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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con
identificación das súas partes e as súas características máis salientables.
RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de
seleccionar os equipamentos e os elementos.

RA3 - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas.

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os
previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire,
obstáculos e accesos, etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

CA3.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA8.1 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.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe e mantemento das instalacións domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

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

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con
identificación das súas partes e as súas características máis salientables.
RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de
seleccionar os equipamentos e os elementos.

RA3 - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas.

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control.

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos
de localización e esquemas.

RA6 - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica.

RA7 - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas.

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os
previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire,
obstáculos e accesos, etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

CA3.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Fíxose o abastecemento de ferramentas, materiais, equipamentos e instrumental de medida.

CA3.3 Trazouse a instalación.

CA3.4 Propuxéronse solucións aos problemas de montaxe.

CA3.5 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA3.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA3.7 Configuráronse os parámetros dos equipamentos sen fíos.

CA3.8 Conectáronse os equipamentos tendo en conta as especificacións de fábrica.

CA3.9 Verificáronse os parámetros de funcionamento.

CA3.10 Aplicáronse criterios de calidade na montaxe.

CA4.1 Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos.

CA4.2 Configuráronse os equipamentos en rede (cámaras IP, servidor web, gravadores dixitais de vídeo, etc.).

CA4.3 Programouse o sistema de almacenamento segundo as especificacións.

CA4.4 Configurouse o acceso aos servidores externos de visualización.

CA4.5 Instalouse software de visualización en dispositivos fixos e móbiles.

CA4.6 Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc.

CA4.7 Estableceuse conexión remota cos dispositivos fixos e móbiles.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación.

CA5.1 Interpretáronse os planos e os esquemas.

CA5.2 Fixáronse e situáronse os elementos e os equipamentos.

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

CA5.4 Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.).

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

CA5.6 Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite.

CA5.7 Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión.

CA5.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

CA6.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA6.2 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.3 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA6.4 Conectáronse os equipamentos de control e descodificación (protección de artigos, seguimento, fichaxe, biométricos, sen fíos, etc.).

CA6.5 Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores.

CA6.6 Instalouse e configurouse o software da aplicación específica (seguimento, accesos e presenza, etc.).

CA6.7 Verificouse o funcionamento da instalación.

CA6.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

CA6.9 Realizouse seguimento de persoas ou obxectos mediante sistemas de posicionamento.

CA7.1 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA7.2 En caso de mantemento correctivo, comprobouse que a avaría coincida coa indicada no parte de avarías.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación.

CA7.4 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA7.5 Reparouse a avaría.

CA7.6 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA7.7 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os instrumentos indicados ou o software adecuado.

CA7.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telemantemento.

CA7.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permitirá actualizar o histórico de avarías.

CA7.10 Respectáronse os criterios de calidade.

CA8.1 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.

CA8.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe e mantemento das instalacións domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Minimos esixibles:

Distinguir as especificacións funcionais dos dispositivos.

Seleccionar os materiais axeitados en función das caracteristicas esixidas.

Interpretar os planos ou esquemas.

Montar as instalacións de CPTV ou sistemas de seguridade electrónica, con criterios de calidade.

Criterios de cualificación:

Cada unha das probas será valorada de cero a dez puntos.

A puntuación final será o resultado obtido da media ponderada das dúas probas (primeira proba 50%; segunda proba 50%). Será necesario obter

alomenos unha nota de catro en calquera das probas para poder facer a media.

Para superar o módulo será necesario que a nota media obtida sexa de cinco ou superior.

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

Consistirá na realización por escrito de varios exercicios relacionados co contido do módulo, que poderán ter algún dos seguintes formatos:

- Preguntas curtas de desenvolvemento.

- Cuestións tipo test.

- Realización de exercicios de cálculo.

- Deseño e elaboración dunha instalación de circuito pechado de televisión, dun sistema de detección de incendios o un sistema de alarma

antiintrusión.

- Interpretación de planos ou esquemas.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización de un entre os seguintes exercicios prácticos:

- Deseño, montaxe e configuración dun sistema de circuito pechado de televisión con volcado de imaxes a dispositivo de almacenamento.

- Deseño, montaxe e configuración dun sistema de alarma antiintrusión,  de acordo a unhas especificacións dadas.

- Deseño, montaxe e verificación de funcionamento dun sistema de detección de incendios.

- Plantexamento dun suposto práctico no que será necesario realizar unha análise para o diagnóstico, localización e reparación de averías

simuladas.
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos.

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados.

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes.

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes.

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais.

RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos.

CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes activos.

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA2.1 Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos asociados.

CA2.2 Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus parámetros fundamentais.

CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos.

CA3.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA3.3 Identificáronse bloques funcionais en esquemas complexos.

CA3.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais.

CA3.5 Relacionáronse os bloques funcionais cos circuítos electrónicos básicos.

CA3.6 Relacionáronse os sinais de entrada e saída nos bloques funcionais.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.

CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións.

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes.

CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos electrónicos.

CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.).

CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, eléctricos, de conexións, etc.).

CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.).

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

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos.

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados.

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes.

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais.

RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.7 Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do circuíto.

CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar o funcionamento do circuíto.

CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en función do tipo de circuíto.

CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou os seus bloques constitutivos.

CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas saídas dos bloques.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes.

CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de circuítos electrónicos.

Mediante a proba escrita o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos os contidos de carácter teórico desenvolvidos no currículo

do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior

a cinco puntos.

Mediante a proba práctica (Desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos) o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos

os contidos de carácter práctico desenvolvidos no currículo do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a

súasuperación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Na proba práctica terase en conta os seguintes criterios:

¿ Funcionamento, presentación e organización das realizacións prácticas feitas polo alumno/a (20 %).

¿ Tempo de execución empregado nas realizacións prácticas (10 %).

¿ Detección e corrección das posibles anomalías xurdidas nas realizacións prácticas (15 %).

¿ Elección axeitada e manexo dos instrumentos de laboratorio, equipos informáticos e outros equipamentos empregados nas realizacións prácticas

(15 %).

¿ Interpretación de planos, diagramas de bloques, esquemas, algoritmos, etc (15 %).

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿ Elaboración de Informes, memorias, ect (10 %).

¿ Instalación, configuración, administración e emprego das aplicacións informáticas empregadas nas realizacións prácticas (10 %).

¿ Identificación, busca, selección e utilización da información das distintas fontes (5 %).

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A proba terá unha duración de 90 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a

proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos

prácticos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e a súa vez estas estarán dividas en diversos apartados. Cada pregunta deberá contestarse en follas

separadas, a mestura de dúas o mais preguntas na mesma folla suporá a perda da puntuación corresponde a ditas preguntas.

4.b) Segunda parte da proba

- A proba terá unha duración de 2 horas. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- Tódolos os equipamentos e materiais precisos para a aproba serán entregados polo profesor. En ningún caso permitirase que o aspirante

empregue equipamentos ou materiais distintos os entregados.

- O comezo da proba o aspirante deberá comprobar o estado dos equipamentos e materiais previamente entregados no tempo estipulado para elo

polo profesor. A aceptación dos mesmos por parte do aspirante suporá o recoñecemento expreso da súa validez durante o desenvolvemento da

proba.

- O máximo número de aspirantes que poderán realiza simultaneamente esta proba será de cinco por quenda, podéndose reducir o seu número

por causa motivada que o xustifique (aviría de equipamentos, insuficiencia de materiais, etc). En todo caso a xunta avaliadora informará dos

cambios que se produzan no calendario das probas. A non presentación dun aspirante suporá o dereito a facer a proba.

- Será responsabilidade do aspirante a devolución dos equipamentos, materiais ou calquera outro recurso no estado no que se entregaron.

- A proba poderá estar composta de montaxes de circuítos electrónicos analóxicos, realizados con compoñentes reais ou mediante software de

simulación de circuítos electrónicos, etc.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións 02019/2020 0107

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

Profesorado asignado ao módulo MARGARITA BLANCO FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de
radiodifusión sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos espazos,
os equipamentos e os elementos que a integran.
RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para o
que realiza cálculos e elabora esquemas.
RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais de
servizos integrados, para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos elementos que a integran.
RA4 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que realiza cálculos e elabora
esquemas.
RA5 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga, para o que analiza a
normativa e describe a función e as características dos elementos que a integran.
RA6 - Configura infraestruturas de redes de voz e datos con cableamento estruturado, para o que analiza as características das redes e elabora
esquemas.
RA7 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións, para o que analiza os requisitos do sistema e
dimensiona os elementos que as integran.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os elementos e os espazos que integran a ICT.

CA1.2 Identificouse o conxunto de elementos de captación de sinais (antenas, mastros, torres, elementos de suxeición, etc.).

CA1.3 Identificáronse e recoñecéronse sobre esquemas os elementos do equipamento de cabeceira.

CA1.4 Relacionáronse os elementos do equipamento de cabeceira cos conxuntos de captación de sinais.

CA1.5 Identificáronse e recoñecéronse sobre planos os tipos de redes (distribución, dispersión e de usuario).

CA1.6 Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as súas características.

CA2.1 Identificáronse as características físicas dos edificios para a instalación da ICT.

CA3.1 Identificáronse os tramos que constitúen a rede de interior (rede de alimentación, distribución, dispersión e rede interior de usuario).

CA3.2 Identificáronse as características da instalación de acordo co método de enlace entre as centrais e o inmoble (mediante cable ou medios
radioeléctricos).

CA3.3 Recoñecéronse en planos os rexistros implicados dependendo do método de enlace.

CA3.5 Identificáronse os elementos e as características da rede dixital de servizos integrados.

CA4.1 Identificáronse os usos do inmoble (vivenda, locais comerciais, oficinas en edificios de vivendas, etc.).

CA5.1 Identificáronse os tipos de rede.

CA5.2 Recoñeceuse o tipo de enlace (mediante cable ou radioeléctrico).

CA5.3 Identificáronse en planos ou esquemas os rexistros e os recintos da rede de distribución.

CA5.6 Identificáronse as especificacións técnicas mínimas dos edificios en materia de telecomunicacións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.7 Definíronse as condicións de seguridade dos recintos de telecomunicacións e cuartos de equipamentos.

