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MP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles
líquidos

02020/2021 0123

MP0393_12 Montaxe de instalacións de gas e combustibles líquidos 02020/2021 082

MP0393_22 Mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos 02020/2021 041

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo CARMEN MARÍA SUÁREZ AYASO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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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

(MP0393_12) RA1 - Recoñece os compoñentes dunha instalación de gas ou de combustibles (reguladores, dispositivos de seguridade e válvulas, etc.) e
describe as súas características, os seus principios de funcionamento e a súa aplicación na instalación.

(MP0393_12) RA2 - Configura instalacións de gas e de combustibles líquidos, e xustifica os procedementos de cálculo e os resultados obtidos.

(MP0393_22) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, nas operacións de mantemento de instalacións de gas
e combustibles líquidos, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
(MP0393_12) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, nas operacións de montaxe de instalacións de gas e
combustibles líquidos, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0393_12) CA1.1 Identificáronse as características termodinámicas dos combustibles (densidade relativa, poder calorífico, viscosidade, índice de
Wobbe, etc.).

(MP0393_12) CA1.2 Analizáronse os tipos de instalación de gas en función da presión de subministración e da situación no edificio.

(MP0393_12) CA1.3 Relacionáronse os tipos e as características dos dispositivos utilizados en instalacións de gas (reguladores de presión, limitadores de
caudal, contadores, válvulas, etc.).

(MP0393_12) CA1.4 Identificáronse os tipos, as características e o campo de aplicación de recipientes de almacenamento de gases licuados de petróleo.

(MP0393_12) CA1.5 Relacionáronse os tipos e as características dos dispositivos utilizados en instalacións de combustibles líquidos (depósitos, filtros,
purgadores, reguladores de presión, grupos de presión, etc.).

(MP0393_12) CA1.6 Analizáronse as características de funcionamento dos aparellos de utilización (consumo) da instalación.

(MP0393_12) CA2.1 Determináronse os consumos enerxéticos dos aparellos de utilización.

(MP0393_12) CA2.2 Realizouse un plano completo da instalación, utilizando a simboloxía regulamentaria.

(MP0393_12) CA2.3 Determináronse as lonxitudes equivalentes de cada tramo da rede.

(MP0393_12) CA2.4 Calculáronse os caudais de cada tramo, tendo en conta factores de simultaneidade.

(MP0393_12) CA2.5 Determináronse as perdas de carga admitidas en cada tramo.

(MP0393_12) CA2.6 Determináronse os diámetros de tubaxe de cada tramo.

(MP0393_12) CA2.7 Determinouse a cantidade de combustible para almacenar.

(MP0393_12) CA2.8 Determináronse as características dos elementos auxiliares da instalación.

(MP0393_12) CA2.9 Determináronse as condicións de ventilación de locais e de evacuación de fumes.

(MP0393_12) CA2.10 Seleccionáronse os compoñentes a partir de catálogos comerciais e documentación técnica.

(MP0393_12) CA2.11 Tívose en conta a regulamentación aplicable á instalación.

(MP0393_22) CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a natureza e a manipulación dos combustibles, as ferramentas, os utensilios,
as máquinas e os medios de transporte.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0393_22) CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de substancias, materiais, ferramentas, máquinas de corte
e conformación, etc.

(MP0393_22) CA3.4 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

(MP0393_22) CA3.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

(MP0393_22) CA3.6 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 combustibles e os seus equipamentos asociados.

(MP0393_22) CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0393_22) CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0393_22) CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0393_12) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a natureza e a manipulación de combustibles, ferramentas, utensilios,
máquinas e medios de transporte.

(MP0393_12) CA5.2 Manexáronse as ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0393_12) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de substancias, materiais, ferramentas, máquinas de corte
e conformación, etc.

(MP0393_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

(MP0393_12) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

(MP0393_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 combustibles e os seus equipamentos asociados.

(MP0393_12) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0393_12) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0393_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

(MP0393_22) RA1 - Realiza operacións de verificación e mantemento preventivo das instalacións consonte a normativa, para o que interpreta plans.

(MP0393_22) RA2 - Realiza operacións de mantemento correctivo das instalacións, aplicando técnicas de detección de avarías e tendo en conta a
regulamentación.

