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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

(MP0517_23) RA1 - Caracteriza instalacións electroacústicas interiores, para o que analiza a súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos
elementos que as integran.
(MP0517_33) RA1 - Caracteriza instalacións de seguridade electrónica, circuítos pechados de televisión (CPTV) e control de accesos, para o que analiza a
súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos elementos que as integran.
(MP0517_13) RA1 - Caracteriza instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, para o que analiza as redes que as compoñen e describe a
función e as características dos equipamentos e dos elementos que as integran.

(MP0517_13) RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas.

(MP0517_23) RA2 - Configura instalacións electroacústicas, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas.

(MP0517_33) RA2 - Configura instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, para o que representa as instalacións sobre planos e
elabora esquemas.
(MP0517_13) RA3 - Instala infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e á calidade
das instalacións.

(MP0517_23) RA3 - Instala sistemas electroacústicos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e a calidade das instalacións.

(MP0517_33) RA3 - Instala sistemas de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á
normativa e a calidade das instalacións.

(MP0517_23) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións electroacústicas, para o que mide parámetros e axusta os seus elementos.

(MP0517_33) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, medindo parámetros e axustando os
seus elementos.

(MP0517_13) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos.

(MP0517_13) RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións.

(MP0517_23) RA5 - Mantén instalacións electroacústicas, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das intervencións.

(MP0517_33) RA5 - Mantén instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das
intervencións.
(MP0517_13) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os
equipamentos para os previr.
(MP0517_33) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas
e os equipamentos para os previr.
(MP0517_23) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA1.1 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos da electroacústica.

(MP0517_33) CA1.1 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos da seguridade electrónica en relación coa intrusión, o incendio e a detección de
gases.

(MP0517_13) CA1.1 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de recepción de sinais de radio e televisión de acordo coa normativa sobre
infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

(MP0517_23) CA1.2 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas electroacústicos en relación á megafonía, a sonorización e a
intercomunicación no interior dos ámbitos doméstico, terciario, industrial, institucional, asistencial, etc.

(MP0517_33) CA1.2 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos dos sistemas de CPTV e de control de accesos.

(MP0517_13) CA1.2 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de telefonía interior de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns
de telecomunicacións en edificios.

(MP0517_13) CA1.3 Identificáronse os tipos e as características do sistema de cableamento estruturado.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA1.3 Identificáronse os tipos e as características das instalacións de acordo coa normativa.

(MP0517_23) CA1.4 Identificáronse as características acústicas dos locais.

(MP0517_13) CA1.4 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de banda larga de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de
telecomunicacións en edificios.

(MP0517_23) CA1.5 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

(MP0517_13) CA1.5 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de portaría e videoportaría automáticas.

(MP0517_13) CA1.6 Clasificáronse as vivendas segundo os criterios especificados pola normativa canto ao fogar dixital .

(MP0517_13) CA1.7 Describíronse as posibilidades de integración, a nivel de infraestrutura executada con tecnoloxías de acceso ultrarrápidas, entre a
infraestrutura común de telecomunicacións (ICT) e os sistemas domóticos.

(MP0517_33) CA1.7 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

(MP0517_13) CA1.8 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

(MP0517_33) CA1.9 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

(MP0517_33) CA1.11 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

(MP0517_13) CA1.15 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

(MP0517_13) CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

(MP0517_13) CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría
automáticas.

(MP0517_23) CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións electroacústica.

(MP0517_33) CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

(MP0517_23) CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0517_23) CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.

(MP0517_33) CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

(MP0517_23) CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

(MP0517_13) CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

(MP0517_13) CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

(MP0517_23) CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

(MP0517_33) CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

(MP0517_23) CA2.11 Aplicouse a normativa e o REBT na configuración da instalación.

(MP0517_33) CA2.11 Aplicouse a normativa e o REBT na configuración da instalación.

(MP0517_13) CA2.12 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o ámbito urbanístico e paisaxístico.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación electroacústica.

