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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 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, analizando proxectos e interpretando a información de cada documento.

RA2 - Elabora planos e esquemas de instalacións de telecomunicacións, dando resposta á configuración das instalacións e manexando programas
informáticos de aplicación.

RA3 - Elabora orzamentos de instalacións de telecomunicacións considerando baremos e a listaxe de materiais, e aplicando prezos unitarios.

RA4 - Planifica o aprovisionamento para a montaxe e o mantemento de instalacións e de telecomunicacións, analizando os requisitos da instalación e a
documentación técnica.

RA5 - Planifica a montaxe de instalacións de telecomunicacións, analizando plans de montaxe e definindo as fases de execución.

RA6 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións de telecomunicacións, definindo procedementos de previsión, actuación e
control.
RA7 - Planifica o mantemento das instalacións de telecomunicacións, identificando necesidades e elaborando programas de mantemento e xestión de
residuos.
RA8 - Aplica técnicas de xestión da montaxe e o mantemento de instalacións de telecomunicacións, analizando plans de montaxe e estudos de
seguridade.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse os documentos que compoñen un proxecto.

CA1.2 Identificouse a función de cada documento.

CA1.3 Relacionouse o proxecto da instalación co proxecto xeral.

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

CA2.2 Identificáronse os planos e os esquemas indicados pola normativa.

CA2.3 Seleccionouse a escala e o formato apropiados, de acordo cos utilizados nos planos de edificación.

CA2.4 Tivéronse en conta as escalas mínimas para os planos de planta e para os planos xerais de situación.

CA3.1 Identificáronse as unidades de obra de instalacións ou sistemas, e os elementos que as compoñen.

CA3.4 Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fábrica.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos.

CA3.8 Valorouse o custo de mantemento preditivo e preventivo.

CA4.1 Definíronse as características de aceptación de equipamentos, medios e materiais.

CA4.2 Definíronse os puntos críticos de aprovisionamento na montaxe e no mantemento.

CA4.3 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos materiais.

CA4.4 Relacionáronse as fases do plan de montaxe coas súas necesidades de aprovisionamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Identificáronse as necesidades para cada tipo de mantemento.

CA4.6 Establecéronse as condicións de subministración de cada material ou equipamento.

CA5.1 Recoñeceuse a documentación técnica, as normas e os regulamentos que afectan a montaxe.

CA5.2 Identificáronse as fases do proceso de montaxe.

CA5.5 Determináronse os recursos humanos de cada fase de montaxe.

CA5.8 Determináronse os medios de protección necesarios.

CA5.9 Prevíronse continxencias e propuxéronse solucións para a súa resolución.

CA6.1 Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe ou no mantemento das instalacións e sistemas.

CA6.2 Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia.

CA6.3 Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou o sistema.

CA6.4 Definiuse o informe de resultados e accións correctoras, atendendo aos rexistros.

CA6.5 Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade de materiais e residuos.

CA7.1 Identificáronse as partes e os elementos da instalación susceptibles de mantemento.

CA7.2 Planificouse o aprovisionamento de cada parte.

CA7.3 Estableceuse o procedemento das operacións básicas de mantemento preventivo e correctivo.

CA7.5 Identificáronse as instrucións de fábrica dos equipamentos e dos elementos que interveñen na instalación.

CA7.6 Propuxéronse axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu bo funcionamento.

CA7.7 Determinouse a compatibilidade de equipamentos ou elementos.

CA8.1 Identificáronse todos as partes do plan de montaxe.

CA8.2 Planificouse o control de avance de obra.

CA8.4 Identificáronse técnicas de xestión de persoal na execución das instalacións e no seu mantemento.

CA8.5 Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para a montaxe e o mantemento de instalacións.

CA8.6 Recoñecéronse procedementos para a xestión da montaxe e o mantemento.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, analizando proxectos e interpretando a información de cada documento.
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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

RA2 - Elabora planos e esquemas de instalacións de telecomunicacións, dando resposta á configuración das instalacións e manexando programas
informáticos de aplicación.

RA3 - Elabora orzamentos de instalacións de telecomunicacións considerando baremos e a listaxe de materiais, e aplicando prezos unitarios.

RA4 - Planifica o aprovisionamento para a montaxe e o mantemento de instalacións e de telecomunicacións, analizando os requisitos da instalación e a
documentación técnica.

RA5 - Planifica a montaxe de instalacións de telecomunicacións, analizando plans de montaxe e definindo as fases de execución.

RA6 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións de telecomunicacións, definindo procedementos de previsión, actuación e
control.
RA7 - Planifica o mantemento das instalacións de telecomunicacións, identificando necesidades e elaborando programas de mantemento e xestión de
residuos.
RA8 - Aplica técnicas de xestión da montaxe e o mantemento de instalacións de telecomunicacións, analizando plans de montaxe e estudos de
seguridade.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada documento.

CA1.5 Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto.

CA1.6 Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial de certificado de instalación.

CA2.1 Relacionáronse os elementos e os espazos coa configuración da instalación.

CA2.2 Identificáronse os planos e os esquemas indicados pola normativa.

CA2.3 Seleccionouse a escala e o formato apropiados, de acordo cos utilizados nos planos de edificación.

CA2.5 Debuxáronse os esquemas da instalación (xeral, de principio, de detalles, etc.).

CA2.6 Debuxáronse planos da instalación.

CA2.7 Incluíuse na caixiña a información indicada na norma.

CA2.8 Incorporáronse as lendas cando corresponda.

CA3.2 Realizáronse as medicións de obra.

CA3.3 Determináronse os recursos para cada unidade de obra.

CA3.5 Detallouse o custo de cada unidade de obra.

CA3.6 Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento.

CA4.7 Elaborouse o plan de aprovisionamento.

