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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 - Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

RA2 - Monta instalacións solares térmicas (individuais e colectivas), para o que interpreta planos e esquemas.

RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos da instalación, aplicando e valorando criterios técnicos e regulamentarios.

RA4 - Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar, para o que interpreta
esquemas e instrucións do fabricante.

RA5 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

RA6 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento correctivo.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento de instalacións de
enerxía solar, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretáronse os esquemas da instalación.

CA1.2 Seleccionáronse os captadores de acordo coa documentación técnica.

CA1.3 Seleccionouse o sistema de acumulación, segundo as especificacións da documentación técnica.

CA1.4 Seleccionáronse os circuladores, os intercambiadores, as tubaxes e demais compoñentes da instalación.

CA1.5 Determinouse a mestura auga-anticonxelante para introducir na instalación segundo o emprazamento e a regulamentación.

CA1.6 Seleccionouse o sistema de control en función do tipo de instalación.

CA1.7 Seleccionouse o equipamento solar fotovoltaico adecuado para alimentar unha instalación illada.

CA2.1 Elaborouse o plan de montaxe dos sistemas da instalación.

CA2.2 Fíxose a traza da instalación tendo en conta a relación entre os planos e o espazo de montaxe.

CA2.4 Realizouse a fixación e a interconexión de colectores en cubertas planas e inclinadas.

CA2.6 Montouse e conectouse a rede de tubaxes mediante o sistema de retorno invertido aplicado a regulamentación das instalacións e as medidas de
prevención e seguridade.

CA2.7 Seleccionáronse as ferramenta e os medios adecuados e operouse con eles coa seguridade requirida.

CA2.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA3.1 Determináronse os valores de presión que cumpra alcanzar nas probas de estanquidade.

CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos de medida apropiados.

CA3.3 Realizouse a proba de estanquidade e alcanzáronse as presións estipuladas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Operouse respectando os criterios de seguridade persoal e material, coa calidade requirida.

CA3.7 Realizáronse os traballos con orde e limpeza respectando os tempos estipulados.

CA3.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA4.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia coa simboloxía correcta.

CA4.2 Montáronse os cadros eléctricos de protección, mando e potencia.

CA4.3 Conectáronse os elementos e os equipamentos periféricos.

CA4.5 Programáronse o sistema de control.

CA4.6 Interpretouse o esquema de conexión do sistema fotovoltaico para unha instalación illada.

CA4.7 Conectáronse os paneis fotovoltaicos para alimentación directa ou mediante baterías ao sistema eléctrico.

CA4.8 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade requiridas.

CA4.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA5.1 Identificáronse en esquemas, planos e programas de mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de seren inspeccionados.

CA5.2 Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de intervencións de mantemento.

CA5.3 Realizáronse operacións de mantemento preventivo sobre a instalación (sistemas de captación, de acumulación e de intercambio, circuíto
hidráulico, sistema eléctrico e de control, e sistema de enerxía auxiliar).

CA5.4 Determinouse a eficiencia enerxética analizando as medidas dos parámetros.

CA5.5 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados, os resultados obtidos e as posibles melloras en aforro
enerxético e rendementos.

CA5.6 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para as operacións de mantemento preventivo.

CA5.7 Realizáronse as actividades con seguridade e coa calidade requirida.

CA6.1 Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA6.2 Localizouse a avaría, analizado os síntomas de acordo cos procedementos específicos para o diagnóstico e a localización de avarías de
instalacións solares térmicas.

CA6.3 Determinouse a secuencia de intervención para a reparación, dependendo do tipo de avaría (eléctrica, hidráulica, etc.).

CA6.4 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a reparación.

CA6.9 Elaborouse un informe de traballo, logo da reparación, das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 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 e mantement
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 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 solares térmicas, así como das súas instalacións asociadas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 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

RA1 - Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

RA2 - Monta instalacións solares térmicas (individuais e colectivas), para o que interpreta planos e esquemas.

RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos da instalación, aplicando e valorando criterios técnicos e regulamentarios.

RA4 - Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar, para o que interpreta
esquemas e instrucións do fabricante.

RA5 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

RA6 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento correctivo.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento de instalacións de
enerxía solar, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretáronse os esquemas da instalación.

CA2.3 Montáronse as estruturas soporte de paneis en cubertas planas e inclinadas.

CA2.4 Realizouse a fixación e a interconexión de colectores en cubertas planas e inclinadas.

CA2.5 Realizouse a situación, a fixación, a nivelación e o aliñamento dos elementos que constitúen a instalación.

CA2.6 Montouse e conectouse a rede de tubaxes mediante o sistema de retorno invertido aplicado a regulamentación das instalacións e as medidas de
prevención e seguridade.

CA2.7 Seleccionáronse as ferramenta e os medios adecuados e operouse con eles coa seguridade requirida.

CA2.8 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados.

CA2.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA3.1 Determináronse os valores de presión que cumpra alcanzar nas probas de estanquidade.

CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos de medida apropiados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Realizouse a proba de estanquidade e alcanzáronse as presións estipuladas.

CA3.4 Localizáronse e arranxáronse posibles fugas nos circuítos.