(MP0517_13) CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

(MP0517_23) CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

(MP0517_33) CA3.3 Programáronse as actividades de montaxe.

(MP0517_13) CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

(MP0517_33) CA3.4 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

(MP0517_13) CA3.4 Verificouse ou executouse a montaxe e a orientación dos elementos de captación de sinais.

(MP0517_13) CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións e condutores.

(MP0517_13) CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

(MP0517_13) CA3.7 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

(MP0517_13) CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

(MP0517_33) CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

(MP0517_13) CA3.9 Optimizouse o emprego de materiais nos procesos de montaxe.

(MP0517_33) CA3.9 Empregáronse os materiais con criterios de óptimo aproveitamento nos procesos de montaxe.

(MP0517_13) CA3.10 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

(MP0517_13) CA3.11 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

(MP0517_23) CA3.11 Organizouse o traballo en equipo.

(MP0517_13) CA3.12 Organización do traballo en equipo.

(MP0517_13) CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

(MP0517_13) CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

(MP0517_33) CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

(MP0517_23) CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de
funcionamento.

(MP0517_13) CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de
funcionamento.

(MP0517_33) CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de
funcionamento.

(MP0517_13) CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

(MP0517_33) CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

(MP0517_13) CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_33) CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

(MP0517_13) CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

(MP0517_23) CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

(MP0517_23) CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións.

(MP0517_33) CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións.

(MP0517_13) CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións de radio e televisión, telefonía,
banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

(MP0517_33) CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

(MP0517_13) CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

(MP0517_33) CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

(MP0517_23) CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

(MP0517_13) CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

(MP0517_33) CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

(MP0517_13) CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

(MP0517_23) CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

(MP0517_33) CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

(MP0517_13) CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

(MP0517_13) CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

(MP0517_33) CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

(MP0517_13) CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias
de mantemento, etc.).

(MP0517_33) CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias
de mantemento, etc.).

(MP0517_33) CA6.1 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.

(MP0517_13) CA6.1 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.

(MP0517_23) CA6.1 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.

(MP0517_13) CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0517_33) CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0517_23) CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0517_13) CA6.3 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

(MP0517_33) CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0517_33) CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

(MP0517_13) CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

(MP0517_33) CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0517_13) CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0517_23) CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0517_13) CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0517_33) CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0517_23) CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0517_33) CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0517_13) CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0517_23) CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0517_13) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0517_23) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0517_33) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0517_13) CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0517_23) CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0517_33) CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0517_23) RA1 - Caracteriza instalacións electroacústicas interiores, para o que analiza a súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos
elementos que as integran.
(MP0517_33) RA1 - Caracteriza instalacións de seguridade electrónica, circuítos pechados de televisión (CPTV) e control de accesos, para o que analiza a
súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos elementos que as integran.
(MP0517_13) RA1 - Caracteriza instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, para o que analiza as redes que as compoñen e describe a
función e as características dos equipamentos e dos elementos que as integran.

(MP0517_13) RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas.

(MP0517_23) RA2 - Configura instalacións electroacústicas, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas.

(MP0517_33) RA2 - Configura instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, para o que representa as instalacións sobre planos e
elabora esquemas.

(MP0517_23) RA3 - Instala sistemas electroacústicos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e a calidade das instalacións.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0517_13) RA3 - Instala infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e á calidade
das instalacións.
(MP0517_33) RA3 - Instala sistemas de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á
normativa e a calidade das instalacións.

(MP0517_23) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións electroacústicas, para o que mide parámetros e axusta os seus elementos.

(MP0517_33) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, medindo parámetros e axustando os
seus elementos.

(MP0517_13) RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos.

(MP0517_13) RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións.

(MP0517_33) RA5 - Mantén instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das
intervencións.

(MP0517_23) RA5 - Mantén instalacións electroacústicas, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das intervencións.

(MP0517_23) RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_33) CA1.3 Identificáronse os tipos e as características das instalacións consonte a normativa.