CA5.3 Determináronse as necesidades de cada fase de montaxe.

CA5.4 Recoñecéronse os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada fase de montaxe.

CA5.6 Avaliáronse os puntos críticos de montaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.7 Representouse o cronograma da montaxe segundo as súas fases.

CA5.10 Elaborouse o plan de montaxe.

CA6.6 Determinouse o almacenamento e o tratamento dos residuos xerados nos procesos.

CA6.7 Elaboráronse manuais de servizo e mantemento.

CA6.8 Elaboráronse manuais de posta en servizo.

CA7.4 Programouse o mantemento da instalación tendo en conta as súas características.

CA7.8 Elaboráronse programas de mantemento.

CA7.9 Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación.

CA7.10 Planificouse o programa de xestión de residuos.

CA8.3 Adecuouse o plan de montaxe ás características da instalación.

CA8.7 Determináronse indicadores de control da montaxe e o mantemento.

CA8.8 Aplicouse a normativa.

MINIMOS ESIXIBLES :

1. Identificación da documentación técnico-administrativa das instalacións

Tipos de proxectos.

Documentos básicos. Memoria. Planos e esquemas eléctricos e de conexión. Prego de condicións. Orzamentos e medidas.

Estudos con entidade propia: prevención de riscos laborais, impacto ambiental, calidade e eficiencia enerxética.

Documentación de partida: cálculos, táboas, catálogos, etc.

Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación no interior de edificios (ICT). Tramitacións e legalización.

Certificado e boletín de instalación . Manuais de instrucións.

2.  Planos e esquemas de instalacións de telecomunicacións

Tipos de instalacións. Espazos e recintos. Simboloxía de aplicación.

Planos de proxecto de edificación. Esquemas eléctricos: xerais e de conexión. Formatos.

Conceptos básicos de vistas normalizadas. Simboloxía normalizada: lendas.

3. Elaboración de orzamentos de instalacións de telecomunicacións

Determinación de unidades de obra. Medicións: técnicas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Operacións de montaxe da instalación: tempos.

Recursos propios e alleos: valoración.

Cadros de prezos. Manexo de catálogos comerciais e bases de datos de fábrica.

Valoracións por partidas. Custos de man de obra, materiais e recursos.

Plans de mantemento. Estudo de custos. Materiais e recursos.

4. Planificación do aprovisionamento para a montaxe e o mantemento

Partes do proxecto aplicables ao aprovisionamento da montaxe e o mantemento.

Aprovisionamento de instalacións de telecomunicacións. Procesos e técnicas.

Diagramas de fluxo. Detección de necesidades no aprovisionamento de equipamentos e elementos. Elaboración de plans de aprovisionamento.

Puntos críticos de aprovisionamento. Previsións. Control de existencias.

Normas de codificación. Técnicas de codificación de elementos da instalación.

5. Planificación da montaxe de instalacións de telecomunicacións

Características técnicas e normativa para a montaxe.

Identificación das fases da instalación para a montaxe. Diagrama de rede do proxecto, PDM e ADM. Secuencia dos procesos de montaxe.

Identificación das necesidades para cada fase da montaxe. Relación de tarefas. Estimación de duración de actividades.

Identificación de actividades e camiños críticos. Técnicas de planificación aplicadas á montaxe de instalacións.

Asignación de tempos e procesos. Diagramas de Gantt.

Normas de prevención.

6. Elaboración de manuais e documentos

Plan de prevención. Medidas na montaxe e no mantemento. Normativa de aplicación.

Plan de emerxencia. Pautas de actuación. Equipamentos de seguridade e protección. Sinalización e alarmas. Estudos básicos de seguridade.

Plan de calidade. Calidade na execución de instalacións ou sistemas. Normativa de xestión da calidade. Interpretación e valoración de resultados.

Plan de xestión ambiental. Normativa de xestión ambiental.

Almacenamento de residuos. Procedementos de rastrexabilidade.

Elaboración de manuais. Manual de servizo. Especificacións técnicas dos elementos das instalacións.

Manual de servizo e mantemento.Protocolos de probas. Protocolos de posta en servizo.

7. Planificación do mantemento das instalacións de telecomunicacións

Puntos susceptibles de mantemento en instalacións de telecomunicacións: tipos e características en cada instalación.

Parámetros de axuste para a mellora do mantemento.

Contidos básicos dun plan de mantemento (datos xerais, necesidades, calendario de revisións e recambios, calendario de actuación, etc.).

Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

Xestión de residuos: plan de xestión de residuos.

8. Aplicación de técnicas de xestión da montaxe e mantemento

Interpretación de plans de montaxe e mantemento. Execución de plans.

Técnicas de xestión de persoal aplicables á montaxe e ao mantemento. Xestión de materiais e elementos.

Procedementos de xestión da montaxe e o mantemento.

CRITERIOS DE CUALIFICACION.

Haberá  dúas  probas:
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-PRIMEIRA PROBA. Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita. Cualificarase esta primeira parte da proba de cero a dez puntos.

Para superala, as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

-SEGUNDA PROBA. Parte práctica. As persoas aspirantes terán que ter superada a primeira parte da proba para realizaren a segunda, que tamén

terá carácter eliminatorio. Cualificarase de cero a dez puntos. Para superala, as persoas candidatas, deberán obter unha puntuación igual ou

superior a cinco puntos. As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero nesta segunda parte.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Será un exame tipo test. O alumnado necesitará bolígrafo e calculadora. Calquera outro material ou instrumento necesario será proporcionado polo

profesorado.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na interpretación dos planos dun proxecto e a elaboración da documentación do proxecto  . Tamén deberá elaborar o orzamento do

proxecto  e planificar a montaxe das instalacións de telecomunicación . O material necesario ( ordenador e software) será proporcionado polo

profesorado.
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