
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Ferrolterra 2018/201915006754 Ferrol

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos 02018/2019 0213

MP0520_44 Circuítos electrónicos 02018/2019 058

MP0520_14 Sistemas eléctricos de corrente alterna 02018/2019 051

MP0520_24 Técnicas de medidas en instalacións electrotécnicas 02018/2019 029

MP0520_34 Máquinas eléctricas 02018/2019 075

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

Profesorado asignado ao módulo ADOLFO FIGUEROA MARTÍNEZ,MANUEL RIVERA FERNÁNDEZ,VÍCTOR RAMÓN PIÑEIRO TUBÍO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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

(MP0520_44) RA1 - Caracteriza circuítos electrónicos analóxicos, para o que analiza o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións.

(MP0520_34) RA1 - Determina as características das máquinas rotativas de corrente alterna, para o que analiza os seus principios de funcionamento e
identifica os seus campos de aplicación.

(MP0520_14) RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna.

(MP0520_24) RA1 - Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo e o mantemento de instalacións electrotécnicas, e describe os procedementos
e os equipamentos de medida.

(MP0520_44) RA2 - Caracteriza circuítos electrónicos dixitais, para o que analiza o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións.

(MP0520_34) RA2 - Caracteriza transformadores trifásicos, para o que analiza o seu funcionamento e realiza probas e ensaios.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0520_44) CA1.1 Caracterizáronse as fontes de alimentación.

(MP0520_14) CA1.1 Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal.

(MP0520_24) CA1.1 Recoñeceuse o principio de funcionamento e as características dos instrumentos de medida.

(MP0520_34) CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.

(MP0520_14) CA1.2 Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente alterna.

(MP0520_44) CA1.2 Caracterizáronse os sistemas electrónicos de control de potencia.

(MP0520_24) CA1.2 Identificáronse os esquemas de conexión dos aparellos de medida.

(MP0520_34) CA1.2 Identificáronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

(MP0520_24) CA1.3 Recoñecéronse os procedementos de medida de cada instrumento ou equipamento.

(MP0520_14) CA1.3 Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, potencias, cos ¿ e frecuencia de resonancia, etc.).

(MP0520_44) CA1.3 Verificouse o funcionamento dos sistemas electrónicos de control de potencia.

(MP0520_34) CA1.3 Relacionouse cada elemento da máquina coa súa función.

(MP0520_44) CA1.4 Caracterizáronse os circuítos amplificadores.

(MP0520_24) CA1.4 Identificáronse as necesidades de calibración dos aparellos de medida.

(MP0520_14) CA1.4 Distinguíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos.

(MP0520_34) CA1.4 Calculáronse magnitudes eléctricas e mecánicas.

(MP0520_44) CA1.5 Comprobáronse os factores de dependencia da ganancia dos circuítos con amplificadores operacionais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0520_14) CA1.5 Calculouse o cos ¿ e a súa corrección en instalacións eléctricas.

(MP0520_34) CA1.5 Obtívose información técnica da placa de características.

(MP0520_14) CA1.6 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente alterna.

(MP0520_34) CA1.6 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

(MP0520_44) CA1.6 Caracterizáronse circuítos osciladores.

(MP0520_34) CA1.7 Utilizáronse gráficas de funcionamento.

(MP0520_14) CA1.7 Identificáronse os harmónicos, os seus efectos e as técnicas de filtraxe.

(MP0520_44) CA1.7 Realizáronse esquemas de bloques de circuítos analóxicos de diferentes tipos.

(MP0520_34) CA1.8 Identificáronse sistemas de posta en marcha de máquinas.

(MP0520_34) CA1.9 Utilizáronse gráficas de par-velocidade, rendemento-potencia, revolución-potencia, etc.

(MP0520_44) CA1.9 Identificáronse as aplicacións dos circuítos analóxicos.

(MP0520_34) CA2.1 Distinguíronse as características físicas e funcionais dos transformadores.

(MP0520_44) CA2.1 Recoñecéronse as funcións lóxicas fundamentais.

(MP0520_44) CA2.2 Representáronse circuítos lóxicos.

(MP0520_34) CA2.2 Obtívose información técnica da placa de características.

(MP0520_34) CA2.3 Identificáronse os grupos de conexión dos transformadores trifásicos e as súas aplicacións.

(MP0520_44) CA2.3 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

(MP0520_34) CA2.4 Recoñecéronse os tipos de acoplamento dos transformadores.

(MP0520_44) CA2.4 Identificáronse os compoñentes básicos dos circuítos dixitais e as súas aplicacións.

(MP0520_44) CA2.5 Caracterizáronse circuítos combinacionais.

(MP0520_44) CA2.6 Caracterizáronse circuítos secuenciais.

(MP0520_34) CA2.8 Realizáronse os cálculos das condicións de funcionamento dos transformadores (coeficiente de regulación, caída de tensión e
rendemento, etc.).