(MP0517_33) CA1.4 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de seguridade electrónica fronte á intrusión, o incendio e a acumulación de
gases nocivos, nos ámbitos doméstico, terciario, industrial, institucional, e asistencial, etc.

(MP0517_33) CA1.5 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de CPTV.

(MP0517_23) CA1.6 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

(MP0517_33) CA1.6 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de control de accesos.

(MP0517_23) CA1.7 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

(MP0517_23) CA1.8 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

(MP0517_33) CA1.8 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

(MP0517_13) CA1.9 Recoñecéronse os tipos e a función dos recintos e dos rexistros dunha ICT.

(MP0517_23) CA1.9 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

(MP0517_13) CA1.10 Identificáronse os tipos de canalizacións.

(MP0517_33) CA1.10 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

(MP0517_13) CA1.11 Identificáronse os tipos de redes que compoñen a ICT

(MP0517_13) CA1.12 Identificáronse as zonas do edificio indicadas pola normativa.

(MP0517_13) CA1.13 Identificáronse os equipamentos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga e de portaría e videoportaría
automáticas.

(MP0517_13) CA1.14 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga, e de portaría e
videoportaría automáticas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA2.2 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, rexistros, etc.).

(MP0517_13) CA2.2 Verificáronse as características das instalacións de recepción de sinais de radio e televisión, segundo a súa situación xeográfica con
respecto aos puntos de emisión.

(MP0517_33) CA2.2 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, rexistros, etc.).

(MP0517_23) CA2.3 Determináronse as características acústicas dos locais que se vaian sonorizar.

(MP0517_33) CA2.3 Determináronse as características físicas dos locais que cumpra controlar.

(MP0517_13) CA2.3 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, arquetas e rexistros, etc.).

(MP0517_23) CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos.

(MP0517_33) CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos.

(MP0517_13) CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos.

(MP0517_33) CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

(MP0517_13) CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

(MP0517_23) CA2.5 Elaboráronse esquemas, coa simboloxía normalizada.

(MP0517_33) CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0517_13) CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

(MP0517_33) CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.

(MP0517_13) CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións de radio, televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

(MP0517_23) CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

(MP0517_13) CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

(MP0517_33) CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

(MP0517_13) CA2.11 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

(MP0517_33) CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación de seguridade electrónica.

(MP0517_33) CA3.2 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación de CPTV e dunha instalación de control de accesos.

(MP0517_13) CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

(MP0517_23) CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

(MP0517_23) CA3.4 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións, e de condutores e conectadores normalizados.

(MP0517_23) CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

(MP0517_33) CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións, e dos condutores e os conectadores normalizados.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_33) CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

(MP0517_23) CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

(MP0517_33) CA3.7 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

(MP0517_23) CA3.7 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

(MP0517_23) CA3.8 Empregáronse os materiais con criterios de óptimo aproveitamento nos procesos de montaxe.

(MP0517_23) CA3.9 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

(MP0517_23) CA3.10 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

(MP0517_33) CA3.10 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

(MP0517_33) CA3.11 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

(MP0517_33) CA3.12 Organización do traballo en equipo.

(MP0517_23) CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

(MP0517_33) CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

(MP0517_33) CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

(MP0517_23) CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

(MP0517_13) CA4.3 Axustáronse os equipamentos de cabeceira das instalacións de telecomunicacións en modo local ou de xeito remoto, vía telefónica
(GSM ou outros) e a través de internet.

(MP0517_23) CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

(MP0517_33) CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

(MP0517_23) CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

(MP0517_23) CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

(MP0517_23) CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

(MP0517_23) CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

(MP0517_23) CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

(MP0517_33) CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

(MP0517_13) CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

(MP0517_23) CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

(MP0517_23) CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias
de mantemento, etc.).

