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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 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe.

RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe.

RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión
(REBT), logo de definir o plan de montaxe.

RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que interpreta a normativa e as especificacións de fábrica.

RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os
previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos.

CA1.5 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.6 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.7 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.8 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros.

CA2.2 Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.).

CA2.3 Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade dos mecanismos.

CA2.4 Calculouse a corrente máxima das proteccións en función do tipo de instalación.

CA2.5 Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro.

CA2.6 Realizáronse operacións básicas de mecanizado.

CA2.7 Fixáronse e conectáronse axeitadamente os elementos do cadro.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Conectouse a toma de terra.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.1 Identificáronse as necesidades e as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

CA3.2 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA3.3 Realizouse o plan de montaxe da instalación, coa previsión dos mecanismos e elementos necesarios.

CA3.4 Realizouse a correcta instalación das canalizacións e os elementos auxiliares.

CA3.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos.

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación.

CA3.7 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA3.8 Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.).

CA3.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.

CA4.1 Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local.

CA4.2 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA4.3 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA4.4 Montáronse as canalizacións adecuadas atendendo ao seu uso e á súa localización.

CA4.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos

CA4.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

CA4.7 Realizouse a instalación con criterios de óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.).

CA4.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.

CA5.1 Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos.

CA5.2 Identificáronse os actuadores instalados en máquinas (premedores, interruptores, proteccións, sondas, etc.).

CA5.3 Describíronse os tipos de arranque de motores monofásicos e asíncronos trifásicos.

CA5.4 Instaláronse as proteccións dos motores.

CA5.5 Realizáronse automatizacións básicas para motores monofásicos (inversión de xiro, dúas velocidades, etc.).

CA5.6 Realizáronse automatizacións básicas para motores trifásicos (inversión de xiro, arranque estrela e triángulo, etc.)

CA5.7 Describíronse as perturbacións da rede e as súas causas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.8 Medíronse os parámetros básicos.

CA6.1 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación.

CA6.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA6.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA6.5 Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA6.6 Comprobouse o funcionamento das proteccións.

CA6.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os 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, 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 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os 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 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe.

RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe.

RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión
(REBT), logo de definir o plan de montaxe.

RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que interpreta a normativa e as especificacións de fábrica.

RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os
previr.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos.

CA1.5 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.6 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.7 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.8 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros.

CA2.2 Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.).

CA2.3 Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade dos mecanismos.

CA2.4 Calculouse a corrente máxima das proteccións en función do tipo de instalación.

CA2.5 Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro.

CA2.6 Realizáronse operacións básicas de mecanizado.

CA2.7 Fixáronse e conectáronse axeitadamente os elementos do cadro.

CA2.8 Conectouse a toma de terra.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.1 Identificáronse as necesidades e as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

CA3.2 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA3.3 Realizouse o plan de montaxe da instalación, coa previsión dos mecanismos e elementos necesarios.

CA3.4 Realizouse a correcta instalación das canalizacións e os elementos auxiliares.

CA3.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos.

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación.

CA3.7 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA3.8 Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.).

CA3.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local.

CA4.2 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA4.3 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA4.4 Montáronse as canalizacións adecuadas atendendo ao seu uso e á súa localización.

CA4.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos

CA4.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

CA4.7 Realizouse a instalación con criterios de óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.).

CA4.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.

CA5.1 Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos.

CA5.2 Identificáronse os actuadores instalados en máquinas (premedores, interruptores, proteccións, sondas, etc.).

CA5.3 Describíronse os tipos de arranque de motores monofásicos e asíncronos trifásicos.

CA5.4 Instaláronse as proteccións dos motores.

CA5.5 Realizáronse automatizacións básicas para motores monofásicos (inversión de xiro, dúas velocidades, etc.).

CA5.6 Realizáronse automatizacións básicas para motores trifásicos (inversión de xiro, arranque estrela e triángulo, etc.)

CA5.7 Describíronse as perturbacións da rede e as súas causas.

CA5.8 Medíronse os parámetros básicos.

CA6.1 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación.

CA6.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA6.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA6.5 Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA6.6 Comprobouse o funcionamento das proteccións.

CA6.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os 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, máquinas de corte e conformación, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

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 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Para superar a proba ou probas de calificación haberá que obter aqueles mínimos que se marquen

nas distintas partes das que conste cada unha segundo o indicado polo docente.

