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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas 02018/2019 0213

MP0521_23 Técnicas e procesos en instalacións automáticas industriais
baseadas en tecnoloxía con cables

02018/2019 060

MP0521_13 Instalacións automáticas industriais 02018/2019 020

MP0521_33 Técnicas e procesos en instalacións automáticas industriais
baseadas en tecnoloxía programada

02018/2019 0133

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA BEGOÑA DE LA TORRE RODRÍGUEZ

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

(MP0521_23) RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, tendo en conta o
plan de montaxe e as especificacións dos elementos e sistemas.

(MP0521_13) RA1 - Caracteriza instalacións e dispositivos de automatización en industrias, para o que analiza a súa función e os campos de aplicación.

(MP0521_33) RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía programada, tendo en conta o
plan de montaxe e as especificacións dos elementos e sistemas.
(MP0521_33) RA2 - Implementa sistemas automáticos industriais baseados en tecnoloxía programada, para o que elabora programas de control e
configura os parámetros de funcionamento.
(MP0521_23) RA2 - Monta instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que interpreta planos e
esquemas, e aplica técnicas específicas.
(MP0521_23) RA3 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que localiza a disfunción
e identifica as súas causas, aplicando protocolos de actuación.
(MP0521_33) RA3 - Instala sistemas de automatización en vivendas, en edificios e industriais, baseados en tecnoloxía programada, para o que realiza
operacións de montaxe, conexión e axuste.
(MP0521_23) RA4 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con
cables, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada.
(MP0521_33) RA4 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía programada, para o que localiza a
disfunción e identifica as súas causas, aplicando protocolos de actuación.
(MP0521_23) RA5 - 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.
(MP0521_33) RA5 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía
programada, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada.
(MP0521_33) 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

(MP0521_13) CA1.1 Identificáronse os tipos de procesos industriais.

(MP0521_33) CA1.1 Identificouse a normativa de aplicación.

(MP0521_23) CA1.1 Identificouse a normativa de aplicación.

(MP0521_33) CA1.2 Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe.

(MP0521_23) CA1.2 Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe.

(MP0521_13) CA1.2 Identificouse a estrutura dunha instalación automática industrial.

(MP0521_23) CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos propios deste tipo de instalacións.

(MP0521_13) CA1.3 Recoñecéronse aplicacións nos sistemas industriais.

(MP0521_33) CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos propios deste tipo de instalacións.

(MP0521_13) CA1.4 Definíronse os niveis de automatización industrial.

(MP0521_23) CA1.4 Recoñecéronse as especificacións de montaxe de sistemas e elementos.

(MP0521_33) CA1.4 Recoñecéronse as especificacións de montaxe de sistemas e elementos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0521_33) CA1.5 Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe.

(MP0521_23) CA1.5 Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe.

(MP0521_13) CA1.5 Identificáronse os sistemas para controlar procesos industriais de tipo discreto.

(MP0521_23) CA1.6 Temporalizáronse as fases da execución da montaxe.

(MP0521_13) CA1.6 Identificáronse as tecnoloxías de automatización (con cables e programable) a nivel industrial.

(MP0521_33) CA1.6 Temporalizáronse as fases da execución da montaxe.

(MP0521_33) CA1.7 Documentáronse as fases de montaxe.

(MP0521_23) CA1.7 Documentáronse as fases de montaxe.

(MP0521_13) CA1.7 Identificáronse as variables que cumpra controlar en procesos automáticos industriais.

(MP0521_23) CA1.8 Elaboráronse probas de verificación e comprobación.

(MP0521_13) CA1.9 Identificáronse sensores, actuadores e receptores tendo en conta o seu funcionamento, as súas características técnicas e a súa
aplicación.

(MP0521_13) CA1.10 Clasificáronse e seleccionáronse os elementos dunha instalación automatizada segundo a súa aplicación, o seu funcionamento e as
súas características técnicas.

(MP0521_13) CA1.11 Recoñeceuse a simboloxía específica normalizada.

(MP0521_13) CA1.12 Identificáronse as manobras de arranque, variación de velocidade e freada de motores eléctricos.

(MP0521_13) CA1.13 Identificouse e clasificouse o equipamento dos sistemas electropneumáticos nunha automatización industrial.

(MP0521_33) CA2.1 Identificouse a estrutura empregada nos sistemas industriais con autómatas programables e con PC industriais.