(MP0393_12) RA2 - Configura instalacións de gas e de combustibles líquidos, e xustifica os procedementos de cálculo e os resultados obtidos.

(MP0393_12) RA3 - Monta instalacións de gas e combustibles líquidos aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta esquemas e instrucións.

(MP0393_22) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, nas operacións de mantemento de instalacións de gas
e combustibles líquidos, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

(MP0393_12) RA4 - Realiza operacións de verificación das instalacións consonte a normativa, para o que interpreta planos.

(MP0393_12) RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, nas operacións de montaxe de instalacións de gas e
combustibles líquidos, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0393_22) CA1.1 Realizáronse as probas de estanquidade da instalación.

(MP0393_22) CA1.2 Axustáronse os dispositivos de regulación da instalación.

(MP0393_22) CA1.3 Verificáronse os parámetros de funcionamento e servizo da instalación.

(MP0393_22) CA1.4 Utilizáronse os equipamentos e os instrumentos adecuados.

(MP0393_22) CA1.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos dispositivos de seguridade dos equipamentos e da instalación.

(MP0393_22) CA1.6 Realizáronse operacións de mantemento preventivo (limpeza de filtros, lectura de parámetros, ceba, purga, etc.).

(MP0393_22) CA1.7 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

(MP0393_22) CA1.8 Redactouse un informe memoria das actividades realizadas.

(MP0393_22) CA2.1 Identificouse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

(MP0393_12) CA2.1 Determináronse os consumos enerxéticos dos aparellos de utilización.

(MP0393_22) CA2.2 Localizouse a avaría a partir da análise dos síntomas que presente a instalación.

(MP0393_12) CA2.2 Realizouse un plano completo da instalación, utilizando a simboloxía regulamentaria.

(MP0393_12) CA2.3 Determináronse as lonxitudes equivalentes de cada tramo da rede.

(MP0393_22) CA2.3 Baleirouse e evacuouse o tramo da instalación que requira operacións de desmontaxe ou reparación.

(MP0393_22) CA2.4 Desmontáronse os compoñentes que requiran reparación ou substitución.

(MP0393_12) CA2.4 Calculáronse os caudais de cada tramo, tendo en conta factores de simultaneidade.

(MP0393_12) CA2.5 Determináronse as perdas de carga admitidas en cada tramo.

(MP0393_22) CA2.5 Reparáronse as posibles fugas na instalación.

(MP0393_22) CA2.6 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos adecuados para a reparación.

(MP0393_12) CA2.6 Determináronse os diámetros de tubaxe de cada tramo.

(MP0393_22) CA2.7 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento e de seguridade da instalación.

(MP0393_12) CA2.7 Determinouse a cantidade de combustible para almacenar.

(MP0393_12) CA2.8 Determináronse as características dos elementos auxiliares da instalación.

(MP0393_22) CA2.8 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

(MP0393_22) CA2.9 Elaborouse unha memoria, logo da reparación, das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

(MP0393_12) CA2.9 Determináronse as condicións de ventilación de locais e de evacuación de fumes.

(MP0393_12) CA2.10 Seleccionáronse os compoñentes a partir de catálogos comerciais e documentación técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0393_12) CA2.11 Tívose en conta a regulamentación aplicable á instalación.

(MP0393_22) CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a natureza e a manipulación dos combustibles, as ferramentas, os utensilios,
as máquinas e os medios de transporte.

(MP0393_12) CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación (planos, instrucións, etc.).

(MP0393_22) CA3.2 Manexáronse as ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0393_12) CA3.2 Elaborouse o plan de montaxe da instalación.

(MP0393_12) CA3.3 Seleccionáronse as ferramentas e o material necesarios para a montaxe da instalación.

(MP0393_22) CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de substancias, materiais, ferramentas, máquinas de corte
e conformación, etc.

(MP0393_12) CA3.4 Fíxose a traza da instalación e situouse cada compoñente no seu espazo establecido.

(MP0393_22) CA3.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

(MP0393_12) CA3.5 Fixáronse e niveláronse os equipamentos, os tubos e os accesorios da instalación.

(MP0393_12) CA3.6 Aplicáronse técnicas de conformación e unión adecuadas para os tubos e os accesorios.

(MP0393_22) CA3.6 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 combustibles e os seus equipamentos asociados.

