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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 - Calcula a carga térmica de instalacións de calefacción, refrixeración e climatización utilizando táboas, diagramas e programas informáticos.

RA2 - Determina os equipamentos e as instalacións de produción de calor, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función que realiza cada
compoñente no conxunto.
RA3 - Determina os equipamentos e as instalacións frigoríficas, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función de cada compoñente no
conxunto.
RA4 - Determina os equipamentos e as instalacións de climatización e ventilación, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función de cada
compoñente no conxunto.

RA5 - Determina os parámetros que interveñen no transporte de fluídos utilizando táboas, diagramas, ábacos e programas informáticos.

RA6 - Determina equipamentos e elementos de instalacións contra incendios analizando as características das instalacións, de acordo coa
regulamentación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionouse cada magnitude coa súa unidade correspondente no sistema internacional e noutros sistemas de unidades.

CA1.6 Seguíronse as directrices da normativa relacionada co tipo de instalación.

CA1.7 Colaborouse co resto do persoal durante a realización das tarefas.

CA2.1 Identificáronse as características dos tipos de combustibles, así como a súa almacenaxe e a súa distribución.

CA2.3 Describíronse os tipos de caldeiras e as súas partes, e explicouse o seu funcionamento no conxunto.

CA2.4 Describiuse o funcionamento e as partes dos queimadores, e o fraccionamento de potencia.

CA2.8 Describíronse os sistemas de instalación para a contribución solar a instalacións de AQS.

CA3.4 Analizáronse os tipos de compresores e as súas partes, e explicouse o seu funcionamento.

CA3.5 Analizáronse os sistemas de expansión e a súa selección a partir das condicións de deseño e a documentación técnica.

CA3.6 Analizáronse os tipos de intercambiadores de calor (evaporadores, condensadores, etc.), e explicouse o seu funcionamento e os sistemas de
desxeamento.

CA3.7 Analizáronse os elementos auxiliares das instalacións frigoríficas e explicouse a súa función no conxunto.

CA4.2 Analizáronse os sistemas de instalación en climatización a partir das características do local ou do edificio, e da súa adecuación a el.

CA4.4 Describíronse os tipos de elementos que interveñen en instalacións de climatización (UTA, ventiladores, recuperadores de calor, etc.).

CA4.5 Analizáronse os tipos de ventiladores e as súas curvas características.

CA4.6 Determináronse as características dos ventiladores para unha rede de distribución de aire.

CA5.1 Analizáronse os principios da dinámica de fluídos.

CA5.2 Analizáronse as características dos materiais de tubaxes e o seu campo de aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.8 Analizouse a curva característica dunha bomba circuladora interpretando o seu punto de funcionamento nunha instalación, e a súa modificación
mediante o uso de variadores de velocidade e válvulas de equilibraxe.

CA5.9 Analizouse a variación da curva característica de dúas bombas postas en paralelo ou en serie.

CA6.1 Analizáronse os elementos necesarios nunha instalación, en función da súa actividade e da regulamentación.

CA6.2 Analizáronse os sistemas de detección e alarma.

CA6.3 Analizáronse os sistemas de extinción.

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 - Calcula a carga térmica de instalacións de calefacción, refrixeración e climatización utilizando táboas, diagramas e programas informáticos.

RA2 - Determina os equipamentos e as instalacións de produción de calor, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función que realiza cada
compoñente no conxunto.
RA3 - Determina os equipamentos e as instalacións frigoríficas, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función de cada compoñente no
conxunto.
RA4 - Determina os equipamentos e as instalacións de climatización e ventilación, para o que analiza o seu funcionamento, e describe a función de cada
compoñente no conxunto.

RA5 - Determina os parámetros que interveñen no transporte de fluídos utilizando táboas, diagramas, ábacos e programas informáticos.

RA6 - Determina equipamentos e elementos de instalacións contra incendios analizando as características das instalacións, de acordo coa
regulamentación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionouse cada magnitude coa súa unidade correspondente no sistema internacional e noutros sistemas de unidades.