Este tamen está obrigado a exponer os criterios de avaliación correspondentes para a proba que

empregue, de xeito que sexan coñecidos polos alumnos /as antes da realización da mesma.

Para que a avaliación do alumno/a poida ser positiva no módulo este deberá ter superado unha

serie de contidos mínimos que serán os seguintes:

Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación das unidades contidos básicos do Título de Técnico en Instalacións

Telecomunicacións, Decreto 1788/2010 do D.O.G. do 29 de outubro do 2010. correspondentes ao módulo de Instalacións eléctricas básicas.:

BC1. Montaxe de circuítos eléctricos básicos

Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas.

Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

Condutores eléctricos: tipos e características.

Instalacións básicas en vivendas e edificios.

Medidas en instalacións eléctricas básicas.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

Esquemas.

BC2. Montaxe de cadros de protección en vivendas

Tipos e características dos cadros.

Características xerais dos dispositivos de protección.

¿ Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.

¿ Protección contra contactos directos e indirectos.

Protección contra sobretensións e sobreintensidades.

Toma de terra.

Técnicas de montaxe e procedementos de verificación

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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BC3. Montaxe de instalacións eléctricas en vivendas

Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

Ferramentas utilizadas nas instalacións eléctricas.

Canalizacións eléctricas: tipos e características.

Elementos e procedementos de conexión.

Envolventes: tipos, características e graos de protección.

Técnicas de montaxe e procedementos de verificación das instalacións.

Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

Niveis de electrificación e número de circuítos.

Dispositivo de iluminación: tipos, características e sistemas de control.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de vivendas.

BC4. Montaxe de instalacións en locais

Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

Características específicas dos locais: canalizacións, proteccións, etc.

Previsión de potencias.

Cadros xerais e secundarios de protección: tipoloxía

Protección contra contactos directos e indirectos: especificacións.

Técnicas de montaxe e mecanizado: esbozos.

Condutores: tipos e seccións.

Dispositivos de iluminación. Tipos de lámpadas e luminarias, e sistemas de control.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de locais.

Circuíto e iluminación de emerxencia.

Documentación técnica das instalacións

BC5. Instalacións eléctricas de pequenas máquinas

Tipos de motores eléctricos.

Actuadores de máquinas eléctricas (premedor, interruptor e sondas, etc.).

Arranques de motores monofásicos e trifásicos.

Automatizacións básicas para motores monofásicos e trifásicos.

Control electrónico de motores eléctricos.

Protección de máquinas eléctricas.

Medidas de instalacións de máquinas (intensidade de arranque, potencia máxima, factorde potencia e desequilibrio de fases, etc.).

BC6. Mantemento e detección de avarías nas instalacións eléctricas

Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas.

Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos.

Diagnóstico e reparación de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de

seguridade.

Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

Mantemento de instalacións eléctricas.

BC7. Prevención de riscos laborais e protección ambiental

Identificación de riscos.

Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

Equipamentos de protección individual.
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Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

1.Acadar unha cualificación mínima de 5 en todos os resultados da aprendizaxe ao traverso dos criterios de avaliación e tendo en conta os

contidos mínimos mencionados no Titulo.

Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos. Os alumnos que non acaden unha nota de cinco puntos en cada

avaliación estarán obrigados a ir a recuperación

Respecto aos instrumentos de avaliación, avaliarase:

Pruebas (teórico-prácticas):  (será necesario un 5 sobre 10 na proba teórica como mínimo para pasar a fase practica)

- Cálculo 40%

- Montaxe 30%

- Medidas 10%

- Esquemas e interpretación 10%

- Tratamiento do material 10%

As prácticas serán imprescindibles  acabalas para facer media cos exámenes das probas teóricas.

A nota final e  a media das dúas probas.
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Identificación de riscos.
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Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

Equipamentos de protección individual.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas.

Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

0Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de vivendas.

Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas.

Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

Condutores eléctricos: tipos e características.

Instalacións básicas en vivendas e edificios.

Medidas en instalacións eléctricas básicas.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas.

Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas.

Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos.

Diagnóstico e reparación de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

Mantemento de instalacións eléctricas.

Identificación de riscos.

Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

Equipamentos de protección individual.

Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

Condutores eléctricos: tipos e características.

Instalacións básicas en vivendas e edificios.

Medidas en instalacións eléctricas básicas.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas.