(MP0517_23) CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0517_23) CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

MÍNIMOS ESIXIBLES:

1. Coñecer os riscos asociados aos traballos coa electricidade e coas ferramentas empregadas

2. Coñecer os elementos de seguridade e equipamentos de protección individual e colectiva requiridos para os traballos desenvolvidos

3. Realizar as prácticas encomendadas tendo en conta a normativa para a protección da saúde e seguridade fronte ao risco eléctrico

4. Realizar as prácticas con orde e limpeza como factor de prevención de riscos

5. Manexar adecuadamente a ferramenta requirida para as actividades desenvolvidas no módulo, coñecendo as súas características, os

seus riscos e a súa prevención

As infraestruturas de telecomunicación en edificios. Lexislación

6. Coñecer os recintos, rexistros, canalizacións e redes que integran unha ICT, as súas funcións e características

7. Dimensionar os recintos, rexistros e canalizacións segundo a normativa

8. Realizar a montaxe das canalizacións e rexistros dun edificio de vivendas

Radio e televisión terrestre

9. Coñecer as propiedades das ondas electromagnéticas

10. Coñecer a organización e distribución do espectro radioeléctrico

11. Manexar adecuadamente os aparellos de medida: o medidor de campo, osciloscopio e analizador de espectro

12. Coñecer as características da transmisións de radio e Tv terrestre (tipos de modulación, ancho de banda, etc)

13. Coñecer as unidades de medida logarítmicas empregadas en telecomunicacións e a súa relación coas unidades convencionais

14. Coñecer os tipos de antenas, e as súas características

15. Seleccionar a antena adecuada segundo as necesidades

16. Coñecer os fundamentos das liñas de transmisión, tipos e características

17. Elixir e dimensionar os elementos de suxeición axeitados

18. Realizar  instalación dun sistema de captación de sinais de radio e Tv terrestre

19. Coñecer os distintos tipos de instalacións de distribución de sinal de Tv e as súas configuracións

20. Coñecer os distintos tipos de elementos dun sistema de distribución de sinal de Tv terrestre

21. Deseñar o sistema de distribución dun edificio empregando software, e respectando a normativa

22. Instalar e comprobar o correcto funcionamento do sistema de distribución dun edificio, segundo os requirimentos da normativa

23. Coñecer os distintos tipos de equipamentos de cabeceira e as súas características (individual, colectiva, mono ou multisatélite...)

24. Coñecer os distintos elementos que se poden atopar nun equipo de cabeceira para televisión terrestre

25. Elixir o equipamento máis axeitado en función das necesidades

26. Instalar e comprobar o correcto funcionamento do equipamento de cabeceira dun edificio e/ou vivenda unifamiliar, segundo os

requirimentos da normativa

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Radio e Televisión vía satélite

27. Coñecer as características das transmisións de sinais de radio e Tv vía satélite

28. Coñecer os tipos de antenas, e as súas características

29. Coñecer os distintos tipos de LNB e as súas características

30. Elixir a antena e LNB máis axeitados a cada caso

31. Saber orientar a antena

32. Instalar unha antena e verificar o seu correcto funcionamento, segundo os requirimentos da normativa

33. Coñecer as distintas configuracións nas instalacións de recepción de sinais de radio e Tv vía satélite (individual, colectiva, un ou varios

satélites, etc.)

34. Identificar as características técnicas dos elementos que interveñen na distribución de sinais vía satélite

35. Deseñar o sistema de distribución dun edificio empregando software, e respectando a normativa

36. Coñecer os distintos elementos requiridos para o equipamento de cabeceira dunha instalación para satélite

37. Instalar e comprobar o correcto funcionamento do equipo de cabeceira dunha ICT

38. Coñecer as características da distribución de Tv por cable

Servizos de telefonía e redes de datos

39. Coñecer os fundamentos da telefonía básica

40. Identificar as características técnicas dos elementos que interveñen na distribución de telefonía básica

41. Deseñar unha instalación de distribución de telefonía básica de acordo coa normativa en vigor

42. Cablear e comprobar o correcto funcionamento dunha instalación de telefonía básica segundo os requirimentos da normativa

43. Coñecer as topoloxías e características das redes de datos

44. Coñecer as características das distintas redes, rexistros e recintos que conforman unha ICT no relativo ás transmisións de telefonía básica

e de banda ancha, en función da tecnoloxía empregada (cable de pares, pares trenzados, coaxial ou  fibra óptica)