CA3.5 Operouse respectando os criterios de seguridade persoal e material, coa calidade requirida.

CA3.6 Arranxáronse posibles continxencias xurdidas no proceso, en tempos de execución xustificados.

CA3.7 Realizáronse os traballos con orde e limpeza respectando os tempos estipulados.

CA3.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA4.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia coa simboloxía correcta.

CA4.2 Montáronse os cadros eléctricos de protección, mando e potencia.

CA4.3 Conectáronse os elementos e os equipamentos periféricos.

CA4.4 Verificouse a fiabilidade das conexións eléctricas da instalación.

CA4.5 Programáronse o sistema de control.

CA4.6 Interpretouse o esquema de conexión do sistema fotovoltaico para unha instalación illada.

CA4.7 Conectáronse os paneis fotovoltaicos para alimentación directa ou mediante baterías ao sistema eléctrico.

CA4.8 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade requiridas.

CA4.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA5.1 Identificáronse en esquemas, planos e programas de mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de seren inspeccionados.

CA5.2 Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de intervencións de mantemento.

CA5.3 Realizáronse operacións de mantemento preventivo sobre a instalación (sistemas de captación, de acumulación e de intercambio, circuíto
hidráulico, sistema eléctrico e de control, e sistema de enerxía auxiliar).

CA5.4 Determinouse a eficiencia enerxética analizando as medidas dos parámetros.

CA5.5 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados, os resultados obtidos e as posibles melloras en aforro
enerxético e rendementos.

CA5.6 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para as operacións de mantemento preventivo.

CA5.7 Realizáronse as actividades con seguridade e coa calidade requirida.

CA6.1 Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA6.2 Localizouse a avaría, analizado os síntomas de acordo cos procedementos específicos para o diagnóstico e a localización de avarías de
instalacións solares térmicas.

CA6.3 Determinouse a secuencia de intervención para a reparación, dependendo do tipo de avaría (eléctrica, hidráulica, etc.).

CA6.4 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a reparación.

CA6.5 Realizouse as operacións de desmontaxe de acordo coas características técnicas dos equipamentos e dos elementos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.6 Substituíronse ou, de ser o caso, reparáronse os compoñentes danados ou avariados.

CA6.7 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento da instalación.

CA6.8 Realizouse o mantemento correctivo de acordo cos criterios de seguridade, calidade e respecto polo ambiente.

CA6.9 Elaborouse un informe de traballo, logo da reparación, das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 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 e mantement

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 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 solares térmicas, así como das súas instalacións asociadas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Topoloxía de redes auga: auga fría de consumo humano. (ACS)

Selección de equipamentos: bombas hidráulicas, válvulas e elementos de regulación.

Identificación e análise das características dos materiais utilizados en tubaxes de auga.

Identificación de características das instalacións auxiliares.

Cálculo de redes de tubaxes.

Instalacións tipo: clasificación.

Configuración de redes de auga: partes e elementos constituíntes.

Determinación e selección de elementos e equipamentos.

Axuste, regulación e posta en marcha.

Montaxe de máquinas e equipamentos.

Soportes e fixacións de equipamentos.

Selección de utensilios, ferramentas e medios de montaxe.

Conexión á rede xeral e posta en marcha.

Identificación de riscos asociados á montaxe de instalacións de auga.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

Prevención de riscos laborais nas operacións de montaxe das instalacións de auga.

Equipamentos de protección individual.

Determinación del dimensionado de la instalación solar térmica para ACS.

Determinación del dimensionado de la instalación solar térmica para piscinas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O alumno realizará a proba en dúas partes sendo necesario acadar unha puntuación igual ou superior a 5 en cada parte para poder superar a

proba.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

O exame consistirá nunha proba escrita na que o alumno terá que contestar e resolver unha serie de preguntas e problemas referentes a calqueira

contido exposto no apartado de mínimos esixible.

A duración da proba será de 3 horas.

Indicarse a puntuación correspondente en cada cuestión da proba.

Os candidatos serán convocados para a proba en día e hora en único chamamento mediante taboleiro de anuncios do centro.

Os candidatos terán sobre a mesa durante a proba o seu documento de identificación (DNI, carné de conducir ou pasaporte)

Poden empregarse unicamente bolígrafos de distintas cores, regras e cartabóns, así como calculadoras non programables.

Está prohibido o uso de: móbiles, dispositivos de transmisión de información ou datos, calculadoras programables, gráficas ou aparellos con

capacidade para almacenar e transmitir datos. O uso deles será motivo de expulsión da proba.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

O exame consistirá nunha ou varias probas ou supostos prácticos referentes a calqueira contido exposto no apartado de mínimos esixibles.

A duración da proba será de 3 horas.

Indicarase a puntuación correspondente en cada cuestión da proba.

Os candidatos serán convocados para a proba en dia e hora en único chamamento mediante taboleiro de anuncios do centro.

Os candidatos terán a man o seu documento de identificación (DNI, carné de conducir ou pasaporte).

Poden empregarse únicamente bolígrafos, calculadoras non programables e material suministrado no taller para a realización das citadas

montaxes.

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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