Características xerais dos dispositivos de protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección. Protección contra contactos directos

e indirectos Protección contra

sobretensións e sobreintensidades.

Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

0Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de vivendas.

Ferramentas utilizadas nas instalacións eléctricas.

Canalizacións eléctricas: tipos e características.

Elementos e procedementos de conexión.

Envolventes: tipos, características e graos de protección.

Técnicas de montaxe e procedementos de verificación das instalacións.

Dispositivos de iluminación: tipos, características e sistemas de control.

Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.
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Medidas en instalacións eléctricas básicas.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas.

Identificación de riscos.

Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas.

Características xerais dos dispositivos de protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección. Protección contra contactos directos

e indirectos Protección contra

sobretensións e sobreintensidades.

Identificación de riscos.

Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

Equipamentos de protección individual.

Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas.

Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

Condutores eléctricos: tipos e características.

Instalacións básicas en vivendas e edificios.

Medidas en instalacións eléctricas básicas.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas.

Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas.

Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos.

Diagnóstico e reparación de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

Mantemento de instalacións eléctricas.

Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

Equipamentos de protección individual.

Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda

Condutores eléctricos: tipos e características.

Instalacións básicas en vivendas e edificios.

Medidas en instalacións eléctricas básicas.

Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas.

Tipos e características dos cadros.

Características xerais dos dispositivos de protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección. Protección contra contactos directos

e indirectos Protección contra

sobretensións e sobreintensidades.
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Toma de terra.

Técnicas de montaxe e procedementos de verificación.

Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

0Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de vivendas.

Ferramentas utilizadas nas instalacións eléctricas.

Canalizacións eléctricas: tipos e características.

Elementos e procedementos de conexión.

Envolventes: tipos, características e graos de protección.

Técnicas de montaxe e procedementos de verificación das instalacións.

Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

Niveis de electrificación e número de circuítos.

Dispositivo de iluminación: tipos, características e sistemas de control.

Tipos de motores eléctricos.

Actuadores de máquinas eléctricas (premedor, interruptor e sondas, etc.).

Arranques de motores monofásicos e trifásicos.

Automatizacións básicas para motores monofásicos e trifásicos.

Control electrónico de motores eléctricos.

Protección de máquinas eléctricas.

Medidas de instalacións de máquinas (intensidade de arranque, potencia máxima, factor de potencia e desequilibrio de fases, etc.).

Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A proba estará definida por os seguintes apartados:

a) Test de 100 cuestións referentes os sistemas de Instalación Eléctricas Básicas, incluidos no currículo

A valoración do test é de 3 puntos sobre 10.

Para superar o test é necesario acadar o 75% correcto das respostas, tendo en conta que as respostas negativas restaran

a metade do valor da cuestión. Valor de cada resposta = 3 puntos / 100 cuestións.

Para que o resto da proba poda valorarse terá que superarse o mencionado test.

b) Desenvolvemento dun tema sobre procedimentos, cálculos, configuración dunha instalación de electrificación de vivenda o alumeado interior ou

referente a locales comerciales etc., incluindo normativa e condicións de seguridade segundo currículo. Valoración desta proba 5 puntos máximo.

Valoración total da proba : 10 puntos. Que farán media coa puntuación acadada na práctica.
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4.b) Segunda parte da proba

Montaxe e/ou verificación dun esquema eléctrico referente a unha instalación de electrificación dun cadro de vivenda ou local comercial. Medidas

dos parámetros da instalación.

Montaxe, verificación ou posta a punto dun cadro de automatismos cableado do arranque dun motor trifasico, nas configuración básicas que pida o

currículo.

Valórase:

Interpretación do esquema: 20%

Técnicas de montaxe e precisión 20%

Procedimentos de medida e verificación 20%

Posta a punto, funcionamiento e solución de averías e normativa axeitada según o RBT 20%

Manipulación das ferramentas e aparataos de medida e verificación 20%

Para superar a proba e necesario acadar un mínimo de 5 sobre 10. Nese caso faráse media coa parte teórica. Do contrario suspenderase o

módulo o non chegar o mínimo esixido.

O profesor poderá suspender o proceso da proba prácticas se no seu transcurrir non se adoptara polo lo examinado o mínimo de medidas de

seguridade no traballo cos equipos de medida.

Un proceso incorrecto que leve o deterioro completo do material a empregar da instrumentación utilizada supón automaticamente un suspenso na

proba.
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