45. Identificar as características técnicas dos aparellos e materiais que interveñen nas redes de datos (cable de pares, pares trenzados,

coaxial ou  fibra óptica)

46. Dimensionar unha rede de datos dunha ICT en función da tecnoloxía empregada (cable de pares, pares trenzados, coaxial ou  fibra óptica)

47. Instalar, configurar e comprobar o correcto funcionamento dunha rede de datos, segundo os requirimentos da normativa

Control de accesos e seguridade electrónica

48. Coñecer os distintos tipos de instalacións e sistemas de control de accesos

49. Coñecer os distintos elementos que integran un sistema de control de accesos e as súas características

50. Instalar, configurar e verificar o correcto funcionamento dun sistema de control de acceso

51. Coñecer os distintos sistemas de montaxe de porteiros electrónicos e videoporteiros

52. Coñecer os distintos elementos que integran un sistema de porteiros electrónicos e videoporteiros, e as súas características

53. Instalar, configurar e verificar o correcto funcionamento dun sistema de porteiro electrónico ou videoporteiro

54. Coñecer os distintos elementos que compoñen un CPTV (cámaras, monitores, gravadoras, procesadores de vídeo, etc), os seus tipos e

características

55. Coñecer as distintas configuracións dun CPTV

56. Instalar, configurar e verificar o correcto funcionamento dun sistema de CPTV

57. Coñecer os fundamentos de seguridade electrónica en relación coa intrusión, incendio e detección de gases

58. Coñecer os distintos tipos de elementos e materiais (sensores, actuadores, cables, etc.) presentes nunha instalación de seguridade

electrónica

59. Instalar, configurar e verificar o funcionamento dunha instalación de seguridade electrónica

Sonorización e megafonía
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60. Coñecer os propiedades do son

61. Coñecer os tipos e características dos dispositivos electroacústicos (micrófonos, altofalantes) e do resto de equipos e dispositivos que

forman parte dunha instalación de sonorización ou megafonía

62. Coñecer os distintos tipos de instalación dun sistema de sonorización e megafonía

63. Realizar unha instalación de sonorización e megafonía, configurar e verificar o seu funcionamento

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Avaliaranse por separado os coñecementos e os procedementos.

      a. Para a avaliación de coñecementos empregarase como instrumento a primeira proba, que constará de preguntas sobre os contidos

definidos no currículo do módulo.

      b. Para a avaliación de procedementos empregarase como instrumento a segunda proba, que consistirá nun suposto de carácter práctico a

desenvolver nun tempo dado, que lles será indicado aos examinandos ao principio da proba. Valorarase:

                           ¿ A asimilación dos conceptos relacionados coa actividade práctica

                           ¿ A destreza no manexo da ferramenta e instrumentos de medida

                           ¿ O acabado dos resultados das distintas tarefas desenvolvidas

Cada unha das dúas probas será cualificada por separado de un a dez, debendo obterse en cada unha delas unha nota igual ou superior a cinco

puntos para obter unha cualificación final de apto. Se se cumpre esta condición, a cualificación final será a media da nota de ambas as dúas

probas; en caso contrario a nota final non superará os catro puntos, malia que a media de ambas superase os cinco puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Constará de exercicios e preguntas teóricas relacionadas cos contidos do módulo

Cada pregunta será cualificada como ben ou mal e sumará os puntos correspondentes. Nas preguntas tipo test, as respostas erradas restarán

puntuación nunha cantidade indicada explícitamente na proba

Será obrigatoria a presentación dun documento de identificación persoal (DNI ou calquera outro legalmente admitido)

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na montaxe, verificación, mantemento e/ou reparación dunha ou varias instalacións ou circuítos eléctricos e/ou electrónicos relacionados

cos contidos do módulo.

Os materiais, ferramentas e instrumentos de medida que se empreguen serán os existentes no centro

Será obrigatoria a presentación dun documento de identificación persoal (DNI ou calquera outro legalmente admitido)
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