CA7.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e das instalacións de telecomunicacións (equipamentos de cabeceira, cuartos de
telecomunicacións, tomas de terra, sistemas de captación de sinais, etc.).

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

RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para o
que realiza cálculos e elabora esquemas.
RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais de
servizos integrados, para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos elementos que a integran.
RA4 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que realiza cálculos e elabora
esquemas.
RA5 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga, para o que analiza a
normativa e describe a función e as características dos elementos que a integran.
RA6 - Configura infraestruturas de redes de voz e datos con cableamento estruturado, para o que analiza as características das redes e elabora
esquemas.
RA7 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións, para o que analiza os requisitos do sistema e
dimensiona os elementos que as integran.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.2 Colocáronse en planos os elementos de captación respectando as distancias a posibles obstáculos e a liñas eléctricas.

CA2.3 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos.

CA2.4 Seleccionáronse os elementos de captación en función das características técnicas indicadas na normativa (calidade do sinal, velocidade do vento,
radiación, inmunidade, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse os elementos activos e pasivos do equipamento de cabeceira, para o procesamento dos sinais.

CA2.6 Dimensionáronse as redes que compoñen a infraestrutura de comunicacións.

CA2.7 Debuxáronse esquemas (xerais e de detalle) coa simboloxía normalizada.

CA2.8 Aplicouse a normativa de ICT na configuración da instalación.

CA3.4 Determináronse os elementos de conexión (puntos de interconexión, punto de distribución, punto de acceso a usuario e bases de acceso terminal).

CA3.6 Determináronse os elementos que constitúen os sistemas de interfonía e videoportaría.

CA3.7 Localizáronse sobre planos ou esquemas os elementos da rede.

CA4.2 Avaliáronse as necesidades telefónicas das persoas usuarias do inmoble.

CA4.3 Determinouse o número de liñas atendendo ao uso, ao número de postos de traballo, á superficie e aos tipos de acceso.

CA4.4 Tívose en conta na rede común o cableamento para o servizo a través de redes dixitais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Dimensionouse a rede de distribución tendo en conta a necesidade futura estimada e do número de verticais.

CA4.6 Dimensionáronse as redes de dispersión e interior de usuario (número de estancias, superficies, etc.).

CA4.7 Determinouse a colocación dos terminadores de rede.

CA4.8 Seleccionáronse os elementos das instalacións.

CA4.9 Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas informáticos.

CA5.4 Determináronse os elementos de conexión nos puntos de distribución final.

CA5.5 Determináronse os elementos de conexión nos puntos de terminación de rede.

CA6.1 Avaliáronse as necesidades dos servizos que cumpra soportar.

CA6.2 Prevíronse futuras ampliacións nos servizos.

CA6.3 Tívose en conta a presenza doutras instalacións que sexan posible fonte de interferencias.

CA6.4 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos (cableamentos, canalizacións, distribuidores, etc.) de cada subsistema.

CA6.5 Seleccionáronse elementos e equipamentos dos recintos de telecomunicacións.

CA6.6 Elaboráronse esquemas dos racks.

CA6.8 Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas informáticos.

CA7.2 Dimensionáronse os mecanismos e os elementos da instalación.

CA7.3 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función.

CA7.4 Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de instalación.

CA7.5 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección.

CA7.6 Colocáronse en esquemas dos recintos os mecanismos, as tomas de corrente, proteccións, etc.

CA7.7 Verificouse a aplicación da normativa (REBT).

As condicións que se establecen para superar ó módulo son:

1ª Obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das dúas partes da proba.

2ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na primeira parte da proba o módulo considerarase non superado e non se terá acceso á

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

3ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na segunda parte da proba o módulo considerarase non superado.

Os criterios de cualificación son os seguintes:

A primeira parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A segunda parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A nota final coincidirá coa nota da primeira parte proba se esta non se supera, sendo neste caso sempre inferior a 5.

A nota final será sempre inferior a 5 se non se supera a segunda parte da proba.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá na realización dunha proba escrita.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización de planos, esquemas e cálculos de ICT nun aula taller que conteña material informático que teña instalados programas de

CAD e follas de cálculo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade 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 (*)

MP0359 Electrónica aplicada 02019/2020 0266

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS BEN CONSTENLA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e conceptos básicos.

RA2 - Recoñece os efectos e os principios do electromagnetismo, e describe as interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas.

RA3 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica e trifásica, aplicando principios e conceptos básicos.

RA4 - Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións.

RA5 - Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques funcionais, e mide ou visualiza os sinais típicos.

RA6 - Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións.

RA7 - Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións.

RA8 - Recoñece circuítos microprogramables, e describe as súas características e as súas aplicacións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades.

CA1.2 Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características.

CA1.3 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos.

CA1.4 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de corrente continua.

CA1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico.

CA2.3 Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades.

CA2.5 Describíronse as experiencias de Faraday.

CA2.6 Describiuse o fenómeno da autoindución.

CA2.7 Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética.

CA3.1 Identificáronse as características dun sinal alterno.

CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA3.3 Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en circuítos de corrente alterna monofásica.

CA3.5 Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia.

CA3.6 Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións.

CA3.7 Identificáronse os harmónicos e os seus efectos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.8 Describíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos.

CA3.9 Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos.

CA4.1 Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia.

CA4.2 Describíronse os parámetros e as características fundamentais dos circuítos analóxicos.

CA4.3 Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos.

CA4.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos.

CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo.

CA5.2 Describiuse o funcionamento dos bloques.

CA5.3 Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e conmutadas.

CA5.4 Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte.

CA6.1 Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO).

CA6.2 Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas.

CA6.3 Describiuse o seu funcionamento.

CA6.6 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO.

CA7.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA7.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

CA7.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

CA7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

CA8.1 Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador.

CA8.2 Describiuse a lóxica asociada aos elementos programables (memorias, portos, etc.).

CA8.3 Describíronse aplicacións básicas con elementos programables.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e conceptos básicos.

RA2 - Recoñece os efectos e os principios do electromagnetismo, e describe as interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas.

RA3 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica e trifásica, aplicando principios e conceptos básicos.
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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

RA4 - Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións.

RA5 - Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques funcionais, e mide ou visualiza os sinais típicos.

RA6 - Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións.

RA7 - Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións.

RA8 - Recoñece circuítos microprogramables, e describe as súas características e as súas aplicacións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características.

CA1.3 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos.

CA1.5 Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade.

CA1.7 Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.).

CA2.1 Recoñecéronse as características dos imáns e as dos campos magnéticos que orixinan.

CA2.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por correntes eléctricas.

CA2.3 Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades.

CA2.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas.

CA2.5 Describíronse as experiencias de Faraday.

CA2.6 Describiuse o fenómeno da autoindución.

CA2.7 Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética.

CA3.1 Identificáronse as características dun sinal alterno.

CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA3.4 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia.

CA3.7 Identificáronse os harmónicos e os seus efectos.

CA3.9 Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos.

CA4.3 Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos.

CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos.

CA4.5 Verificouse o seu funcionamento.

CA4.6 Realizáronse as medidas fundamentais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo.

CA5.5 Realizáronse as medidas fundamentais.

CA5.6 Verificouse o seu funcionamento.

CA6.1 Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO).

CA6.2 Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas.

CA6.4 Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO.

CA6.5 Realizáronse as medidas e verificouse o seu funcionamento.

CA7.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

CA7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

CA7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

CA7.6 Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital.

CA7.7 Verificouse o seu funcionamento.

CA8.1 Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador.

CA8.4 Cargáronse programas de aplicación e verificouse o seu funcionamento.

Os mínimos exixibles virán determinadas polas competencias xerais asignadas ó módulo.

As condicións que se establecen para superar ó módulo son a adquisición das capacidades terminais do módulo de manera que o alumdo pode

realizar as seguintes actividades:

 1.2 -  Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características.

 1.3 -  Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos.

 1.5 -  Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade.

 1.7 -  Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.).

 2.1 -  Recoñecéronse as características dos imáns e as dos campos magnéticos que orixinan.

 2.2 -  Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por correntes eléctricas.

 2.3 -  Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades.

 2.4 -  Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 2.5 -  Describíronse as experiencias de Faraday.

 2.6 -  Describiuse o fenómeno da autoindución.

 2.7 -  Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética.

 3.1 -  Identificáronse as características dun sinal alterno.

 3.2 -  Identificouse a simboloxía normalizada.

 3.4 -  Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia.

 3.7 -  Identificáronse os harmónicos e os seus efectos.

 3.9 -  Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos.

 4.3 -  Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos.

 4.4 -  Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos.

 4.5 -  Verificouse o seu funcionamento.

 4.6 -  Realizáronse as medidas fundamentais.

 5.1 -  Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo.

 5.5 -  Realizáronse as medidas fundamentais.

 5.6 -  Verificouse o seu funcionamento.

 6.1 -  Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO).

 6.2 -  Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas.

 6.4 -  Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO.

 6.5 -  Realizáronse as medidas e verificouse o seu funcionamento.

 7.3 -  Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

 7.4 -  Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

 7.5 -  Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

 7.6 -  Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital.

 7.7 -  Verificouse o seu funcionamento.

 8.1 -  Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador.

 8.4 -  Cargáronse programas de aplicación e verificouse o seu funcionamento.

Os criterios de cualificación son os seguintes:

Realizaranse duas probas: una escrita na que se evaluarán os coñecementos teoricos e outra práctica na que se evaluarán as capacidades

prácticas.

A nota mínima necesaria para acadar os obxetivos do módulo será de un mínimo de 5 en cada unha das probas non facéndose media en caso de

acadar unha nota menor de 5 en calquera delas.

A primeira proba será teórica sendo condición indispensable acadar unha nota mínima de 5 para poder realizar a proba práctica.

A nota final será a media aritmética das notas das duas probas sempre e cando se acade un mínimo de 5 puntos en cada unha delas.

- Toda proba non realizada será puntuado con 0 puntos.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá nunha proba escrita basada nos contidos da unidade 1

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá nunha proba práctica basada nos contidos da unidade 2
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 02019/2020 0240

MP0551_12 Compoñentes e técnicas de electrónica básica 02019/2020 080

MP0551_22 Sistemas e dispositivos de comunicacións 02019/2020 0160

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO MANUEL CARRASCAL CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

(MP0551_12) RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e
relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos.

(MP0551_22) RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto.

(MP0551_12) RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a interrelación dos seus compoñentes.

