxe de conxuntos mecánicos e eléctricos das instalacións de auga , para a substitución de elementos.

- Realizar operacións de posta e marcha e mantemento das instalacións de auga que impliquen a realización de probas, substitución de elementos,

seleccionando os procedementos e empregandp as medidas de seguridade adecuadas.

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.

- Un examen teórico, consistente en preguntas de calquera parte da programación.

- O examen práctico, que se  realizará no taller, usando e recoñecendo ferramentas propias do oficio, que poderáversas de calqueira dos contidos

prácticos da programación.

A puntuación na proba superada será a media aritmética das puntuacións obtidas en cada parte.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

O examen consistirá nunha proba teórico/ práctica,  que constará de unha serie de preguntas ou problemas de cada unidade formativa.

Indicarse a puntuación correspondente en cada cuestión da proba.

A duración desta proba será de 2 horas,  ampliables a criterio do profesor.

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 únicamente bolígrafos de distintas cores, regras, escalímetro, escadra e cartabón, 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

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá nun examen  eminentemente práctico a realizar no taller de producción de  auga.

A proba poderá versar sobre uno o varios tipo de instalación de auga incluidas no contido curricular, así como das operacións relacionadas coa

mesma.

Usaranse ferramentas propias de este tipo de instalación coma abocardador ,soplete ,dobladora ,ensanchador ,cortatubos, etc.

A duración da proba será de duas horas, ampliables a criterio do profesor.

Indicarse a puntuación correspondente en cada exercizo da proba.
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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 únicamente bolígrafos de distintas cores,  calculadoras non programables e material de proteccion individual.

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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