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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 - Identifica os materiais utilizados nas instalacións, así como os seus tratamentos, para o que analiza as súas propiedades físicas e químicas.

RA2 - Realiza operacións de transformación de elementos aplicando técnicas manuais de mecanizado e conformación, tendo en conta a relación entre o
funcionamento das máquinas, as condicións do proceso e as características do produto.

RA3 - Realiza unións non soldadas, tendo en conta as características de cada unión e aplicando as técnicas adecuadas a cada tipo.

RA4 - Realiza unións soldadas, logo de seleccionar a técnica adecuada para cada tipo de material e de instalación.

RA8 - Realiza operacións de montaxe de sistemas eléctricos asociados ás instalacións térmicas e de fluídos, para o que interpreta esquemas e instrucións
de montaxe.

RA9 - Realiza a posta en marcha de pequenas instalacións térmicas e de fluídos, e comproba o funcionamento da instalación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os materiais empregados en cada tipo de instalación.

CA1.2 Diferenciáronse as características e as propiedades físicas e químicas dos materiais.

CA1.3 Relacionáronse os tratamentos térmicos coas propiedades dos materiais.

CA1.4 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes dos materiais para cada tipo de instalación.

CA1.5 Describiuse o proceso de corrosión e oxidación dos materiais metálicos.

CA1.6 Describíronse os procedementos e as técnicas para protexer da corrosión e da oxidación.

CA2.1 Diferenciáronse os equipamentos de mecanizado e conformación segundo as súas aplicacións.

CA2.2 Identificáronse os instrumentos de medida (pé de rei, micrómetros, cinta métrica, etc.).

CA2.3 Identificáronse os instrumentos de comparación (galgas, comparadores, nivel, etc.).

CA2.5 Identificáronse as ferramentas necesarias para o mecanizado e a conformación.

CA2.9 Determinouse a secuencia das operacións.

CA3.1 Identificáronse os tipos de unións non soldadas e os materiais que se deban unir.

CA3.2 Determinouse a secuencia de operacións que cumpra realizar.

CA3.3 Seleccionáronse as ferramentas en función do material e do proceso que se vaia realizar.

CA4.1 Seleccionouse o proceso de soldadura adecuado ás características dos materiais (branda, dura ou eléctrica).

CA4.2 Identificouse a simboloxía de cada tipo de soldadura.

CA4.3 Identificáronse os compoñentes dos equipamentos de soldaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA8.1 Realizáronse e interpretáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e potencia coa simboloxía correcta.

CA9.1 Describiuse a secuencia da posta en funcionamento de instalacións térmicas e de fluídos.

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

RA2 - Realiza operacións de transformación de elementos aplicando técnicas manuais de mecanizado e conformación, tendo en conta a relación entre o
funcionamento das máquinas, as condicións do proceso e as características do produto.

RA3 - Realiza unións non soldadas, tendo en conta as características de cada unión e aplicando as técnicas adecuadas a cada tipo.

RA4 - Realiza unións soldadas, logo de seleccionar a técnica adecuada para cada tipo de material e de instalación.

RA5 - Realiza pequenas montaxes de equipamentos e elementos de instalacións frigoríficas e de climatización (compresores herméticos, splits, etc.)
aplicando técnicas de montaxe e interpretando planos e instrucións de fábrica.
RA6 - Realiza pequenas montaxes de equipamentos e elementos de instalacións de calefacción e AQS (caldeiras individuais e quentadores) aplicando
técnicas de montaxe, e interpretando planos e instrucións de fábrica.

RA7 - Realiza probas de estanquidade de instalacións térmicas e de fluídos aplicando criterios técnicos e regulamentarios.

RA8 - Realiza operacións de montaxe de sistemas eléctricos asociados ás instalacións térmicas e de fluídos, para o que interpreta esquemas e instrucións
de montaxe.

RA9 - Realiza a posta en marcha de pequenas instalacións térmicas e de fluídos, e comproba o funcionamento da instalación.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.4 Realizáronse medicións co instrumento adecuado e coa precisión esixida.

CA2.6 Realizáronse operacións de mecanizado, medición, traza, tradeadura, roscaxe e corte, etc.

CA2.7 Realizáronse operacións de conformación en tubos e outros materiais (pregamento, curvaxe, abucinamento, etc).

CA2.8 Aplicáronse tratamentos anticorrosión e antioxidación.

CA2.10 Utilizáronse correctamente as ferramentas e os equipamentos de traballo.

CA2.11 Respectáronse os criterios de calidade requiridos.

CA2.12 Aplicáronse as normas de seguridade, ambientais e de prevención de riscos laborais.

CA2.13 Respectáronse os tempos previstos para o proceso.

CA3.4 Efectuáronse operacións de roscaxe, aparafusamento, dobra, pegadura e remachadura.

CA3.5 Efectuáronse operacións de abucinamento e alargamento.

CA3.6 Respectáronse os criterios dimensionais establecidos.

CA3.7 Comprobouse a fiabilidade das unións (resistencia, estanquidade, etc).
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.8 Operouse coas ferramentas e os materiais en condicións de calidade e seguridade requiridas.

CA3.9 Aplicáronse as normas de seguridade e prevención de riscos laborais.

CA3.10 Respectáronse os tempos previstos para o proceso.

CA4.4 Operouse coas ferramentas e coas máquinas coa seguridade requirida.

CA4.5 Realizouse a unión aplicando a técnica de soldaxe adecuada.

CA4.6 Comprobouse a fiabilidade das unións (resistencia, estanquidade, etc).

CA4.7 Aplicáronse as normas de uso e control durante o proceso de soldaxe.