CA1.2 Calculáronse os grosores de illamento dos paramentos dos locais para acondicionar, en función dos parámetros de deseño.

CA1.3 Obtívose a carga térmica de calefacción dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

CA1.4 Obtívose a carga térmica de refrixeración para unha instalación frigorífica a partir dos datos de proxecto.

CA1.5 Obtívose a carga térmica para a climatización dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

CA1.7 Colaborouse co resto do persoal durante a realización das tarefas.

CA2.2 Interpretouse o resultado dunha análise de fumes en relación coa regulación do queimador.

CA2.5 Dimensionouse o conxunto caldeira-queimador en función da carga térmica e doutras condicións de deseño.

CA2.6 Dimensionáronse as unidades terminais (emisores, chan radiante e fan-coil) a partir da carga térmica dun local.

CA2.7 Dimensionáronse os elementos auxiliares dunha instalación de produción de calor (depósito de expansión, depósito de acumulación de AQS,
bombas circuladoras, válvulas, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Representáronse esquemas de principio de instalacións frigoríficas utilizando simboloxía normalizada.

CA3.2 Representáronse os ciclos frigoríficos dos sistemas de instalación sobre os diagramas de refrixerante (compresión simple e múltiple, sistemas
inundados, etc.), e calculáronse os parámetros característicos (caudal de refrixerante, volume aspirado, potencia

CA3.3 Calculáronse as características dos equipamentos e dos elementos dunha instalación utilizando táboas, diagramas e programas informáticos.

CA4.1 Calculáronse as características dunha instalación de climatización a partir das condicións de deseño.

CA4.3 Calculouse a rede de condutos de aire dunha instalación de climatización utilizando táboas, ábacos e programas informáticos.

CA5.3 Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos refrixerantes: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.4 Determináronse os parámetros das tubaxes para circuítos de produción de calor e auga sanitaria: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.5 Determináronse os parámetros das tubaxes para instalacións de gases combustibles: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.6 Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos de procesos industriais: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

CA5.7 Determináronse as características das bombas necesarias para instalacións de frío, climatización e produción de calor.

CA5.8 Analizouse a curva característica dunha bomba circuladora interpretando o seu punto de funcionamento nunha instalación, e a súa modificación
mediante o uso de variadores de velocidade e válvulas de equilibraxe.

CA5.9 Analizouse a variación da curva característica de dúas bombas postas en paralelo ou en serie.

CA6.4 Calculouse a carga de lume dun local ou edificio.

#Mínimos exixibles para a avaliación positiva:

Descríbense a continuación os mínimos exixibles e enuméranse os CA  cos que se avaliarán nas dúas probas:

Cálculo de cargas térmicas de calefacción , climatización e refrixeración.

Os seus CA son os seguintes:

-- CA1.3. Obtívose a carga térmica de calefacción dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

-- CA1.4. Obtívose a carga térmica de refrixeración para unha instalación frigorífica a partir dos datos de proxecto.

-- CA1.5. Obtívose a carga térmica para a climatización dunha vivenda ou dun local a partir de planos, detalles construtivos e datos de proxecto.

-- CA1.6. Seguíronse as directrices da normativa relacionada co tipo de instalación.

Determinación  e análisis do funcionamento dunha instalación de calor. Os CA que serán mínimo exxible son os seguintes:

-- CA2.3. Describíronse os tipos de caldeiras e as súas partes, e explicouse o seu fun-cionamento no conxunto.

¿ CA2.4. Describiuse o funcionamento e as partes dos queimadores, e o fraccionamen-to de potencia.

¿ CA2.5. Dimensionouse o conxunto caldeira-queimador en función da carga térmica e doutras condicións de deseño.

¿ CA2.6. Dimensionáronse as unidades terminais (emisores, chan radiante e fan-coil) a partir da carga térmica dun local.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Determinación  e análisis do funcionamento dunha instalación de refrixeración. Os CA que serán mínimo exxible son os seguintes:

--CA3.1. Representáronse esquemas de principio de instalacións frigoríficas utilizan-do simboloxía normalizada.

