
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 (*)

MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación 02018/2019 0122

MP0522_12 Redes eléctricas de distribución en alta e baixa tensión 02018/2019 069

MP0522_22 Centros de transformación 02018/2019 053

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

Profesorado asignado ao módulo ADOLFO FIGUEROA MARTÍNEZ

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

(MP0522_22) RA1 - Caracteriza centros de transformación (CT), para o que analiza o seu funcionamento e describe as características dos seus
elementos.
(MP0522_12) RA1 - Identifica os elementos que configuran as redes de distribución en alta e baixa tensión, para o que analiza a súa función e describe as
súas características técnicas e normativas.
(MP0522_12) RA2 - Caracteriza as redes eléctricas de distribución de alta e baixa tensión, para o que analiza a súa estrutura e identifica os seus
parámetros típicos e as normas de aplicación.
(MP0522_22) RA2 - Configura centros de transformación de interior ou de intemperie, para o que elabora esquemas e selecciona os seus equipamentos e
os seus elementos.
(MP0522_12) RA3 - Configura redes aéreas ou subterráneas de alta e baixa tensión, para o que analiza anteproxectos ou as condicións dadas e
selecciona os elementos que as compoñen.
(MP0522_22) RA3 - Define as probas e os ensaios dos elementos dos centros de transformación, para o que se empregou a información de fábrica, e
elaborouse a documentación técnica correspondente.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0522_12) CA1.1 Identificáronse as instalacións que compoñen o sistema eléctrico.

(MP0522_22) CA1.1 Clasificáronse os CT segundo o seu emprazamento, a alimentación, e a propiedade e o tipo de acometida.

(MP0522_12) CA1.2 Clasificáronse as redes segundo a súa categoría, o emprazamento e a estrutura.

(MP0522_22) CA1.2 Relacionáronse elementos do CT coa súa representación simbólica en proxectos tipo.

(MP0522_12) CA1.3 Establecéronse os sistemas de telecontrol da rede.

(MP0522_22) CA1.3 Clasificáronse as celas segundo a súa función e as súas características.

(MP0522_12) CA1.4 Recoñecéronse os elementos das redes aéreas en alta e baixa tensión (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) de acordo
coa súa función e as súas características.

(MP0522_22) CA1.4 Recoñeceuse a sinalización de cada tipo de celas.

(MP0522_12) CA1.5 Identificáronse os tipos de condutores empregados nas redes aéreas en alta e baixa tensión.

(MP0522_22) CA1.5 Identificáronse as operacións, as interconexións e as fases da montaxe dun CT.

(MP0522_12) CA1.6 Recoñecéronse os elementos das redes subterráneas en alta e baixa tensión (condutores, gabias, galerías, accesorios de
sinalización, etc.), de acordo coa súa función e as súas características.

(MP0522_22) CA1.6 Relacionáronse as manobras que cómpre realizar no CT, identificando os elementos que interveñen nos esquemas.

(MP0522_12) CA1.7 Recoñecéronse os elementos auxiliares utilizados en redes subterráneas en alta e baixa tensión.

(MP0522_22) CA1.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos do CT.

(MP0522_22) CA1.8 Determinouse e dimensionouse a necesidade de corrixir o factor de potencia.

(MP0522_12) CA1.8 Identificáronse os regulamentos e as normas de aplicación.

(MP0522_22) CA2.1 Identificáronse os criterios previos de deseño: finalidade do CT, normativa de aplicación, requisitos de calidade e seguridade, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0522_12) CA2.1 Recoñeceuse o tipo de rede e o seu funcionamento.

(MP0522_22) CA2.2 Calculáronse as magnitudes do CT e dos seus compoñentes.

(MP0522_12) CA2.2 Relacionáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos planos e nos esquemas dun proxecto tipo.

(MP0522_22) CA2.3 Determinouse e dimensionouse o sistema de posta a terra do CT.

(MP0522_12) CA2.3 Identificáronse o trazado e os seus condicionamentos técnicos e regulamentarios.

(MP0522_22) CA2.4 Seleccionáronse os aparellos dos CT: interruptores, seccionadores, transformadores de medida, etc.

(MP0522_12) CA2.4 Recoñecéronse outras instalacións que afecten a rede.

(MP0522_22) CA2.5 Tivéronse en conta na selección dos elementos os criterios de montaxe e intercambiabilidade, condicións de subministración e
custos.

(MP0522_12) CA2.5 Calculáronse magnitudes e parámetros da rede.

(MP0522_12) CA2.6 Utilizáronse programas informáticos de cálculo das magnitudes características da rede.

(MP0522_22) CA2.6 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos de instalación e medios de seguridade.

(MP0522_22) CA2.7 Elaboráronse esquemas.

(MP0522_12) CA2.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos da rede.

(MP0522_22) CA2.8 Considerouse a normativa e os requisitos de seguridade e espazo para operacións de mantemento na disposición e no
emprazamento dos equipamentos.

(MP0522_12) CA2.8 Recoñecéronse as proteccións e os sistemas de coordinación das redes eléctricas.

(MP0522_12) CA2.9 Verificouse o cumprimento da normativa de aplicación das liñas eléctricas de alta tensión e de baixa tensión.

(MP0522_22) CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación.

(MP0522_12) CA3.1 Tivéronse en conta os criterios previos de deseño: finalidade das redes, normativas técnicas e ambientais, etc.

(MP0522_22) CA3.2 Compilouse a información de fábrica.

(MP0522_12) CA3.2 Identificáronse o punto e as condicións de conexión á rede.