(MP0551_22) RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus
parámetros típicos e identifica as súas aplicacións.
(MP0551_12) RA3 - Realiza tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e
acabamento.

(MP0551_22) RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas características.

(MP0551_22) RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización e
interpretando os valores obtidos.

(MP0551_22) RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus parámetros.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0551_12) CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes pasivos e activos básicos.

(MP0551_22) CA1.1 Identificouse a función dos dispositivos electrónicos empregados en telecomunicacións (amplificadores, mesturadores, osciladores,
moduladores, filtros, etc.).

(MP0551_12) CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos normalizados en esquemas.

(MP0551_22) CA1.2 Recoñecéronse os tipos de modulación, as súas características e as súas aplicacións.

(MP0551_12) CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos.

(MP0551_12) CA1.4 Identificouse a función e as características de compoñentes activos.

(MP0551_22) CA1.4 Identificáronse os tipos de canles de comunicacións e as súas características.

(MP0551_22) CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuencia.

(MP0551_12) CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

(MP0551_22) CA1.6 Definíronse as características dos receptores de radiofrecuencia.

(MP0551_22) CA1.7 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento en cada bloque.

(MP0551_12) CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

(MP0551_22) CA2.1 Identificáronse os modos de propagación de sinais electromagnéticos.

(MP0551_12) CA2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

(MP0551_22) CA2.2 Recoñecéronse bandas e servizos de comunicacións no espectro electromagnético.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0551_22) CA2.3 Definíronse as características das antenas.

(MP0551_12) CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos.

(MP0551_22) CA2.4 Relacionáronse os tipos de antenas coa súa aplicación.

(MP0551_12) CA2.5 Relacionáronse bloques funcionais, en circuítos electrónicos básicos.

(MP0551_22) CA2.5 Relacionáronse os elementos das antenas coa súa función.

(MP0551_22) CA2.7 Relacionáronse diagramas de radiación coa súa aplicación.

(MP0551_22) CA3.1 Identificáronse os medios de transmisión guiados (cables de pares, fibra, guías de onda, etc.).

(MP0551_12) CA3.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compoñentes electrónicos (patillaxe, encapsulacións, temperaturas, etc.).

(MP0551_22) CA3.2 Recoñecéronse as súas características e os seus campos de aplicación.

(MP0551_22) CA3.7 Relacionáronse os parámetros medidos co seu valor característico en distintas aplicacións.

(MP0551_22) CA4.1 Identificáronse os equipamentos de medida de sinais eléctricos e as súas aplicacións.

(MP0551_22) CA4.2 Identificáronse os equipamentos de medida de sinais de radiofrecuencia e as súas aplicacións.

(MP0551_22) CA4.3 Identificáronse os equipamentos de medida de fibra óptica e as súas aplicacións.

(MP0551_22) CA4.4 Recoñecéronse as medidas que cumpra realizar para comprobar a calidade dos sinais e das liñas de transmisión.

(MP0551_22) CA4.7 Relacionáronse os valores medidos dos sinais con valores de referencia.

(MP0551_22) CA5.1 Relacionáronse as magnitudes fundamentais utilizadas en audio e vídeo coas súas unidades de medida.

(MP0551_22) CA5.2 Identificáronse e relacionáronse as funcións lineais e logarítmicas, e as súas unidades.

(MP0551_22) CA5.6 Determináronse as características dos sinais de audio e vídeo dixitais.

(MP0551_22) CA5.7 Recoñecéronse as perturbacións máis usuais que afectan os sistemas de son e vídeo.

(MP0551_22) CA5.8 Identificáronse os instrumentos, os equipamentos e as técnicas de medida que se utilizan para avaliar sinais de audio e vídeo.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0551_12) RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e
relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos.

(MP0551_22) RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto.

(MP0551_12) RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a interrelación dos seus compoñentes.

(MP0551_22) RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus
parámetros típicos e identifica as súas aplicacións.
(MP0551_12) RA3 - Realiza tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e
acabamento.
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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

(MP0551_22) RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas características.

(MP0551_22) RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización e
interpretando os valores obtidos.

(MP0551_22) RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus parámetros.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0551_22) CA1.3 Elaborouse un diagrama dos bloques funcionais do sistema.

(MP0551_12) CA1.6 Consultáronse as características dos compoñentes nos manuais e nos catálogos.

(MP0551_12) CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes.

(MP0551_22) CA1.8 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída nos subsistemas.

(MP0551_12) CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

(MP0551_12) CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos.

(MP0551_12) CA2.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos.

(MP0551_12) CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos.

(MP0551_22) CA2.6 Calculáronse parámetros das antenas.

(MP0551_12) CA3.2 Substituíronse compoñentes electrónicos, aplicando técnicas de desoldadura e soldadura.

(MP0551_12) CA3.3 Executáronse tarefas de interconexión en conectadores.

(MP0551_22) CA3.3 Montáronse os conectadores e os accesorios utilizados en medios de transmisión de cobre.

(MP0551_12) CA3.4 Utilizáronse medios de protección contra descargas electrostáticas.

(MP0551_22) CA3.4 Realizáronse empalmes en fibra óptica.

(MP0551_12) CA3.5 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe.

(MP0551_22) CA3.5 Uníronse cables de fibra mediante conectadores.

(MP0551_12) CA3.6 Utilizáronse as ferramentas específicas para cada tipo intervención.

(MP0551_22) CA3.6 Medíronse parámetros dos medios de transmisión guiados.

(MP0551_22) CA4.5 Medíronse ou visualizáronse sinais.

(MP0551_22) CA4.6 Avaliouse a calidade en sinais e liñas de transmisión.

(MP0551_22) CA5.3 Caracterizáronse os fenómenos acústicos e electroacústicos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0551_22) CA5.4 Visualizáronse sinais de audio e vídeo, e identificáronse as súas características.

(MP0551_22) CA5.5 Valoráronse os niveis normalizados dos sinais e as súas unidades de medida.

(MP0551_22) CA5.9 Medíronse e visualizáronse sinais dixitais.

As condicións que se establecen para superar ó módulo son:

1ª Obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das dúas partes da proba.

2ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na primeira parte da proba o módulo considerarase non superado e non se terá acceso á

segunda parte de proba.

3ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na segunda parte da proba o módulo considerarase non superado.

Os criterios de cualificación son os seguintes:

A primeira parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A segunda parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A nota final coincidirá coa nota da primeira parte proba se esta non se supera, sendo neste caso sempre inferior a 5.

A nota final será sempre inferior a 5 se non se supera a segunda parte da proba.

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

Consistirá na realización dunha proba escrita.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dunha montaxe práctica nun aula taller que conteña o material axeitado para realizala.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade 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 (*)

MP0360 Equipamentos microinformáticos 02019/2020 0133

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA PILAR PAREDES RÍOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes.

RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación.

RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de fábrica dos equipamentos.

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas.

RA7 - 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

CA1.1 Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento microinformático.

CA1.2 Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base.

CA2.1 Analizáronse as funcións do sistema operativo.

CA2.2 Describiuse a estrutura do sistema operativo.

CA2.3 Analizáronse os sistemas de ficheiros máis importantes.

CA2.4 Verificouse a idoneidade do hardware.

CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).

CA4.1 Interpretáronse manuais de instalación.

CA6.1 Describiuse o proceso de arranque dun computador.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

2.2. Segunda parte da proba
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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

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes.

RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación.

RA3 - Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para
o seu uso.

RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de fábrica dos equipamentos.

RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas.

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas.

RA7 - 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

CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA1.4 Ensambláronse a placa base, o microprocesador, os elementos de refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de lectura e
gravación, e a tarxeta de rede, entre outros, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.5 Configuráronse os parámetros máis significativos da bios, e actualizouse seguindo os pasos descritos en fábrica.

CA1.6 Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

CA1.7 Medíronse as tensións típicas das fontes de alimentación para computadores persoais.

CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo.

CA2.9 Configurouse un xestor de arranque.

CA3.1 Actualizouse un sistema operativo xa instalado.

CA3.2 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de programas e aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización do sistema, etc.).

CA3.3 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo instalado.

CA3.4 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo.

CA3.7 Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente.

CA4.2 Instaláronse periféricos de impresión estándar.

CA4.3 Instaláronse periféricos de captura de imaxes dixitais.

CA4.4 Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos.

CA4.6 Instaláronse sistemas sen fíos (bluetooth, wireless, etc.).

CA4.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo e correctivo.

CA5.1 Utilizáronse programas de tratamento de texto.

CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo.

CA5.3 Utilizáronse programas de bases de datos.

CA5.4 Creáronse presentacións utilizando programas específicos.

CA5.5 Deseñáronse patróns.

CA5.6 Utilizáronse outras aplicacións incluídas nun paquete ofimático (tratamento de imaxes e publicacións, etc.).

CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico.

CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet.

CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet.

CA6.2 Configuráronse as versións máis habituais e representativas do programa de arranque dun equipamento.

CA6.3 Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, problemas en discos fixos,
sobrequecemento do microprocesador, etc.).

CA6.4 Utilizáronse programas de diagnóstico.

CA6.5 Substituíronse compoñentes deteriorados, interpretando as especificacións de fábrica.

CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA6.7 Realizáronse probas de rendemento do sistema.

CA6.8 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes e de software.

CA6.9 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación).

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

O alumno deberá ser capaz de:

- Describir os bloques funcionais máis importantes dunha placa base.

- Analizar as funcións do sistema operativo.

- Describir a estrutura do sistema operativo.

- Analizar os sistemas de arquivos máis importantes.

- Verificar a idoneidade do hardware.

- Interpretar os manuais de instalación.

- Describir o proceso de arranque dun ordenador.

- Identificar e arranxar as avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, problemas en discos

  fixos, sobrequecemento do microprocesador, etc.).

- Elaborar informes de avaría (reparación ou ampliación).

- Seleccionar as ferramentas e os utensilios necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

- Ensamblar a placa base, o microprocesador, os elementos de refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de

  lectura e gravación, e a tarxeta de rede, entre outros, para o que deberá de ser capaz de interpretar a documentación técnica.

- Configurar os parámetros máis significativos da Bios, e actualizar a mesma, seguindo os pasos descritos no manual de usuario.

- Executar utilidades de recoñecemento e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

- Medir as tensións típicas das fontes de alimentación para ordenadores persoais.

