
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 Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade 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 (*)

MP0962 Sistemas de potencia 02018/2019 0186

MP0962_13 Sistemas eléctricos e máquinas eléctricas 02018/2019 057

MP0962_33 Accionamentos electrónicos de potencia 02018/2019 050

MP0962_23 Accionamentos eléctricos de potencia 02018/2019 079

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN A. CASAL MERA

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

(MP0962_33) RA1 - Determina as características dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia, analizando o seu funcionamento e identificando
as súas aplicacións.

(MP0962_13) RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos e medidas en circuítos de corrente alterna monofásica e trifásica.

(MP0962_23) RA1 - Instala motores eléctricos, realizando esquemas do automatismo e axustando os accionamentos.

(MP0962_13) RA2 - Recoñece o funcionamento das máquinas eléctricas estáticas e dinámicas, identificando a súa aplicación e determinando as súas
características.
(MP0962_33) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados aos sistemas
electrónicos de potencia, as medidas e os equipamentos para os previr.

(MP0962_13) RA3 - Mantén máquinas eléctricas, substituíndo elementos e realizando o seu axuste.

(MP0962_23) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados aos accionamentos
eléctricos de potencia, as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0962_33) CA1.1 Recoñeceuse o funcionamento dos sistemas electrónicos de control de potencia.

(MP0962_13) CA1.1 Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal.

(MP0962_23) CA1.1 Identificáronse as especificacións técnicas da automatización.

(MP0962_13) CA1.2 Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente alterna.

(MP0962_23) CA1.2 Seleccionouse o motor eléctrico segundo os requisitos da automatización.

(MP0962_33) CA1.2 Relacionáronse os sistemas electrónicos de control de potencia coa súa aplicación.

(MP0962_13) CA1.3 Determináronse os parámetros dun circuíto de corrente alterna.

(MP0962_33) CA1.3 Determináronse as características dos circuítos de control.

(MP0962_23) CA1.3 Dimensionáronse os accionamentos.

(MP0962_23) CA1.4 Realizáronse esquemas de conexión.

(MP0962_13) CA1.4 Caracterizáronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos.

(MP0962_33) CA1.5 Relacionáronse os accionamentos das máquinas eléctricas coa súa funcionalidade.

(MP0962_23) CA1.5 Aplicáronse programas informáticos de CAD electrotécnico para elaboración de esquemas.

(MP0962_33) CA1.6 Determináronse as características dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia.

(MP0962_13) CA1.6 Realizáronse cálculos dos parámetros dun circuíto de corrente alterna, contrastándoo coas medidas realizadas.

(MP0962_13) CA1.7 Identificáronse os harmónicos, os seus efectos e as técnicas de filtraxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0962_13) CA1.8 Calculouse a sección dos condutores eléctricos.

(MP0962_23) CA1.8 Caracterizouse o funcionamento do motor segundo diferentes axustes dos seus accionamentos.

(MP0962_13) CA1.9 Relacionáronse os dispositivos de protección eléctrica coa súa funcionalidade e os seus parámetros característicos.

(MP0962_13) CA1.10 Dimensionáronse as proteccións do circuíto de corrente alterna.

(MP0962_13) CA2.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.

(MP0962_13) CA2.2 Recoñecéronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

(MP0962_13) CA2.3 Relacionouse cada elemento da máquina coa súa función.

(MP0962_13) CA2.4 Calculáronse as magnitudes eléctricas e mecánicas requiridas pola aplicación.

(MP0962_13) CA2.5 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

(MP0962_13) CA2.6 Identificáronse os sistemas de posta en marcha dos motores eléctricos.

(MP0962_13) CA2.7 Determináronse os parámetros de variación de velocidade dos motores eléctricos.

(MP0962_33) CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0962_13) CA3.1 Diferenciáronse tipos de mantemento.

(MP0962_23) CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de
transporte.

(MP0962_13) CA3.2 Identificáronse as operacións de mantemento.

(MP0962_23) CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0962_13) CA3.3 Planificouse o mantemento preventivo e preditivo.

(MP0962_33) CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e
conformación, etc.

(MP0962_33) CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

(MP0962_23) CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

(MP0962_13) CA3.4 Elaborouse o procedemento de actuación.

(MP0962_33) CA3.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0962_23) CA3.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

(MP0962_33) CA3.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0962_23) CA3.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

(MP0962_33) CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

(MP0962_23) CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0962_33) CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0962_23) CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

(MP0962_13) CA3.9 Aplicouse a regulamentación.

(MP0962_33) CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

(MP0962_23) CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

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

(MP0962_33) RA1 - Determina as características dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia, analizando o seu funcionamento e identificando
as súas aplicacións.

(MP0962_13) RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos e medidas en circuítos de corrente alterna monofásica e trifásica.

(MP0962_23) RA1 - Instala motores eléctricos, realizando esquemas do automatismo e axustando os accionamentos.