(MP0522_22) CA3.3 Determináronse as características técnicas dos transformadores, das celas e dos equipamentos de medida.

(MP0522_12) CA3.3 Determinouse o trazado segundo os criterios previos de deseño e as condicións de mantemento, de seguridade e ambientais.

(MP0522_12) CA3.4 Realizáronse os cálculos eléctrico e mecánico das redes.

(MP0522_22) CA3.4 Identificáronse os tipos de ensaios: baleiro, curtocircuíto, carga, etc.

(MP0522_12) CA3.5 Configurouse as redes de terra da instalación.

(MP0522_22) CA3.5 Definíronse os criterios de seguridade na realización de ensaios.

(MP0522_12) CA3.6 Seleccionáronse os materiais e os equipamentos sobre catálogos comerciais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0522_22) CA3.6 Documentáronse as probas que cumpre realizar nos ensaios.

(MP0522_12) CA3.7 Tivéronse en conta na selección de elementos os criterios de montaxe e transporte, as condicións de subministración, os custos, etc.

(MP0522_22) CA3.7 Aplicáronse os procedementos de calidade nas probas e nos ensaios.

(MP0522_12) CA3.8 Representouse sobre planos o trazado das redes.

(MP0522_22) CA3.8 Identificáronse os equipamentos para os ensaios dos elementos dos CT (aceites, aparellos, baterías, acumuladores, etc.).

(MP0522_12) CA3.9 Elaboráronse esquemas eléctricos.

(MP0522_22) CA3.9 Medíronse as tensións de paso e de contacto.

(MP0522_12) CA3.10 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos, medios de seguridade e accesorios das redes.

(MP0522_22) CA3.10 Aplicouse a normativa ambiental nos ensaios realizados.

(MP0522_22) CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas para a xestión, o ensaio e o mantemento dos centros de transformación.

(MP0522_12) CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de deseño de redes de distribución en alta e baixa tensión.

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

(MP0522_12) RA1 - Identifica os elementos que configuran as redes de distribución en alta e baixa tensión, para o que analiza a súa función e describe as
súas características técnicas e normativas.
(MP0522_22) RA2 - Configura centros de transformación de interior ou de intemperie, para o que elabora esquemas e selecciona os seus equipamentos e
os seus elementos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0522_12) CA1.4 Recoñecéronse os elementos das redes aéreas en alta e baixa tensión (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) de acordo
coa súa función e as súas características.

(MP0522_12) CA1.5 Identificáronse os tipos de condutores empregados nas redes aéreas en alta e baixa tensión.

(MP0522_12) CA1.6 Recoñecéronse os elementos das redes subterráneas en alta e baixa tensión (condutores, gabias, galerías, accesorios de
sinalización, etc.), de acordo coa súa función e as súas características.

(MP0522_12) CA1.7 Recoñecéronse os elementos auxiliares utilizados en redes subterráneas en alta e baixa tensión.

(MP0522_22) CA2.9 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de cálculo de parámetros e deseño de CT.
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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. Recoñecéronse os elementos das redes aéreas en alta e baixa tensión (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) de acordo coa súa

función e as súas características.

2. Identificáronse os tipos de condutores empregados nas redes aéreas en alta e baixa tensión.

3. Recoñecéronse os elementos das redes subterráneas en alta e baixa tensión (condutores, gabias, galerías, accesorios de sinalización, etc.), de

acordo coa súa función e as súas características.

4. Recoñecéronse os elementos auxiliares utilizados en redes subterráneas en alta e baixa tensión.

5. Relacionáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos planos e nos esquemas dun proxecto tipo.

6. Recoñecéronse outras instalacións que afecten a rede.

7. Calculáronse magnitudes e parámetros da rede.

8. Realizáronse os cálculos eléctrico e mecánico das redes.

9. Configurouse as redes de terra da instalación.

10. Representouse sobre planos o trazado das redes.

11. Elaboráronse esquemas eléctricos.

12. Clasificáronse os CT segundo o seu emprazamento, a alimentación, e a propiedade e o tipo de acometida.

13. Relacionáronse elementos do CT coa súa representación simbólica en proxectos tipo.

14. Clasificáronse as celas segundo a súa función e as súas características.

15. Recoñeceuse a sinalización de cada tipo de celas.

16. Relacionáronse as manobras que cómpre realizar no CT, identificando os elementos que interveñen nos esquemas.

17. Determinouse e dimensionouse a necesidade de corrixir o factor de potencia.

18. Calculáronse as magnitudes do CT e dos seus compoñentes.

19. Determinouse e dimensionouse o sistema de posta a terra do CT.

20. Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de cálculo de parámetros e deseño de CT.

21. Identificáronse os tipos de ensaios: baleiro, curtocircuíto, carga, etc.

22. Identificáronse os equipamentos para os ensaios dos elementos dos CT (aceites, aparellos, baterías, acumuladores, etc.).

23 Identificáronse os regulamentos e as normas de aplicación.

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

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

26. Presentación dos resultados dos cálculos coa precisión requirida.

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.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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 dous exercicios, un por cada unidade formativa teórica.

Os exercicios consistirán na resolución de exercicios referidos ao cálculo das magnitudes e características da rede eléctrica, cálculos eléctricos e

mecánicos das redes, magnitudes do CT e dos seus compoñentes e o sistema de posta a terra do CT.  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: Interpretación dun plano dunha linea eléctrica e/ou centro de transformación,

realización dun proxecto dun centro de transformación a partir dos datos facilitados polo examinador mediante o uso do software AMIKIT

identificando tódalas partes do proxecto 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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