- Seleccionar o sistema operativo axeitado para cada equipo.

- Configurar os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo.

- Configurar un xestor de arranque.

- Actualizar un sistema operativo xa instalado.

- Realizar operacións de instalación e desinstalación de programas e aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización do sistema, etc.).

- Configurar perfís de usuario e grupo.

- Realizar unha imaxe do sistema e almacenar a mesma nun soporte externo. Recuperar o sistema mediante unha imaxe preexistente.

- Instalar periféricos de impresión estándar.

- Instalar periféricos de captura de imaxes dixitais.

- Instalar e configurar recursos para ser compartidos.

- Instalar sistemas sen fíos (bluetooth, wireless, etc.).

- Utilizar programas de tratamento de texto.

- Utilizar programas de folla de cálculo.

- Utilizar programas de acceso a internet.

- Utilizar ferramentas de internet.

- Identificar e arranxar avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, problemas en discos

   fixos, sobrequecemento do microprocesador, etc.).

- Substituir compoñentes deteriorados, interpretando as especificacións de fábrica.

- Verificar a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Primeira parte: PROBA TEÓRICA

-Terá carácter eliminatorio e consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte.

-Cualificarase esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación

igual ou superior a cinco puntos.

Segunda parte: PROBA PRÁCTICA.

-As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e constará do

desenvolvemento dun suposto práctico que versará sobre unha mostra o suficientemente significativa dos criterios de avaliación establecidos na

programación para esta parte.

-Cualificarase esta segunda parte de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha puntuación igual ou

superior a cinco puntos.

As persoas que non superen a primeira parte da proba non poderán facer a segunda parte da proba.

A cualificación final correspondente da proba será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes, expresada con números

enteiros, redondeada á unidade máis próxima. No caso das persoas aspirantes que non se poidan presentar ou suspendan a segunda parte da

proba, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Esta primeira parte da proba consistirá nunha proba escrita que versará sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación

establecidos na programación para esta parte  e poderá incluír preguntas de desenrolo ou tipo test.

Os alumnos deberán vir provistos de bolígrafos e calculadora para a realización desta proba así como DNI ou pasaporte

A duración da proba poderá ser de ata 3 horas

4.b) Segunda parte da proba

Constará do desenvolvemento dun ou varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de

avaliación establecidos na programación para esta parte e que consistirá como mínimo dunha proba relacionada co hardware e outra relacionada

co software.

 Para esta parte os alumnos deberán vir provistos de DNI ou pasaporte, bolígrafos, calculadora e poderá usar os recursos materiais existentes na

aula.

A duración de esta proba será de 3 horas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade 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 (*)

MP1052 Equipamentos microprogramables 02019/2020 0266

MP1052_12 Electrónica dixital 02019/2020 085

MP1052_22 Lóxica e sistemas microprogramables 02019/2020 0181

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

Profesorado asignado ao módulo MARGARITA BLANCO FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP1052_12) RA1 - Identifica compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as súas características técnicas e a súa función nos circuítos.

(MP1052_12) RA2 - Monta circuítos dixitais combinacionais, identificando compoñentes e bloques, e verifica o seu funcionamento.

(MP1052_12) RA3 - Monta circuítos dixitais secuenciais, recoñecendo as características de compoñentes e bloques, e verifica o seu funcionamento.

(MP1052_22) RA5 - Mantén equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables, arranxando avarías e disfuncións.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1052_12) CA1.1 Analizáronse as funcións lóxicas fundamentais

(MP1052_12) CA1.2 Clasificáronse as familias lóxicas.

(MP1052_12) CA1.3 Identificouse aplicación en equipamentos electrónicos dos integrados dixitais básicos.

(MP1052_12) CA1.4 Analizouse a función e a aplicación de cada tipo de circuítos combinacionais.

(MP1052_12) CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

(MP1052_12) CA1.6 Analizouse o funcionamento de circuítos dixitais secuenciais e a súa aplicación nos equipamentos electrónicos.

(MP1052_12) CA2.1 Aplicáronse as técnicas de montaxe dos integrados dixitais combinacionais.

(MP1052_12) CA2.2 Identificáronse os bloques funcionais dos circuítos

(MP1052_12) CA2.3 Medíronse os parámetros dos integrados e dos circuítos dixitais combinacionais montados.

(MP1052_12) CA2.6 Identificáronse as aplicacións dos circuítos dixitais combinacionais en equipamentos e sistemas electrónicos.

(MP1052_12) CA3.1 Identificáronse os compoñentes electrónicos dixitais secuenciais (biestables, rexistros, contadores, etc.).

(MP1052_12) CA3.2 Determinouse a secuencia lóxica de funcionamento do circuíto.

(MP1052_12) CA3.3 Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáticos dos circuítos secuenciais.

(MP1052_12) CA3.4 Montouse o circuíto electrónico dixital secuencial cos compoñentes indicados no esquema.

(MP1052_12) CA3.5 Recoñecéronse os equipamentos de medida específicos en sistemas dixitais secuenciais.

(MP1052_12) CA3.6 Comprobáronse os sinais dos circuítos dixitais secuenciais.

(MP1052_12) CA3.7 Identificáronse as aplicacións deses circuítos en equipamentos e sistemas electrónicos.

(MP1052_22) CA5.1 Resolvéronse disfuncións en circuítos combinacionais e secuenciais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1052_22) CA5.2 Identificáronse os síntomas da disfunción ou avaría (fallos de comunicación, bloqueos de programa, ausencia de sinais de saída,
etc.).

(MP1052_22) CA5.3 Diagnosticouse a avaría de acordo coa disfunción atopada (control de portos, alimentación, fallo de programa, instrucións erróneas,
etc.).

(MP1052_22) CA5.4 Realizáronse medidas (oscilador de reloxo, transmisión de datos, valores de entrada e saída, etc.).

(MP1052_22) CA5.5 Determinouse a avaría segundo os valores dos parámetros obtidos.

(MP1052_22) CA5.6 Substituíuse o compoñente ou circuíto dixital responsable da avaría.

(MP1052_22) CA5.7 Reprogramouse o circuíto microprogramable.

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

(MP1052_22) RA1 - Configura dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas microprocesados, comproba o seu funcionamento e verifica as súas
prestacións.
(MP1052_22) RA2 - Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións
sinxelas.

(MP1052_12) RA2 - Monta circuítos dixitais combinacionais, identificando compoñentes e bloques, e verifica o seu funcionamento.

(MP1052_22) RA3 - Configura equipamentos dixitais microprogramables, programando funcións segundo a súa aplicación.

(MP1052_22) RA4 - Desenvolve pequenas aplicacións electrónicas con circuítos microprogramables, elaborando os programas de control e utilizando  a
documentación técnica e as solucións estándar dispoñibles.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1052_22) CA1.1 Interpretáronse esquemas e bloques funcionais.

(MP1052_22) CA1.2 Identificáronse tipos de memoria. RAM. Estáticas. Dinámicas. ROM, PROM, EPROM, EEPROM e FLASH.

(MP1052_22) CA1.3 Montáronse circuítos multivibradores, osciladores e circuítos PLL.

(MP1052_22) CA1.4 Comprobouse o funcionamento dos conversores DAC/ADC.

(MP1052_22) CA1.5 Comprobouse o funcionamento de teclados, visualizadores, etc.

(MP1052_22) CA1.6 Configuráronse controladores de portos de entrada e saídas dixitais.

(MP1052_22) CA1.7 Configuráronse parámetros de funcionamento de periféricos e sistemas auxiliares.

(MP1052_22) CA2.1 Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación.

(MP1052_22) CA2.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa informático para a linguaxe elixida.

(MP1052_22) CA2.3 Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos sinxelos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1052_22) CA2.4 Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando e modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe
elixida.

(MP1052_12) CA2.4 Comparáronse cos valores indicados nas follas de características dos integrados e coa documentación relacionada co circuíto.

(MP1052_22) CA2.5 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os operadores propios da linguaxe elixida.

(MP1052_12) CA2.5 Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáticos dos integrados dixitais combinacionais.

(MP1052_22) CA2.6 Introducíronse comentarios no código.

(MP1052_12) CA2.7 Recoñeceuse a función de cada compoñente.

(MP1052_22) CA2.7 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na linguaxe elixida.

(MP1052_22) CA2.8 Realizáronse operacións de E/S.

(MP1052_22) CA2.9 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos.

(MP1052_22) CA2.10 Probáronse e depuráronse os programas.

(MP1052_22) CA2.11 Manexáronse módulos predefinidos na elaboración dos programas.

(MP1052_22) CA3.1 Analizouse a estrutura interna dun circuíto microprocesado e a función de cada elemento.

(MP1052_22) CA3.2 Distinguíronse tipos de circuítos microprogamables e as súas aplicacións.

(MP1052_22) CA3.3 Elaboráronse e cargáronse programas de control.

(MP1052_22) CA3.4 Verificouse o funcionamento mediante ferramentas software.

(MP1052_22) CA3.5 Montáronse circuítos microprogramables.

(MP1052_22) CA3.6 Medíronse os parámetros de entrada e saída.

(MP1052_22) CA3.7 Verificouse o funcionamento do circuíto microprogramable e os seus elementos auxiliares.

(MP1052_22) CA3.8 Depuráronse disfuncións software en circuítos dixitais microprogramables.

(MP1052_22) CA4.1 Elaboráronse as especificacións técnicas da aplicación.

(MP1052_22) CA4.2 Elaboráronse os diagramas de bloques necesarios para resolver a nivel funcional a aplicación.

(MP1052_22) CA4.3 Elaboráronse os esquemas eléctricos de principio, realizando ou adaptando, a partir de circuítos similares, os circuítos
correspondentes a cada bloque funcional da aplicación.

(MP1052_22) CA4.4 Realizáronse os cálculos dos circuítos aplicando as regras e as fórmulas adecuadas.

(MP1052_22) CA4.5 Seleccionouse a tecnoloxía e os compoñentes do circuíto a partir dos manuais de compoñentes, asegurando a súa dispoñibilidade.

(MP1052_22) CA4.6 Realizáronse os esquemas definitivos, no soporte e coa representación normalizada, e a lista de materiais da aplicación.

