
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 (*)

MP0963 Documentación técnica 02018/2019 0107

MP0963_22 Proxectos de instalacións automáticas 02018/2019 042

MP0963_12 Documentación gráfica de proxectos de instalacións automáticas 02018/2019 065

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN MANUEL LÓPEZ LÓPEZ

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

(MP0963_12) RA1 - Representa instalacións automáticas, elaborando esbozos a man alzada, plantas, alzados e detalles

(MP0963_22) RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando proxectos e recoñecendo a información de cada
documento.

(MP0963_22) RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáticas.

(MP0963_22) RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e
control.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0963_12) CA1.1 Identificáronse os elementos e espazos, as súas características construtivas e o uso ao que se destina a instalación do sistema
automático

(MP0963_22) CA1.1 Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto.

(MP0963_22) CA1.2 Identificouse a función de cada documento.

(MP0963_12) CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis o representan.

(MP0963_22) CA1.3 Relacionouse o proxecto do sistema automático co proxecto xeral.

(MP0963_12) CA1.3 Utilizouse un soporte adecuado.

(MP0963_22) CA1.4 Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada documento.

(MP0963_12) CA1.4 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0963_22) CA1.5 Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto.

(MP0963_12) CA1.5 Definíronse as proporcións adecuadamente.

(MP0963_12) CA1.6 Cotouse de xeito claro.

(MP0963_22) CA1.6 Simulouse o proceso de tramitación administrativa previo á posta en servizo.

(MP0963_22) CA1.7 Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial de certificado de instalación.

(MP0963_22) CA1.8 Distinguiuse a normativa de aplicación.

(MP0963_22) CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación.

(MP0963_22) CA3.2 Interpretouse a documentación técnica (planos, medicións, orzamentos, etc.).

(MP0963_22) CA4.1 Identificáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe ou no mantemento das instalacións e dos sistemas.

(MP0963_22) CA4.2 Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0963_22) CA4.3 Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou sistema.

(MP0963_22) CA4.4 Definiuse o informe de resultados e as accións correctoras, atendendo aos rexistros.

(MP0963_22) CA4.5 Comprobouse a calibraxe dos instrumentos de verificación e medida.

(MP0963_22) CA4.6 Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade de materiais e residuos.

(MP0963_22) CA4.7 Determinouse a almacenaxe e o tratamento dos residuos xerados nos procesos.

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

(MP0963_12) RA1 - Representa instalacións automáticas, elaborando esbozos a man alzada, plantas, alzados e detalles

(MP0963_12) RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións automáticas, debuxando planos mediante programas de deseño asistido
por computador.
(MP0963_22) RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas automáticos considerando a listaxe de materiais, os baremos e os prezos
unitarios.

(MP0963_22) RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáticas.

(MP0963_22) RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e
control.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0963_12) CA1.4 Utilizouse a simboloxía normalizada.

(MP0963_12) CA1.5 Definíronse as proporcións adecuadamente.

(MP0963_12) CA1.6 Cotouse de xeito claro.

(MP0963_12) CA1.7 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

(MP0963_12) CA1.8 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión.

(MP0963_12) CA1.9 Traballouse con pulcritude e limpeza.

(MP0963_22) CA2.1 Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou sistemas e os elementos que as compoñen.

(MP0963_12) CA2.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

(MP0963_22) CA2.2 Realizáronse as medicións de obra.

(MP0963_12) CA2.2 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto da instalación do sistema automático.

(MP0963_12) CA2.3 Distribuíronse os debuxos, as lendas, a rotulaxe e a información complementaria nos planos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0963_22) CA2.3 Determináronse os recursos para cada unidade de obra.

(MP0963_22) CA2.4 Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fabricantes, etc.

(MP0963_12) CA2.4 Seleccionouse a escala e o formato apropiados.

(MP0963_12) CA2.5 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de proxectos de instalacións automáticas, de acordo cos esbozos
subministrados e a normativa específica.

(MP0963_22) CA2.5 Detallouse o custo de cada unidade de obra.

(MP0963_12) CA2.6 Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes.

(MP0963_22) CA2.6 Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento.

(MP0963_12) CA2.7 Cotouse de xeito claro e de acordo coas normas.

(MP0963_22) CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para a elaboración de orzamentos.

(MP0963_12) CA2.8 Incorporouse a simboloxía e as lendas correspondentes.

(MP0963_22) CA2.8 Valorouse o custo de mantemento preditivo e preventivo.

(MP0963_22) CA3.3 Definíronse os formatos para a elaboración de documentos.

(MP0963_22) CA3.4 Elaborouse o anexo de cálculos.

(MP0963_22) CA3.5 Redactouse o documento memoria.

(MP0963_22) CA3.6 Elaborouse o estudo básico de seguridade e saúde.

(MP0963_22) CA3.7 Elaborouse o prego de condicións.

(MP0963_22) CA3.8 Redactouse o documento de garantía de calidade.

(MP0963_22) CA4.8 Elaborouse o manual de servizo.

(MP0963_22) CA4.9 Elaborouse o manual de mantemento.

(MP0963_22) CA4.10 Manexáronse aplicacións informáticas para a elaboración de documentos.

Primeira parte da proba da UF 96312

Identificáronse os elementos e espazos, as súas características construtivas e o uso ao que se destina a instalación do sistema automático

Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis o representan.

Utilizouse un soporte adecuado.

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

Definíronse as proporcións adecuadamente.

Segunda parte da proba da UF 96312

Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión.

Distribuíronse os debuxos, as lendas, a rotulaxe e a información complementaria nos planos.

Seleccionouse a escala e o formato apropiados.

Cotouse de xeito claro e de acordo coas normas.

Incorporouse a simboloxía e as lendas correspondentes.

Primera parte da prob ada UF 96322

Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto.

 Identificouse a función de cada documento.

Relacionouse o proxecto do sistema automático co proxecto xeral.

Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada documento.

Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto.

Simulouse o proceso de tramitación administrativa previo á posta en servizo.

Determináronse os recursos para cada unidade de obra

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

Distinguiuse a normativa de aplicación

Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou sistemas e os elementos que as compoñentes.

Realizáronse as medicións de obra.

Segunda parte da proba da UF 96322

Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento.

Utilizáronse aplicacións informáticas para a elaboración de orzamentos

Identificouse a normativa de aplicación.

Interpretouse a documentación técnica (planos, medicións, orzamentos, etc.).

Definíronse os formatos para a elaboración de documentos.

Elaborouse o anexo de cálculos.

Redactouse o documento memoria.

Elaborouse o estudo básico de seguridade e saúde.

Elaborouse o prego de condicións.

Redactouse o documento de garantía de calidade

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Resolver exercicios e problemas e responder a cuestións e preguntas.
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Proba escrita e con emprego do software necesario dispoñible no ciclo para a realización da documentación dun proxecto segundo as

especificación técnicas pedidas. Empregarase PC -dispoñible no centro- e  dispositivo de almacenamento masivo por USB, (dispositivo que deberá

traer o candidato).

Realización a man alzada dun boceto dunha peza ou dun esquema ou plano electrico e automatización

4.b) Segunda parte da proba

Realizacion de planos electricos ou de vistas de obxetos con Autocad  e Realizar a documentación dun proxecto de automatizacion.

Deseño gráfico de planos e esquemas en 2D empregando Autocad 2011, cos equipos dispoñibles no ciclo. É necesario dispositivo de

almacenamento masivo por USB. Entregando os resultados da proba en arquivos DWG e PDF.
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