(MP0521_23) CA2.1 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial baseadas en
tecnoloxía con cables.

(MP0521_23) CA2.2 Recoñecéronse as características industriais dos sensores, preactuadores, actuadores, elementos de diálogo persoa-máquina e
demais elementos da instalación.

(MP0521_33) CA2.3 Seleccionáronse autómatas programables e PC industriais en función da súa aplicación.

(MP0521_23) CA2.3 Seleccionáronse os elementos da instalación (proteccións, sensores, preactuadores, actuadores e cableamentos, etc.).

(MP0521_33) CA2.4 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados baseados en PLC e en PC industriais.

(MP0521_23) CA2.4 Identificáronse os esquemas de mando e potencia de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía
con cables.

(MP0521_33) CA2.5 Establecéronse as secuencias de funcionamento dun automatismo industrial programado.

(MP0521_33) CA2.6 Recoñecéronse os tipos de sinais, e os sistemas de numeración e de codificación da información.

(MP0521_23) CA2.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

(MP0521_33) CA2.7 Identificáronse funcións lóxicas aplicadas a automatismos industriais programados.

(MP0521_23) CA2.8 Determinouse a localización dos elementos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0521_33) CA2.9 Recoñecéronse os elementos dun automatismo programable.

(MP0521_23) CA2.14 Elaborouse a documentación técnica da montaxe.

(MP0521_23) CA3.1 Identificáronse os puntos críticos dunha instalación automática industrial.

(MP0521_33) CA3.1 Enumerouse o funcionamento e as características técnicas dos sistemas de automatización programada.

(MP0521_23) CA3.2 Propuxéronse posibles causas de avaría.

(MP0521_33) CA3.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados.

(MP0521_23) CA3.3 Definiuse un protocolo de actuación para a localización e a solución de avarías.

(MP0521_33) CA3.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos.

(MP0521_33) CA3.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

(MP0521_23) CA3.6 Elaborouse rexistros de avarías.

(MP0521_33) CA4.1 Identificáronse os puntos críticos dunha instalación automática industrial.

(MP0521_23) CA4.1 Identificáronse as operacións de mantemento.

(MP0521_23) CA4.2 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo da instalación.

(MP0521_33) CA4.2 Propuxéronse posibles causas de avaría.

(MP0521_23) CA4.3 Planificouse o mantemento preventivo.

(MP0521_33) CA4.3 Definiuse un protocolo de actuación para a localización e a solución de avarías.

(MP0521_23) CA4.4 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

(MP0521_23) CA4.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

(MP0521_33) CA4.5 Propuxéronse axustes e outros puntos de mellora para que non volva producirse a avaría.

(MP0521_23) CA4.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

(MP0521_33) CA4.6 Elaborouse rexistros de avarías.

(MP0521_23) CA4.9 Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento.

(MP0521_33) CA5.1 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo da instalación.

(MP0521_23) CA5.1 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.

(MP0521_33) CA5.2 Planificouse o mantemento preventivo.

(MP0521_33) CA5.3 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

(MP0521_23) CA5.3 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

(MP0521_33) CA5.4 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

(MP0521_23) CA5.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual e colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

(MP0521_23) CA5.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0521_33) CA5.5 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

(MP0521_23) CA5.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0521_23) CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0521_23) CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0521_23) CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0521_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.

(MP0521_33) CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0521_33) CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual e colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

(MP0521_33) CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0521_33) CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0521_33) CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

(MP0521_33) CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0521_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

(MP0521_13) RA1 - Caracteriza instalacións e dispositivos de automatización en industrias, para o que analiza a súa función e os campos de aplicación.

(MP0521_33) RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía programada, tendo en conta o
plan de montaxe e as especificacións dos elementos e sistemas.
(MP0521_23) RA2 - Monta instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que interpreta planos e
esquemas, e aplica técnicas específicas.
(MP0521_33) RA2 - Implementa sistemas automáticos industriais baseados en tecnoloxía programada, para o que elabora programas de control e
configura os parámetros de funcionamento.
(MP0521_23) RA3 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que localiza a disfunción
e identifica as súas causas, aplicando protocolos de actuación.
(MP0521_33) RA3 - Instala sistemas de automatización en vivendas, en edificios e industriais, baseados en tecnoloxía programada, para o que realiza
operacións de montaxe, conexión e axuste.
(MP0521_23) RA4 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con
cables, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada.
(MP0521_33) RA4 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía programada, para o que localiza a
disfunción e identifica as súas causas, aplicando protocolos de actuación.
(MP0521_23) RA5 - 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.
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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

(MP0521_33) RA5 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía
programada, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada.
(MP0521_33) 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

(MP0521_33) CA1.8 Elaboráronse probas de verificación e comprobación.