CA4.8 Respectáronse as especificacións e as normas de prevención de riscos laborais e ambientais.

CA4.9 Respectáronse os tempos previstos para o proceso.

CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA5.1 Elaborouse o plan de montaxe da instalación aplicando a regulamentación das instalacións, e as medidas de seguridade e de prevención de riscos.

CA5.2 Realizouse a traza da instalación tendo en conta a relación entre os planos e o espazo de montaxe.

CA5.3 Seleccionáronse as técnicas, as ferramentas e os materiais necesarios para a montaxe da instalación.

CA5.4 Fixáronse e niveláronse os equipamentos, os tubos e os accesorios.

CA5.5 Realizouse a interconexión dos equipamentos.

CA5.6 Operouse coas ferramentas coa calidade e a seguridade requiridas.

CA5.7 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados.

CA5.8 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e autonomía.

CA5.9 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.

CA6.1 Elaborouse o plan de montaxe da instalación aplicando a regulamentación das instalacións, e as medidas de prevención e de seguridade.

CA6.2 Realizouse a traza da instalación tendo en conta a relación entre os planos e o espazo de montaxe.

CA6.3 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas adecuadas coa seguridade requirida.

CA6.4 Fixáronse e niveláronse os equipamentos, os tubos e os accesorios.

CA6.5 Realizouse a interconexión dos equipamentos.

CA6.6 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados.

CA6.7 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e autonomía.

CA6.8 Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.1 Determináronse os valores de presión que se deben alcanzar nas probas de estanquidade segundo a normativa.

CA7.2 Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos de medida acaídos.

CA7.3 Alcanzáronse as presións estipuladas na realización da proba.

CA7.4 Localizáronse e arranxáronse hipotéticas fugas na instalación.

CA7.5 Respectáronse os criterios de seguridade persoal e material.

CA7.6 Aplicáronse os criterios regulamentarios correspondentes.

CA7.7 Arranxáronse as continxencias en tempos de execución xustificados.

CA7.8 Respectáronse as normas de uso dos medios, os equipamentos e os espazos.

CA7.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA8.2 Distribuíronse e localizáronse os elementos do cadro con criterios de funcionalidade e de redución do espazo.

CA8.3 Realizouse a interconexión eléctrica dos elementos do cadro e os periféricos seguindo os criterios regulamentarios.

CA8.4 Verificouse a fiabilidade das conexións eléctricas e a secuencia de funcionamento da instalación eléctrica (presostatos, sondas, sistemas de
arranque de motores, térmicos, etc.).

CA8.5 Seleccionáronse as ferramentas e os materiais coa seguridade requirida.

CA8.6 Realizouse a montaxe respectando os tempos estipulados.

CA8.7 Realizáronse os traballos con orde e limpeza.

CA9.2 Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos de control, de seguridade e receptores eléctricos da instalación térmica.

CA9.3 Realizáronse as operacións de posta en funcionamento da instalación (baleiro, carga de fluídos, purgas, etc.).

CA9.4 Reguláronse e calibráronse os equipamentos e os elementos da instalación (presostatos, termóstatos, etc.).

CA9.5 Respectáronse as normas de seguridade e ambientais.

CA9.6 Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación térmica.

CA9.7 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos axeitados.

CA9.8 Repartíronse equitativamente as tarefas e traballouse en equipo.

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

- Identificar os materiais empregados en cada tipo de instalación e as súas propiedades físicas e químicas, así como relacionar os tratamientos

térmicos. Ser capaces de valorar as vantaxes e inconvenientes de cada tipo de material empregado nas instalacións.

- Identificar as ferramentas e o proceso de conformado manual de pezas, así como saber empregalas seguindo as normas de seguridade e de

prevención de riscos.

- Identificar as unións non soldadas e os materiais que se deben unir así como os elementos que as compoñen e as ferramentas empregadas.

Realizar unións non soldadas empregando as ferramentas axeitadas e cumprir as normas de seguridade e de prevención de riscos.

- Identificar as unión soldadas e coñecer os distintos equipos para realizalas e cando se emprega cada un deles (soldadura branda e forte,

soldadura oxiacetilénica, soldadura eléctrica, soldadura en atmósferas protexidas MIG-MAG e TIG). Executar unións soldadas seleccionando o

equipo adecuado en función do material e o uso, empregando as EPI'S oportunas.

- Identificar os elementos que se poden atopar en instalacións tales como: frigoríficas, climatización, calefacción e AQS e en sistemas eléctricos

asociados ás instalacións térmicas e de fluidos.

- Interpretación de esquemas e instruccións para a montaxe de instalacións.

- Seleccionar os equipos e instrumentos axeitados para realizar probas de estanqueidade en instalacións térmicas e de fluídos.

- Describir a secuencia de posta en funcionamento de instalacións de térmicas e de fluídos.

Criterios de cualificación

Para superar o módulo os alumnos deberán obter unha nota igual ou superior a cinco puntos, en concreto deberán ter superadas as dúas probas

cunha puntuación igual ou superior a cinco.

Para a puntuación total seguirase a seguinte ponderación: 50% na primeira parte da proba e 50% na segunda parte da proba.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Constará de un exame tipo pregunta curta e tipo test.

O tempo previsto será de 1 hora e media para realizar a proba.

A cualificación necesaria para superar a proba ha de ser igual ou superior a 5, sendo esta de carácter eliminatorio no proceso de avaliación deste

módulo.

4.b) Segunda parte da proba

Unha vez superada a primeira parte da proba na que se verifica que o alumnado domina os contidos teóricos do módulo, procederase a avaliar a

súa destreza no taller.

O tempo previsto para realizar a proba será de 4 horas.

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