(MP1052_22) CA4.7 Elaborouse o programa de control para o dispositivo microprogramable da aplicación, utilizando a linguaxe e as técnicas de
programación máis axeitadas.

(MP1052_22) CA4.8 Construíuse a maqueta, realizando a montaxe do circuíto, aplicando os procedementos adecuados.
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Mediante a proba escrita o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos os contidos de carácter teórico desenvolvidos no currículo

do módulo.

  Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos.

Mediante a proba práctica (Desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos) o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos

os contidos de carácter práctico desenvolvidos no currículo do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa

superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Polo tanto, as condicións que se establecen para superar ó módulo son:

1ª Obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das dúas partes da proba.

2ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na primeira parte da proba o módulo considerarase non superado e non se terá acceso á

segunda parte de proba.

3ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na segunda parte da proba o módulo considerarase non superado.

Na proba práctica terase en conta os seguintes criterios:

- Funcionamento, presentación e organización das realizacións prácticas feitas polo alumno/a (20 %).

- Tempo de execución empregado nas realizacións prácticas (10 %).

- Detección e corrección das posibles anomalías xurdidas nas realizacións prácticas (15 %).

- Elección axeitada e manexo dos instrumentos de laboratorio, equipos informáticos e outros equipamentos empregados nas realizacións prácticas

(15 %).

- Interpretación de planos, diagramas de bloques, esquemas, algoritmos, etc (15 %).

- Elaboración de Informes, memorias, ect (10 %).

- Instalación, configuración, administración e emprego das aplicacións informáticas empregadas nas realizacións prácticas (10 %).

- Identificación, busca, selección e utilización da información das distintas fontes (5 %).

Os criterios de cualificación son os seguintes:

  - A primeira parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

  - A segunda parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

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

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

A nota final coincidirá coa nota da primeira parte da proba se esta non se supera, cando sexa inferior a 5.

A nota final será sempre inferior a 5 se non se supera a segunda parte da proba.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A proba terá unha duración máxima de 150 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a

proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos

prácticos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e a súa vez estas estarán dividas en diversos apartados. Cada pregunta deberá contestarse en follas

separadas, a mestura de dúas o mais preguntas na mesma folla suporá a perda da puntuación corresponde a ditas preguntas.

4.b) Segunda parte da proba

A proba terá unha duración de 150 minutos máximo. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo coas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- Tódos os equipamentos e materiais precisos para a proba serán entregados pola profesora. En ningún caso permitirase que o aspirante

empregue equipamentos ou materiais distintos aos entregados.

- O comezo da proba o aspirante deberá comprobar o estado dos equipamentos e materiais previamente entregados no tempo estipulado para elo

pola profesora. A aceptación dos mesmos por parte do aspirante suporá o recoñecemento expreso da súa validez durante o desenvolvemento da

proba.

- O máximo número de aspirantes que poderán realiza simultaneamente esta proba será de cinco por quenda, podéndose reducir o seu número

por causa motivada que o xustifique (avaría de equipamentos, insuficiencia de materiais, etc). En todo caso a xunta avaliadora informará dos

cambios que se produzan no calendario das probas. A non presentación dun aspirante suporá a perda do dereito a facer a proba.

- Será responsabilidade do aspirante a devolución dos equipamentos, materiais ou calquera outro recurso no estado no que se entregaron.

- A proba poderá estar composta de montaxes circuítos electrónicos dixitais e programación en linguaxes ensamblador e linguaxe C e gravación

nun pic, realizados con compoñentes reais ou mediante software de simulación de circuítos electrónicos, etc.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade 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 (*)

MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo AGUSTÍN LIMA PAIS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran.

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que
a conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.
RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica
técnicas de montaxe.
RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros
significativos e a interpretación dos seus resultados.
RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.

CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).

CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede)
dunha ICT.

CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).

CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.

CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.

CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría,
e os sistemas domóticos e de megafonía do interior da vivenda.

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda,
atenuacións, interferencias, etc.

CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe
e mantemento das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os 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

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran.

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que
a conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.
RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica
técnicas de montaxe.
RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros
significativos e a interpretación dos seus resultados.
RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e
relaciona as disfuncións coas súas causas.
RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.

CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).

CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.

CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e
intercomunicación) no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.

CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas,
comerciais e normativas.

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do equipamento de cabeceira.

CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de
vivendas.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.

CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.

CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.

CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.

CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.

CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.

CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.

CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de
transporte.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e dos equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado e monta

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

Mediante a proba escrita o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos os contidos de carácter teórico desenvolvidos no currículo

do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior

a cinco puntos.

Mediante a proba práctica (Desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos) o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos

os contidos de carácter práctico desenvolvidos no currículo do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa

superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Na proba práctica terase en conta os seguintes criterios:

¿ Funcionamento, presentación e organización das realizacións prácticas feitas polo alumno/a (20 %).

¿ Tempo de execución empregado nas realizacións prácticas (10 %).

¿ Detección e corrección das posibles anomalías xurdidas nas realizacións prácticas (15 %).

¿ Elección axeitada e manexo dos instrumentos de laboratorio, equipos informáticos e outros equipamentos empregados nas realizacións prácticas

(15 %).

¿ Interpretación de planos, diagramas de bloques, esquemas, algoritmos, etc (15 %).

¿ Elaboración de Informes, memorias, ect (10 %).

¿ Instalación, configuración, administración e emprego das aplicacións informáticas empregadas nas realizacións prácticas (10 %).

¿ Identificación, busca, selección e utilización da información das distintas fontes (5 %).

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 proba terá unha duración de 90 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a

proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos

prácticos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e a súa vez estas estarán dividas en diversos apartados. Cada pregunta deberá contestarse en follas

separadas, a mestura de dúas o mais preguntas na mesma folla suporá a perda da puntuación
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4.b) Segunda parte da proba

- A proba terá unha duración de 3 horas. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- Tódolos os equipamentos e materiais precisos para a aproba serán entregados polo profesor. En ningún caso permitirase que o aspirante

empregue equipamentos ou materiais distintos os entregados.

- O comezo da proba o aspirante deberá comprobar o estado dos equipamentos e materiais previamente entregados no tempo estipulado para elo

polo profesor. A aceptación dos mesmos por parte do aspirante suporá o recoñecemento expreso da súa validez durante o desenvolvemento da

proba.

- O máximo número de aspirantes que poderán realiza simultaneamente esta proba será de cinco por quenda, podéndose reducir o seu número

por causa motivada que o xustifique (aviría de equipamentos, insuficiencia de materiais, etc). En todo caso a xunta avaliadora informará dos

cambios que se produzan no calendario das probas. A non presentación dun aspirante suporá o dereito a facer a proba.

- Será responsabilidade do aspirante a devolución dos equipamentos, materiais ou calquera outro recurso no estado no que se entregaron.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade 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 (*)

MP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía 02019/2020 0174

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

Profesorado asignado ao módulo MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a
compoñen.

RA2 - Monta canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica.

RA4 - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica.

RA5 - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto.

RA6 - Configura sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os compoñentes e xustificar a selección.

RA7 - Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica.

RA8 - Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas.

RA9 - 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

CA1.1 Identificáronse os tipos de redes de datos.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.3 Describíronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e bus, etc.).

CA1.4 Describíronse os elementos da rede local e a súa función.

CA2.1 Realizouse un esbozo da instalación.

CA2.3 Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado.

CA2.10 Actualizouse o esbozo inicial cos cambios realizados durante a montaxe da instalación.

CA4.1 Identificouse a localización dos puntos de acceso, as antenas e as canles dispoñibles.

CA5.1 Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e recoñecé-ronse as diferenzas entre elas.

CA5.2 Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, in-tegración de voz e datos, etc.).

CA5.3 Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, listaxe telefónica, etc.).

CA5.4 Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as súas características.

CA5.6 Utilizáronse catálogos comerciais.

CA6.1 Describíronse as características técnicas dos sistemas de telefonía, as súas posibilidades funcionais e as prestacións.

CA6.2 Describíronse as características xerais e a función dos elementos que compoñen un sistema de telefonía (cableamento, puntos de acceso de
usuario, terminais, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.3 Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de liñas, interfaces de entrada, etc.).

CA6.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo diferentes especificacións.

CA6.7 Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións cos demais elementos asociados.

CA7.1 Localizouse a central.

CA7.9 Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, as incidencias e os resultados obtidos.

CA8.1 Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación fun-cional.

CA8.2 Seguiuse o plan de intervención correctiva.

CA8.11 Realizouse un informe de mantemento.

CA8.12 Informouse das melloras no procedemento que se puideran atopar durante a actuación.

CA9.1 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.

CA9.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA9.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e manteme

CA9.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA9.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA9.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os 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

RA1 - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a
compoñen.

RA2 - Monta canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica.

RA3 - Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica.

RA4 - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica.

RA5 - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto.

RA6 - Configura sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os compoñentes e xustificar a selección.

RA7 - Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica.

RA8 - Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas.

RA9 - 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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.6 Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e encamiñador, etc.).

CA1.7 Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e as súas características.

CA2.2 Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da instalación.

CA2.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a documentación técnica.

CA2.5 Montáronse as canalizacións e as caixas repartidoras.

CA2.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA2.7 Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario.

CA2.8 Realizáronse as conexións.

CA2.9 Realizáronse as probas funcionais.

CA3.1 Dispúxose optimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas nos armarios.

CA3.2 Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.).

CA3.3 Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable.

CA3.4 Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación.

CA3.5 Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión.

CA3.6 Realizouse a conexión do armario á rede eléctrica.

CA3.7 Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede.

CA3.8 Instalouse o software.

CA4.2 Montáronse as antenas.

CA4.3 Realizáronse as conexións entre a antena e os equipamentos.

CA4.4 Verificouse a recepción do sinal.

CA4.5 Instaláronse os dispositivos sen fíos.

CA4.6 Configuráronse os modos de funcionamento.

CA4.7 Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA4.8 Instalouse o software correspondente.

CA5.5 Debuxáronse os esquemas de conexión.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 Utilizáronse programas informáticos de aplicación.

CA6.5 Utilizáronse catálogos comerciais.

CA6.8 Realizouse o esquema da instalación.

CA6.9 Elaborouse o orzamento.

CA7.2 Conectáronse as liñas dispoñibles (analóxicas, RDSI, VoIP, etc.), mediante a súa interface, e os módulos de extensión.