(MP0521_13) CA1.8 Aplicouse a álxebra de Boole e o Grafcet a procesos combinacionais e secuenciais, respectivamente.

(MP0521_33) CA2.2 Realizáronse diagramas de bloques dos autómatas programables e dos PC industriais.

(MP0521_23) CA2.5 Dimensionáronse e montáronse os elementos de potencia: arrancadores electrónicos, variadores de velocidade, servoaccionamentos,
etc.

(MP0521_23) CA2.6 Dimensionáronse as proteccións.

(MP0521_33) CA2.8 Representáronse esquemas de conexión dun automatismo programable.

(MP0521_23) CA2.9 Conformáronse ou mecanizáronse elementos das instalacións.

(MP0521_33) CA2.10 Elaboráronse diagramas funcionais e esquemas lóxicos.

(MP0521_23) CA2.10 Tendeuse e conectouse o cableamento.

(MP0521_23) CA2.11 Instaláronse os cadros eléctricos.

(MP0521_33) CA2.11 Escribíronse programas de control.

(MP0521_23) CA2.12 Montáronse e conectáronse equipamentos e elementos da instalación.

(MP0521_33) CA2.12 Cargáronse programas e verificouse o seu funcionamento.

(MP0521_23) CA2.13 Verificouse o funcionamento das instalacións.

(MP0521_33) CA2.13 Empregáronse sistemas de supervisión.

(MP0521_23) CA2.15 Montáronse, conectáronse e determináronse as secuencias de actuación dos automatismos electropneumáticos.

(MP0521_23) CA3.4 Realizáronse as medidas oportunas para localizar a avaría.

(MP0521_23) CA3.5 Propuxéronse axustes e outros puntos de mellora para que non volva producirse a avaría.

(MP0521_33) CA3.5 Conectáronse elementos da instalación.

(MP0521_33) CA3.6 Configuráronse os elementos conectados.

(MP0521_33) CA3.7 Instaláronse os elementos de seguridade.

(MP0521_33) CA3.8 Combináronse aplicacións relativas aos contornos de automatización industrial programada.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0521_33) CA3.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

(MP0521_33) CA4.4 Realizáronse as medidas oportunas para localizar a avaría.

(MP0521_23) CA4.7 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

(MP0521_23) CA4.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

(MP0521_23) CA5.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

(MP0521_33) CA5.6 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

(MP0521_33) CA5.7 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

(MP0521_33) CA5.8 Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento.

(MP0521_33) CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

SISTEMA DE AVALIACIÓN:

O ser unha proba libre a avaliación será sobor o que demostre o alumnado na proba tanto teórico coma práctico.

A proba escrita ou proba conceptual: Preguntas cortas ou para desenvolver nun tempo dado.

A proba práctica ou proba procedimental: Suposto de carácter práctico a desenvolver nun tempo dado.

A nota mínima para a superación do módulo será de "5" e a máxima de "10". Deberase acadar un mínimo correspondente a un "5" tanto na proba

teórica coma na práctica para acadar unha avaliación positiva do módulo.

Farase un única proba tanto teórica coma práctico na data indicada.

Avisárase coa suficiente antelación da realización destas probas.

Criterios de corrección:

A proba escrita levará impresa na parte inferior a puntuación de cada pregunta, e si esta consta de varios apartados levará a puntuación por

apartado.

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

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba, consistirá nunha proba escrita cunha duración máxima de dúas horas, que versará sobor o expresado no currículo é que

terá pequenas cuestións e problemas de automatismos industriais.

O alumnado deberá traer bolígrafo, lapis e regras (regra, escuadra e cartabón).

Será obrigatorio o documento de identidade persoal (DNI ou similar ) se non será excluído da  proba.
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4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba, será unha práctica a desenvolver no taller de electricidade perante tres horas coma máximo, deberá traer útiles básico

do electricista. (desaparafusador estrela e plano longos e curtos, metro, tixolas, pelacables,etc.).

Será obrigatorio o documento de identidade persoal (DNI ou similar ) se non será excluído da  proba.
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