(MP0520_44) CA2.9 Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0520_44) RA1 - Caracteriza circuítos electrónicos analóxicos, para o que analiza o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións.
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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

(MP0520_24) RA1 - Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo e o mantemento de instalacións electrotécnicas, e describe os procedementos
e os equipamentos de medida.

(MP0520_14) RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna.

(MP0520_44) RA2 - Caracteriza circuítos electrónicos dixitais, para o que analiza o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións.

(MP0520_34) RA2 - Caracteriza transformadores trifásicos, para o que analiza o seu funcionamento e realiza probas e ensaios.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0520_14) CA1.3 Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, potencias, cos ¿ e frecuencia de resonancia, etc.).

(MP0520_24) CA1.5 Realizáronse medidas dos parámetros básicos das instalacións eléctricas (tensión, intensidade, potencias, cos ¿, etc.) co
equipamento de medida adecuado e consonte a normativa de seguridade.

(MP0520_14) CA1.5 Calculouse o cos ¿ e a súa corrección en instalacións eléctricas.

(MP0520_14) CA1.6 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente alterna.

(MP0520_24) CA1.6 Aplicáronse procedementos para a corrección de erros en medidas eléctricas.

(MP0520_24) CA1.7 Aplicáronse normas de seguridade.

(MP0520_44) CA1.8 Medíronse ou visualizáronse os sinais de entrada e saída en circuítos analóxicos ou nos seus bloques.

(MP0520_34) CA2.5 Aplicáronse técnicas de medición fundamentais en transformadores trifásicos.

(MP0520_34) CA2.6 Realizáronse os ensaios de baleiro e curtocircuíto dun transformador.

(MP0520_44) CA2.7 Comprobouse o funcionamento de circuítos lóxicos.

(MP0520_34) CA2.7 Aplicáronse medidas de seguridade nos ensaios.

(MP0520_44) CA2.8 Utilizáronse aplicacións informáticas de simulación de circuítos.

(MP0520_44) CA2.10 Medíronse ou visualizáronse os sinais.

Para que a avaliación do alumno poida ser positiva no módulo este deberá ter superado unha serie de contidos mínimos que serán os seguintes:

1. Determinación dos parámetros característicos de instalacións, circuitos e máquinas de corrente alterna.

2. Recoñecemento dos principios básicos do funcionamento das máquinas eléctricas de corrente alterna.

3. Recoñecemento das técnicas de arranque e control de máquinas eléctricas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Identificación práctica das principais características de circuítos electrónicos dixitais e analóxicos básicos mediante circuítos funcionais.

5. Identificación práctica de sistemas de alimentación conmutados.

6. Identificación dos equipamentos de medida que cumpra utilizar para a verificación,  posta en servizo e o mantemento.

7. Realización de medidas das magnitudes características en instalacións e máquinas de corrente alterna.

8. Uso de ferramentas apropiadas (calculadora científica, aplicacións informáticas, etc.).

9. Uso coherente e correcto das unidades adecuadas para cada magnitude.

10. Presentación dos resultados dos cálculos coa precisión requirida.

11. Recoñecemento dos riscos e dos efectos da electricidade.

Criterios de cualificación:

Na primeira parte da proba será necesario acadar unha puntuación mínima de 5. Cada un dos exercicios puntuarase de 0 a 10 tendo que obter o

alumno unha puntuación igual ou superior a 5 en cada un dos exercicios/supostos plantexados para acadar unha avaliación positiva.

A segunda parte da proba terá unha calificación de APTO/NON APTO segundo o alumno realice de forma correcta a práctica proposta nun tempo

axeitado, empregando as ferramentas e equipos de medida axeitados e respetando a normativa de seguridade.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba escrita consistente en 4 exercicios, un por cada unidade formativa.

Os exercicios consistirán na resolución de circuítos monofásicos e/ou trifásicos, cálculo de transformadores, determinación dos parámetros

fundamentais dos transformadores, parámetros característicos dos motores e/ou xeradores, deseño dun circuíto electrónico dixital mediante

álxebra de Boole e portas lóxicas e/ou circuítos combinacionais, identificación do funcionamento dos circuítos electrónicos analóxicos ou calquera

outro similar que entre dentro do currículo contemplado no Decreto 138/2011, do 9 de xuño.

Instrumentos necesarios: bolígrafo e calculadora.

4.b) Segunda parte da proba

Exercicio práctico que poderá incluir calquera das seguintes prácticas: Ensaio dun transformador monofásico e/ou trifásico, realización de calquera

medida regulamentaria esixida polo REBT, medidas de iluminación... ou calquera outra proba práctica referida ao currículo do Decreto 138/2011,

do 9 de xuño.

Instrumentos necesarios: Todos os instrumentos necesarios para a realización das probas serán suministrados polo centro educativo.
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