(MP0962_33) RA2 - Verifica o funcionamento do sistema electrónico de potencia, identificando posibles avarías e desenvolvendo a documentación
requirida.
(MP0962_23) RA2 - Verifica o funcionamento dos accionamentos eléctricos de potencia, identificando posibles avarías e desenvolvendo a documentación
requirida.
(MP0962_23) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados aos accionamentos
eléctricos de potencia, as medidas e os equipamentos para os previr.

(MP0962_13) RA3 - Mantén máquinas eléctricas, substituíndo elementos e realizando o seu axuste.

(MP0962_33) RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados aos sistemas
electrónicos de potencia, as medidas e os equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0962_33) CA1.4 Medíronse e visualizáronse sinais de entrada e saída en circuítos electrónicos analóxicos.

(MP0962_13) CA1.5 Montáronse circuítos con receptores de corrente alterna.

(MP0962_23) CA1.6 Conectáronse os accionamentos ao motor.

(MP0962_23) CA1.7 Axustáronse os parámetros dos accionamentos.

(MP0962_23) CA1.9 Montáronse diferentes tipos de arranque de motores.

(MP0962_23) CA1.10 Medíronse as perturbacións no arranque de motores.

(MP0962_23) CA1.11 Respectáronse os parámetros de compatibilidade electromagnética.

(MP0962_33) CA2.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

(MP0962_23) CA2.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0962_23) CA2.2 Verificouse a secuencia de control.

(MP0962_33) CA2.2 Verificouse a secuencia de control.

(MP0962_23) CA2.3 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

(MP0962_33) CA2.3 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

(MP0962_33) CA2.4 Medíronse os parámetros característicos da instalación.

(MP0962_23) CA2.4 Medíronse os parámetros característicos da instalación.

(MP0962_33) CA2.5 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

(MP0962_23) CA2.5 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

(MP0962_23) CA2.6 Identificouse a causa da avaría.

(MP0962_33) CA2.6 Identificouse a causa da avaría.

(MP0962_33) CA2.7 Restableceuse o funcionamento.

(MP0962_23) CA2.7 Restableceuse o funcionamento.

(MP0962_33) CA2.8 Elaboráronse rexistros de avaría.

(MP0962_23) CA2.8 Elaboráronse rexistros de avaría.

(MP0962_23) CA3.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

(MP0962_33) CA3.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

(MP0962_13) CA3.5 Comprobáronse os parámetros da instalación.

(MP0962_13) CA3.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de seren intervidos.

(MP0962_13) CA3.7 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

(MP0962_13) CA3.8 Axustáronse accionamentos e máquinas eléctricas.

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

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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5. Coñecer en detalle a simboloxía eléctrica e electrónica relacionada co módulo

6. Coñecer en detalle as magnitudes eléctricas e as súas relacións

7. Coñecer en detalle as leis básicas dos circuítos

8. Coñecer en detalle os parámetros da corrente alterna

9. Coñecer en detalle o comportamento dos elementos eléctricos ante a corrente alterna

10. Resolver circuítos de corrente alterna monofásica

11. Resolver circuítos de corrente alterna trifásica

12. Coñecer os sistemas de distribución da corrente eléctrica

13. Coñecer os tipos de cables, a súa nomenclatura e características

14. Dimensionar e seleccionar o cable adecuado para as distintas aplicacións, de acordo coa normativa vixente

15. Coñecer os distintos tipos elementos de protección, características e aplicación

16. Dimensionar e seleccionar os elementos de protección adecuados para as distintas aplicacións, de acordo coa normativa vixente

17. Coñecer os fundamentos de magnetismo nos que se basean as distintas máquinas eléctricas

18. Coñecer o funcionamento, tipos características, dimensionado, conexións e verificacións dos transformadores

19. Coñecer o funcionamento, tipos características, dimensionado, conexións e verificacións dos motores de DC

20. Coñecer o funcionamento, tipos características, dimensionado, conexións e verificacións dos motores de AC

21. Coñecer o funcionamento, tipos características, dimensionado, conexións e verificacións dos servomotores, motores paso a paso e outros

22. Coñecer os distintos tipos de arranque e control de motores

23. Coñecer, seleccionar e dimensionar a aparamenta empregada no control de motores

24. Realizar esquemas manualmente e mediante software dos circuítos de arranque e control de motores

25. Manexar software de simulación

26. Coñecer os dispositivos semicondutores empregados na electrónica de potencia, o seu funcionamento e características

27. Coñecer os tipos de convertidores, as súas funcións e aplicacións

28. Coñecer o funcionamento e configuracións básicas dos distintos tipos de convertidores

29. Coñecer a estrutura interna dos variadores e o seu conexionado

30. Configurar adecuadamente os principais parámetros dos variadores en función da aplicación

31. Montar de forma adecuada os circuítos de arranque e variación de velocidade de motores de corrente continua e alterna

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

riscos e a súa prevención

33. Manexar adecuadamente os aparellos de medida

34. Programar adecuadamente os variadores de velocidade dispoñibles no taller, contando coa documentación técnica dos mesmos

35. Localizar e reparar avarías nas distintas instalacións contempladas neste módulo

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)
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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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