CA7.3 Programouse a central.

CA7.4 Realizouse a posta en servizo da central.

CA7.5 Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc.

CA7.6 Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central.

CA7.7 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA7.8 Aplicáronse as indicacións de fábrica e a documentación técnica.

CA8.3 Realizáronse verificacións para a localización da avaría.

CA8.4 Identificouse o tipo de avaría e o custo da reparación.

CA8.5 Arranxouse a avaría mediante a substitución do equipamento defectuoso.

CA8.6 Realizáronse reparacións en cableamento e canalización.

CA8.7 Realizáronse ampliacións das centrais de acordo coas especificacións técnicas.

CA8.8 Reparáronse as disfuncións debidas ao software.

CA8.9 Verificouse o restablecemento das condicións de funcionamento.

CA8.10 Realizouse a ordenación e a limpeza das instalacións e os equipamentos.

CA9.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA9.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

O alumno debe ser quen de:

Realizar a instalación dunha redes de datos identificando os elementos que a forman.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Montar un armario rack identificando os elementos que o compoñen.

Configurar unha rede wifi identificando os elementos que a compoñen.

Programar unha centraliña telefónica PBX, identificando cada un dos compoñentes desa centraliña.

Para poder superar a proba o alumno debe acadar unha puntuación igual ou superior a cinco en cada unha das dúas partes da proba.

O  alumno que non acade un mínimo dun cinco na primeira parte xa non terá dereito a realizar a segunda parte da proba.

Se a proba práctica se dividira en varias probas independentes o alumno deberá acadar tamén unha cualificación mínima de cinco en cada unha

destas probas para poder acadar unha cualificación final positiva.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba teórica na que se demostre que o alumno acada unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación expostos no apartado

3.

Necesaria calculadora científica para a realización de cálculos.

3 sesións de duración máxima.

4.b) Segunda parte da proba

Proba práctica na que se demostre que o alumno acada unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación expostos no apartado

3.

6 sesións de duración máxima.

Notas:

A central PBX a empregar nesta parte da proba é o modelo KX-NCP500 (fabricante PANASONIC).

Os routers a empregar nesta parte da proba poden ser:

WR740N  de TP-LINK

EVOW302AR de OVISLINK

 e WRT160NL de LYNKSYS
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade 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 (*)

MP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico 02019/2020 070

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

Profesorado asignado ao módulo MARGARITA BLANCO FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos
para o seguimento e o control da execución.

RA2 - Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento.

RA3 - Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, repostos e ferramentas.

RA4 - Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo.

RA5 - Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental, e de organización.

RA6 - Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as condicións técnicas e administrativas para a execución do mantemento.

CA1.2 Definíronse as etapas que comportan a execución do mantemento.

CA1.3 Caracterizáronse as operacións de cada etapa.

CA1.5 Determináronse as especificacións de control de avance e prazos de execución.

CA2.1 Identificáronse os tipos de mantemento.

CA2.2 Determináronse os puntos críticos do mantemento e os seus prazos de verificación.

CA2.3 Estableceuse o procedemento de actuación en caso de disfunción ou avaría.

CA2.4 Determináronse os recursos necesarios para as intervencións, cumprindo as normas de seguridade e estándares de calidade.

CA2.5 Elaborouse a planificación de operacións, asignando os recursos necesarios.

CA3.1 Determináronse os tipos de aprovisionamento ás clases do mantemento.

CA3.2 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos repostos.

CA3.3 Determináronse as especificacións das compras (prazo de entrega, medio de transporte, etc.).

CA3.4 Establecéronse as pautas de recepción e aceptación de subministracións.

CA3.5 Detalláronse as condicións de almacenaxe (colocación, acomodo, seguridade, temperatura, etc.).

CA4.1 Identificouse a estrutura dun departamento de mantemento electrónico.

CA4.2 Establecéronse as funcións do persoal de mantemento.

CA4.3 Organizáronse grupos de traballo segundo as súas competencias e a súa formación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Determinouse un plan de formación para o persoal de mantemento.

CA4.6 Aplicáronse metodoloxías de mellora continua na xestión de recursos humanos.

CA4.7 Establecéronse normas para elaboración de informes e rexistros.

CA5.1 Identificáronse as áreas do taller de mantemento electrónico.

CA5.2 Especificáronse as condicións da zona traballo para a protección fronte a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas de goma, ferramentas
illadas electricamente, etc.).

CA5.3 Determináronse as condicións de iluminación de acordo co tipo de mantemento que cumpra realizar.

CA5.4 Especificáronse as características de ventilación en lugares de traballo pechados (espazos confinados, centros de control, etc.).

CA5.5 Determinouse a colocación dos equipamentos e as ferramentas, en función das características técnicas e do uso.

CA6.1 Recoñecéronse as normas de xestión da calidade aplicables ao mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

CA6.2 Definíronse indicadores da calidade dos procesos de mantemento de equipamentos e sistemas.

CA6.3 Establecéronse os puntos críticos e as pautas de control.

CA6.4 Recoñecéronse as normas de aplicación da xestión ambiental nas tarefas de mantemento.

CA6.5 Recoñecéronse as normas de aplicación na prevención e a seguridade nas operacións de mantemento.

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

RA1 - Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos
para o seguimento e o control da execución.

RA2 - Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento.

RA3 - Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, repostos e ferramentas.

RA4 - Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo.

RA5 - Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental, e de organización.

RA6 - Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Definíronse as etapas que comportan a execución do mantemento.

CA1.3 Caracterizáronse as operacións de cada etapa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Representáronse os diagramas de programación e control.

CA1.5 Determináronse as especificacións de control de avance e prazos de execución.

CA1.6 Prevíronse as probas e os ensaios para a posta en servizo.

CA1.7 Elaboráronse os formatos de incidencias e modificacións.

CA2.2 Determináronse os puntos críticos do mantemento e os seus prazos de verificación.

CA2.3 Estableceuse o procedemento de actuación en caso de disfunción ou avaría.

CA2.4 Determináronse os recursos necesarios para as intervencións, cumprindo as normas de seguridade e estándares de calidade.

CA2.5 Elaborouse a planificación de operacións, asignando os recursos necesarios.

CA2.6 Aplicouse o software específico para a planificación e a xestión do mantemento.

CA3.1 Determináronse os tipos de aprovisionamento ás clases do mantemento.

CA3.2 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos repostos.

CA3.3 Determináronse as especificacións das compras (prazo de entrega, medio de transporte, etc.).

CA3.4 Establecéronse as pautas de recepción e aceptación de subministracións.

CA3.5 Detalláronse as condicións de almacenaxe (colocación, acomodo, seguridade, temperatura, etc.).

CA3.6 Elaborouse o procedemento de xestión de almacén.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para o control de existencias.

CA4.2 Establecéronse as funcións do persoal de mantemento.

CA4.3 Organizáronse grupos de traballo segundo as súas competencias e a súa formación.

CA4.4 Establecéronse canles de comunicación entre departamentos.

CA4.5 Determinouse un plan de formación para o persoal de mantemento.

CA4.6 Aplicáronse metodoloxías de mellora continua na xestión de recursos humanos.

CA4.7 Establecéronse normas para elaboración de informes e rexistros.

CA5.2 Especificáronse as condicións da zona traballo para a protección fronte a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas de goma, ferramentas
illadas electricamente, etc.).

CA5.3 Determináronse as condicións de iluminación de acordo co tipo de mantemento que cumpra realizar.

CA5.5 Determinouse a colocación dos equipamentos e as ferramentas, en función das características técnicas e do uso.

CA5.6 Realizouse a organización da información técnica e administrativa.

CA5.7 Aplicáronse procedementos de organización de laboratorios e talleres (5S, ISO, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Definíronse indicadores da calidade dos procesos de mantemento de equipamentos e sistemas.

CA6.3 Establecéronse os puntos críticos e as pautas de control.

CA6.6 Aplicáronse procedementos de axuste de instrumentos de medida e equipamentos de verificación e control.

CA6.7 Establecéronse as fases para a aplicación da xestión integral do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos (xestión da calidade, xestión
ambiental, xestión da prevención, 5S, etc.).

Mediante a proba escrita o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos os contidos de carácter teórico desenvolvidos no currículo

do módulo.

Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos.

Mediante a proba práctica (Desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos) o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos

os contidos de carácter práctico desenvolvidos no currículo do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa

superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Na proba práctica terase en conta os seguintes criterios:

- Instalación, configuración, administración e emprego das aplicacións informáticas empregadas nas realizacións prácticas (15 %).

- Presentación e organización das realizacións prácticas feitas polo alumno/a (20 %).

- Tempo de execución empregado nas realizacións prácticas (10 %).

- Detección e corrección das posibles anomalías xurdidas nas realizacións prácticas (15 %).

- Elección axeitada e manexo de equipos informáticos e outros equipamentos empregados nas realizacións prácticas (15 %).

- Interpretación de planos, diagramas de bloques, esquemas, algoritmos, etc (15 %).

- Elaboración de proxecto de mantemento e documentación correspondente (10 %).

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 proba terá unha duración de 90 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo coas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a

proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos

prácticos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e a súa vez estas estarán dividas en diversos apartados. Cada pregunta deberá contestarse en follas

separadas, a mestura de dúas o mais preguntas na mesma folla suporá a perda da puntuación corresponde a ditas preguntas.
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A proba terá unha duración de 90 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo coas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a

proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos

prácticos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e a súa vez estas estarán dividas en diversos apartados. Cada pregunta deberá contestarse en follas

separadas, a mestura de dúas o mais preguntas na mesma folla suporá a perda da puntuación corresponde a ditas preguntas.

4.b) Segunda parte da proba

- A proba terá unha duración de 2 horas. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo coas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- Tódolos os equipamentos e materiais precisos para a proba serán entregados pola profesora. En ningún caso permitirase que o aspirante

empregue equipamentos ou materiais distintos os entregados.

- O comezo da proba o aspirante deberá comprobar o estado dos equipamentos e materiais previamente entregados no tempo estipulado para elo

pola profesora. A aceptación dos mesmos por parte do aspirante suporá o recoñecemento expreso da súa validez durante o desenvolvemento da

proba.