(MP0393_12) CA3.7 Realizáronse as unións e a conformación coa calidade, a resistencia e a seguridade requiridas.

(MP0393_22) CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0393_12) CA3.8 Conectáronse os equipamentos eléctricos da instalación (bombas, presóstatos, detectores de fugas, etc.).

(MP0393_22) CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0393_12) CA3.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

(MP0393_22) CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0393_12) CA3.10 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.

(MP0393_12) CA4.1 Realizáronse as probas de estanquidade da instalación.

(MP0393_12) CA4.2 Axustáronse os dispositivos de regulación da instalación.

(MP0393_12) CA4.3 Verificáronse os parámetros de funcionamento e servizo da instalación.

(MP0393_12) CA4.4 Utilizáronse os equipamentos e os instrumentos adecuados.

(MP0393_12) CA4.5 Comprobouse o correcto funcionamento dos dispositivos de seguridade dos equipamentos e da instalación.

(MP0393_12) CA4.6 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

(MP0393_12) CA4.7 Redactouse un informe memoria das actividades realizadas.

(MP0393_12) CA4.8 Redactouse unha memoria descritiva dos traballos efectuados e do tempo empregado en executalos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0393_12) CA4.9 Realizouse unha valoración técnica e económica dos materiais empregados.

(MP0393_12) CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a natureza e a manipulación de combustibles, ferramentas, utensilios,
máquinas e medios de transporte.

(MP0393_12) CA5.2 Manexáronse as ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0393_12) CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de substancias, materiais, ferramentas, máquinas de corte
e conformación, etc.

(MP0393_12) CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

(MP0393_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 combustibles e os seus equipamentos asociados.

(MP0393_12) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0393_12) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0393_12) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ACADAR UNHA CUALIFICACIÓN POSITIVA NO MÓDULO:

-  Identificar as características termodinámicas dos combustibles.

-  Determinar os consumos enerxéticos dunha instalación.

-  Realizar esquemas dunha instalación utilizando simboloxía adecuada.

-  Determinar os diámetros de tubo en cada parte da instalación.

-  Determinar as condicións de ventilación de locais.

-  Conocer e aplicar os criterios técnicos recollidos na reglamentación vixente.

-  Utilizar os equipos e técnicas correctas para cada tarea.

-  Aplicar técnicas de conformación e unión adecuadas para tubos e accesorios.

-  Realizar probas de estanqueidad.

- Identificar os riscos existentes e os equipos de protección aplicables.

-  Realizar as tareas de taller con orden, limpeza e seguridade.

Realizaranse dous exámenes: unha proba teórica e outra práctica.

O método para avaliar os mínimos exigibles será mediante o resultado da proba escrita e taboas de cotexo para a parte práctica (parte taller).

Todos os contidos do currículum poderán formar parte das probas.

A proba teórica terá caracter eliminatorio; se non se acada unha nota mínima de CINCO nesta proba non se realizará a proba práctica.

Para considerar superado o módulo é necesario obter unha nota mínima de CINCO en cada proba (teórica e práctica).

A puntuación final 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 exame consistirá nunha proba escrita na que o alumno terá que contestar e resolver una serie de preguntas e problemas referentes a calquera

contido exposto no apartado de mínimos esixibles (apartado 3).

4.a) Primeira parte da proba
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A duración da proba será de 1.5 horas.

Indicarase 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.

Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos dende o comezo da proba.

Esta primeira proba será eliminatoria con respecto á segunda, xa que o descoñecemento dos procedementos e normas de seguridade aplicables

pode ocasionar situacións de risco para o alumno ou os outros ocupantes do taller.

4.b) Segunda parte da proba

O exame consistirá nunha proba práctica no taller onde o alumno terá que realizar unha serie de montaxes prácticos referentes a calquera contido

exposto no apartado de mínimos esixibles (apartado 3).

A duración da proba será de 3 horas.

Valorarase o uso correcto de materiais e equipos, calidade do traballo, orden, limpeza e cumprimento das normas de seguridade.

O cumprimento das normas de seguridade durante o desenvolvemento da tarea considerarase imprescindible para superar a proba.

Indicarase 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 os materiais e equipamenteos dispoñibles no taller de gas.

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.

Non será posible saír durante os primeiros 30 minutos dende o comezo da proba.
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