--CA3.2. Representáronse os ciclos frigoríficos dos sistemas de instalación sobre os diagramas de refrixerante (compresión simple e múltiple,

sistemas inundados, etc.), e calculáronse os parámetros característicos (caudal de refrixerante, volume aspira-do, potencias, rendementos, etc.).

--CA3.6. Analizáronse os tipos de intercambiadores de calor (evaporadores, conden-sadores, etc.), e explicouse o seu funcionamento e os

sistemas de desxeamento.

Determinación  e análisis do funcionamento dunha instalación de climatización e ventilación. Os CA que serán mínimo exixible son os seguintes:

--CA4.1. Calculáronse as características dunha instalación de climatización a partir das condicións de deseño.

--CA4.2. Analizáronse os sistemas de instalación en climatización a partir das caracte-rísticas do local ou do edificio, e da súa adecuación a el.

--CA4.4. Describíronse os tipos de elementos que interveñen en instalacións de clima-tización (UTA, ventiladores, recuperadores de calor, etc.).

Calculo de redes de tubarias e condutos:

-- CA4.5. Analizáronse os tipos de ventiladores e as súas curvas características.

-- CA5.3. Determináronse os parámetros das tubaxes para diversos fluídos refrixeran-tes: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

-- CA5.4. Determináronse os parámetros das tubaxes para circuítos de produción de calor e auga sanitaria: diámetro, perda de carga, velocidade,

etc.

-- CA5.5. Determináronse os parámetros das tubaxes para instalacións de gases com-bustibles: diámetro, perda de carga, velocidade, etc.

-- CA5.7. Determináronse as características das bombas necesarias para instalacións de frío, climatización e produción de calor.

Determinación de elementos de sistemas contraincendios:

-- CA6.1. Analizáronse os elementos necesarios nunha instalación, en función da súa actividade e da regulamentación.

-- CA6.2. Analizáronse os sistemas de detección e alarma.

#Criterios de cualificación:

A primeira parte da proba constará de:

    ~varias preguntas tipo test valoradas ata un máximo de 6 puntos

    ~unha ou dúas preguntas ou cuestión de resposta a desenvolver valorada  en 4 ptos

A segunda proba constará de :

    ~varios exercicios de cálculo que serán avaliados  segundo os CA indicados no apartado 2b. 10 ptos

OBSERVACIÓNS:

Será preciso superar aqueles CA clasificados como mínimo exixible

Para pasar á segunda proba será preciso superar cun 4 a primeira parte para facer media.

A nota será con números enteiros e o redondeo será hacia o número máis alto a partires das 6 décimas.

A proba considerarase superada se a nota promedio das dúas probas é superior ou igual a 5.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba constará de

      varias preguntas tipo test( entre 20 e 30) valoradas ata un máximo de 3 puntos

      unha ou dúas preguntas o cuestión de resposta a desenvolver valorada  en 2 ptos
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O tempo previsto para a realización desta proba será  aproximadamente 2 hora.

Cada resposta correcta sumará o exposto no seu encabezado e unha resposta incorrecta restará tamén o indicado nas instruccións

Os instrumentos necesarios para o desenvolvemento desta proba serán a Proba escrita  entregada pola profesora ou profesor ao inicio da mesma.

Será preciso calculadora ( non programable)

4.b) Segunda parte da proba

A segunda proba constará de :

          -varios exercicios de cálculo que serán avaliados  segundo os CA indicados no apartado 2b.

O tempo previsto para a resolución desta proba será de aproximadamente 3 horas.

Os instrumentos necesarios para o desenvolvemento desta proba será a Proba escrita entregada polo profesor, escuadra e cartabón, regla e

bolígrafo azul ou negro.

AS taboas e diagramas a empregar serán entregados na mesma proba.

A cualificación necesaria para superar a proba ha de ser igual ou superior a 5.
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