- O máximo número de aspirantes que poderán realiza simultaneamente esta proba será de cinco por quenda, podéndose reducir o seu número

por causa motivada que o xustifique (avaría de equipamentos, insuficiencia de materiais, etc). En todo caso a xunta avaliadora informará dos

cambios que se produzan no calendario das probas. A non presentación dun aspirante suporá a perda do dereito a facer a proba.

- Será responsabilidade do aspirante a devolución dos equipamentos, materiais ou calquera outro recurso no estado no que se entregaron.

- A proba poderá estar composta de realización de parte ou a totalidade proxectos de mantemento electrónico coa documentación correspondente

mediante o software necesario para a súa elaboración
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade 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 (*)

MP0363 Instalacións de megafonía e sonorización 02019/2020 0160

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO GARRIDO CIMADEVILA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas
partes e as súas características máis salientables.
RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de
instalación.

RA3 - Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que interpreta as especificacións e elabora esquemas.

RA4 - Monta canalizacións e cableamento de instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación de planos e
esquemas
RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a relación entre a
disfunción e a súa causa.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Analizouse a normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización.

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións segundo a tecnoloxía utilizada (con cables, VoIP ou sen fíos), a tipoloxía (distribución, ambientación,
seguridade e emerxencia, etc.) e o lugar de localización (exterior, interior e nun vehículo).

CA1.3 Identificáronse os elementos da instalación (sistemas de previo, procesadores de sinal, mandos, micrófonos, difusores electroacústicos, etc.).

CA1.4 Identificáronse os tipos de canalizacións en función dos espazos polos que discorra a instalación.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas, e utilizáronse catálogos comerciais.

CA1.6 Describíronse a función e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión.

CA1.7 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

CA2.1 Analizáronse as especificacións funcionais, técnicas e económicas da instalación en función da súa utilización.

CA2.2 Realizouse o esquema normalizado da instalación a partir das especificacións dadas, tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento
dos materiais empregados.

CA2.3 Utilizáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación para o cálculo (potencia, impedancia, relación sinal/ruído, distorsión
harmónica, etc.).

CA2.4 Calculáronse e analizáronse as variables e as características acústicas do local, do recinto ou do vehículo (coeficiente de absorción, tempo de
reverberación, resonancia, etc.).

CA2.5 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación e aparellos de medida.

CA2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas e normativas.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA2.9 Elaborouse o manual de utilización.

CA3.1 Interpretáronse esquemas da instalación e comprobáronse as dificultades de montaxe para canalizacións e equipamentos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Propuxéronse distintas solucións para resolver posibles dificultades acústicas e de montaxe.

CA3.4 Comprobouse que a potencia de saída dos amplificadores sexa a adecuada para proporcionar o nivel de presión sonora (SPL) óptimo cos difusores
acústicos.

CA3.5 Identificáronse os elementos difusores de sinal e comprobouse que as súas características sexan as axeitadas para o recinto da instalación.

CA4.1 Seleccionáronse os elementos de montaxe de canalizacións (tubos, cables, ancoraxes e soportes, etc.).

CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos necesarios para a montaxe.

CA4.7 Interpretouse a documentación técnica da instalación (planos, esquemas e regulamentación, etc.).

CA4.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da
ferramenta utilizada.

CA6.1 Definíronse os tipos das avarías máis comúns en instalacións de megafonía e sonorización.

CA6.2 Describíronse técnicas e utilizáronse medios específicos na detección e na reparación de avarías.

CA6.3 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e a súa repercusión na instalación.

CA6.4 Identificáronse os síntomas das avarías ou da disfunción, e localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA7.1 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.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe e mantemento.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 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

RA3 - Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que interpreta as especificacións e elabora esquemas.

RA4 - Monta canalizacións e cableamento de instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación de planos e
esquemas

RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica.

RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a relación entre a
disfunción e a súa causa.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
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

Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Comprobouse e analizouse a acústica do recinto.

CA3.6 Realizouse a instalación, tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA4.3 Utilizáronse técnicas apropiadas na montaxe de canalizacións.

CA4.4 Montáronse os cadros de distribución e as caixas de conexión na súa localización exacta.

CA4.5 Tendeuse e etiquetouse o cableamento, utilizando códigos de catálogo.

CA4.6 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación con cableamento e conectadores normalizados.

CA5.1 Montáronse os equipamentos (sistemas de previo, microfonía, mandos, etc.) seguindo as instrucións de fábrica.

CA5.2 Montáronse e comprobáronse os equipamentos sen fíos.

CA5.3 Montáronse os difusores acústicos segundo as súas características, para conseguir o nivel de presión sonora desexado.

CA5.4 Conectáronse os equipamentos e os elementos da seguindo a documentación técnica.

CA5.5 Realizáronse medidas dos parámetros máis significativos da instalación (nivel de presión sonora SPL, distorsións, disfonía, atenuación e
interferencias, etc.).

CA5.6 Realizáronse probas funcionais e axustes en diversos puntos cos equipamentos correspondentes (ecualizadores, analizador de son, etc.).

CA5.7 Contrastáronse os valores obtidos cos especificados na documentación técnica.

CA5.8 Elaborouse un informe sobre as actividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

CA6.5 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría e restablecéronse as condicións de normal funcionamento do
equipamento ou da instalación.

CA6.6 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, dos procedementos utilizados e dos resultados obtidos.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

Mínimos esixibles:

Distinguir as especificacións funcionais dos dispositivos.

Seleccionar os materiais axeitados en función das caracteristicas esixidas.

Interpretar os planos ou esquemas.

Montar as instalacións de megafonía e sonorización, con criterios de calidade e respetando os criterios técnicos e da normativa.

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

Cada unha das probas será valorada de cero a dez puntos.

A puntuación final será o resultado obtido da media ponderada das dúas probas (primeira proba 40%; segunda proba 60%). Será necesario obter

unha nota mínima de cinco en calquera das probas para poder facer a media.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá na realización por escrito de varios exercicios relacionados co contido do módulo, que poderán ter algún dos seguintes formatos:

- Preguntas curtas de desenvolvemento.

- Cuestións tipo test.

- Realización de exercicios de cálculo.

- Deseño e elaboración dunha instalación de megafonía e sonorización.

- Interpretación de planos ou esquemas.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización de un ou varios exercicios prácticos, de entre os seguintes:

- Deseño, montaxe e configuración dunha instalación de megafonía e sonorización.

- Realización e contraste de medidas.

- Plantexamento dun suposto práctico no que será necesario realizar unha análise para o diagnóstico, localización e reparación de avarías

simuladas.

- Plantexamento de distintos supostos nos que sexa necesario a interpretación de planos e situacións.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade 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 (*)

MP0365 Instalacións de radiocomunicacións 02019/2020 0107

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS BEN CONSTENLA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e
describe as súas características e as súas aplicacións.

RA4 - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que interpreta e executa plans de proba.

RA7 - 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

CA1.1 Describiuse a estrutura das redes fixas e móbiles de radiocomunicacións.

CA1.2 Describíronse os sistemas de transmisión para radiodifusión e televisión.

CA1.3 Clasificáronse os sistemas de radiocomunicación segundo a súa localización, as tecnoloxías e a cobertura.

CA1.5 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

CA1.6 Describíronse as características dos equipamentos, os medios de transmisión e os elementos auxiliares.

CA1.8 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos dos esquemas.

CA4.1 Seleccionáronse equipamentos, materiais, ferramentas e instrumental de medida.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e
describe as súas características e as súas aplicacións.
RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a
documentación técnica.

RA3 - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida.

RA4 - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que interpreta e executa plans de proba.

RA5 - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando plans de actualización e mantemento preventivo.

RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as súas causas.

RA7 - 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

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Recoñecéronse as interfaces de conexión entre equipamentos e coa rede troncal.

CA1.7 Relacionouse cada equipamento de emisión e recepción coas súas aplicacións características.

CA2.1 Interpretouse documentación técnica (planos e esquemas, etc.).

CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o instrumental de medida.

CA2.3 Montáronse os elementos auxiliares das antenas.

CA2.4 Montáronse as antenas.

CA2.5 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus elementos auxiliares.

CA2.6 Localizáronse e fixáronse os equipamentos de radiocomunicacións.

CA2.7 Etiquetáronse os equipamentos e as liñas de transmisión.

CA2.8 Conectáronselles os tubiños flexibles aos elementos auxiliares.

CA2.9 Conectáronse entre eles os equipamentos con distintos medios de transmisión (radiofrecuencia, par, fibra óptica, etc.), e cos elementos radiantes.

CA2.10 Conectouse o sistema de alimentación e sistemas redundantes (SAI, fotovoltaica, etc.).

CA3.1 Identificouse o software segundo o tipo e as características do equipamento.

CA3.2 Cargouse o software e comprobouse o seu recoñecemento e a súa versión.

CA3.3 Seleccionáronse os parámetros de configuración segundo as características, o tipo e o funcionamento do equipamento (receptor, descodificador e
transmisor, etc.).

CA3.4 Parametrizouse o equipamento de acordo coa aplicación.

CA3.5 Seleccionouse e configurouse o tipo de acceso remoto.

CA3.6 Comprobouse a funcionalidade do equipamento.

CA3.7 Realizouse o histórico de software e parámetros de configuración de cada equipamento.

CA3.8 Cumpriuse a normativa na asignación de bandas e frecuencias.

CA4.2 Verificouse a conexión dos equipamentos e dos dispositivos cos sistemas de alimentación e os elementos radiantes.

CA4.3 Verificouse que os sistemas de alimentación subministren as tensións coa marxe de tolerancia establecida.

CA4.4 Realizouse a comprobación visual de funcionamento dos equipamentos e dos dispositivos.

CA4.5 Realizouse a medición de relación de ondas estacionarias (ROE) en cada banda de frecuencia e nas liñas de transmisión, entre os transceptores e
as antenas.

CA4.6 Realizáronse axustes para garantir unha ROE dentro dos límites establecidos.

CA4.7 Realizáronse as probas de integración dos sinais eléctricos e ópticos cos equipamentos e os dispositivos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.8 Realizáronse as medidas de radiación e cobertura.

CA4.9 Formalizáronse as follas de probas.

CA5.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA5.2 Inspeccionouse o cableamento e comprobouse a súa conexión entre os equipamentos e os dispositivos, os sistemas de alimentación e os
elementos radiantes.

CA5.3 Realizáronse ampliacións de equipamentos.

CA5.4 Instalouse o software de ampliación de funcionalidades dos equipamentos.

CA5.5 Comprobáronse os parámetros de funcionamento mediante aplicacións informáticas.

CA5.6 Configuráronse os equipamentos e os dispositivos para as novas funcións.

CA5.7 Interpretáronse os plans de mantemento preventivo.

CA5.8 Verificáronse as tensións de alimentación e substituíronse as baterías dos sistemas de alimentación redundantes.

CA5.9 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos mediante a inspección visual dos indicadores de alarma.

CA5.10 Realizouse o informe técnico.

CA6.1 Interpretáronse as alarmas do hardware dos equipamentos para o diagnóstico da anomalía ou do incorrecto funcionamento.

CA6.2 Utilizáronse os equipamentos de medida e as aplicacións de software para determinar as características da anomalía.

CA6.3 Localizouse a avaría ou a disfunción.

CA6.4 Substituíuse o equipamento avariado e comprobouse a súa compatibilidade.

CA6.5 Axustáronse os equipamentos coas ferramentas e a precisión requirida.

CA6.6 Cargáronse os parámetros de configuración e comprobouse a funcionalidade.

CA6.7 Estableceuse conexión remota cos equipamentos e cos dispositivos ao recibir a alarma de mal funcionamento.

CA6.8 Restablecéronse de xeito remoto os parámetros nos equipamentos e nos dispositivos.

CA6.9 Verificáronse as características de funcionalidade.

CA6.10 Realizouse o informe coas actividades realizadas e coas incidencias detectadas.

CA7.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe e mantemento das instalacións de radiocomunicacións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

A competencia xeral  consiste en montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e

instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asegure a súa funcionalidade e o respecto ambiental. En concreto o alumno terá que acadar os seguintes mínimos:

1. Identifícanse os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas.

2. Instálanse equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe.

3. Configúranse equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida.

4. Póñense en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que interpreta e executa plans de proba.

5. Mantéñense equipamentos de radiocomunicacións, aplicando plans de actualización e mantemento preventivo.

6. Repáranse avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as súas causas.

7. Descríbense as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental

Criterios de cualificación:

Nota media entre fase teórica e práctica cas seguintes restriccións:

Proba teórica

Acadar un mínimo dun 5 para poder facer a proba práctica.

Proba práctica

Acadar unha nota mínima de 4

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

Consistirá nunha proba escrita que versará sobre os contidos da UD 1

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá nunha proba práctica que versará sobre os contidos recollidos na UD 2
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade 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 (*)

MP0238 Instalacións domóticas 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo ANDRÉS RODRÍGUEZ CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as
características e as normas de aplicación.

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento.

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman.

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos.

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema.

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas
causas.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas.

CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios.

CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións.

CA1.4 Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas.

CA1.5 Describíronse as topoloxías das redes de datos.

CA1.6 Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación.

CA1.7 Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.8 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas.

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA2.1 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e
distribuído, etc.).

CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.

CA2.5 Describiuse o sistema de bus de campo.

CA2.6 Describíronse os sistemas controlados por autómata programable.

CA2.7 Describíronse os sistemas por correntes portadoras.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Describíronse os sistemas sen fíos.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.

CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de
transporte.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe
e mantemento das instalacións domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman.

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos.
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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

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema.

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas
causas.
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.

CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen
fíos.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.

CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.

CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na
documentación técnica.

CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.

CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.

CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.7 Reparouse a avaría.

CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Coñecemento dun sistema domótico

Utilizar a simboloxia adecuada nos sistemas domóticos

Coñecer a lexislación vixente na seguridade das instalacións domoticas.

Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, velocidade, iluminación,  etc.

 Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións.

Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares.

Saber programar e configurar os diferentes dispositivos domóticos

Manexo e programacion de automatas: Logo, Zelio, X10, KNX

Saber montar,  instalar e verificar os diferentes dispositivos en sistemas  domóticos

Manexar o software dos equipamentos

Diagnosticar e detectar avarias nas instalacions

Criterios de cualificacion:

PARTE TEORICA: examen tipo test con 30 preguntas relacionadas cos aspectos e conocementos da competencia profesional

                         A nota do test sera =( nº de respostas correctas - respostas incorrrectas/(nº respostas do test-1)/nº total de preguntas) *10

PARTE PRACTICA:  Relacionada con sistemas virtualizados de programacion de automatas e montaxe, configuración de dispositivos domoticos,

valorando items coma

                            Utiliza adecuadamente o software de programacion

                            Interpreta esquemas de montaxe

                            Realiza cableados adecuadamente

                            Identifica mecanismos e dispositivos domóticos

                            Instala e configura dispositivos domoticos

                            Programa adecuadamente os criterios de funcionamento propostos

                            Analiza e verifica funcionamento de sistemas domoticos

                            Manexa adecuadamente equipos de comprobación e medida

                            Diagnostica avarias

                            Para superar esta parte sera indispensable  que a práctica proposta funcione correctamente sumadolle posteriormente 0,5 ptos

por cada items desarrollado adecuadamente

                            Si a practica non funcionase correctamente  en base a criterios solicitados a proba quedaria como Non superada

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

PARTE TEORICA:
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          A primeira parte da proba consistirá nun exame en formato papel no que se tratarán cuestións teóricas sobre a materia

          A duración máxima da proba será de 3 horas.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá nun exercicio de taller no que se tratarán temas prácticos da asignatura (montaxes,

  configuracións, medicións ,apuntamento, etc).

  A duración máxima da proba será de 4 horas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade 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 (*)

MP0362 Instalacións eléctricas básicas 02019/2020 0187

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

Profesorado asignado ao módulo AGUSTÍN LIMA PAIS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe.

RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe.

RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión
(REBT), logo de definir o plan de montaxe.

RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que interpreta a normativa e as especificacións de fábrica.

RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os
previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros.

CA2.2 Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.).

CA2.3 Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade dos mecanismos.

CA2.4 Calculouse a corrente máxima das proteccións en función do tipo de instalación.

CA2.5 Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro.

CA3.1 Identificáronse as necesidades e as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

CA3.2 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA3.3 Realizouse o plan de montaxe da instalación, coa previsión dos mecanismos e elementos necesarios.

CA4.1 Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local.

CA5.1 Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos.

CA5.2 Identificáronse os actuadores instalados en máquinas (premedores, interruptores, proteccións, sondas, etc.).

CA5.7 Describíronse as perturbacións da rede e as súas causas.

CA6.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA7.1 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.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os 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

RA1 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe.

RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe.

RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión
(REBT), logo de definir o plan de montaxe.

RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que interpreta a normativa e as especificacións de fábrica.

RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os
previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos.

CA1.5 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.6 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.7 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.8 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA2.6 Realizáronse operacións básicas de mecanizado.

CA2.7 Fixáronse e conectáronse axeitadamente os elementos do cadro.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Conectouse a toma de terra.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.4 Realizouse a correcta instalación das canalizacións e os elementos auxiliares.

CA3.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos.

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación.

CA3.7 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA3.8 Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.).

CA3.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.

CA4.2 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA4.3 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA4.4 Montáronse as canalizacións adecuadas atendendo ao seu uso e á súa localización.

CA4.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos

CA4.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

CA4.7 Realizouse a instalación con criterios de óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.).

CA4.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.

CA5.3 Describíronse os tipos de arranque de motores monofásicos e asíncronos trifásicos.

CA5.4 Instaláronse as proteccións dos motores.

CA5.5 Realizáronse automatizacións básicas para motores monofásicos (inversión de xiro, dúas velocidades, etc.).

CA5.6 Realizáronse automatizacións básicas para motores trifásicos (inversión de xiro, arranque estrela e triángulo, etc.)

CA5.8 Medíronse os parámetros básicos.

CA6.1 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación.

CA6.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA6.5 Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA6.6 Comprobouse o funcionamento das proteccións.

CA6.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

Mediante a proba escrita o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos seguintes mínimos exixibles:

 - Analizar o funcionamento de circuitos eléctricos.

 - Resolver actividades baseadas en esquemas eléctricos

 - Recoñecer os distintos símbolos empregados nos esquemas eléctricos.

 - Realizar esquemas unifilares e multifilares

 - Describir os principios de funcionamento dos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.)

 - Calcular os elementos do cadro xeral de protección e a sección do cableado.

 - Describir os diferentes tipos de motores eléctricos, a súa constitución e o seu funcionamento.

 Esta proba é eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos.

Mediante a proba práctica (Desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos) o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos

os contidos de carácter práctico que se indican a continuación:

 - Montar axeitadamente os receptores e os mecanismos.

 - Medir as magnitudes fundamentais en circuítos eléctricos.

 - Conectar a toma de terra

 - Realizar operacións básicas de mecanizado

 - Verificar o funcionamento da instalación

 - Instalar as proteccións dos motores

 Esta proba é eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos.

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 proba terá unha duración de 90 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo coas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a
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proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos

prácticos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e á súa vez estas estarán dividas en diversos apartados.

4.b) Segunda parte da proba

- A proba terá unha duración de 2 horas. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo coas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- Todos os equipamentos e materiais precisos para a aproba serán entregados polo profesor. En ningún caso permitirase que o aspirante

empregue equipamentos ou materiais distintos aos entregados.

- Ao comezo da proba o aspirante deberá comprobar o estado dos equipamentos e materiais previamente entregados no tempo estipulado polo

profesor. A aceptación dos mesmos por parte do aspirante suporá o recoñecemento expreso da súa validez durante o desenvolvemento da proba.

- O máximo número de aspirantes que poderán realizar simultaneamente esta proba será de cinco por quenda, podéndose reducir o seu número

por causa motivada que o xustifique (avaría de equipamentos, insuficiencia de materiais, etc). En todo caso, a xunta avaliadora informará dos

cambios que se produzan no calendario das probas.

- Será responsabilidade do aspirante a devolución dos equipamentos, materiais ou calquera outro recurso no estado no que se entregaron.

- A proba poderá estar composta de montaxes de circuítos electricos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade 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 (*)

MP1056 Mantemento de equipamentos de audio 02019/2020 0105

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

Profesorado asignado ao módulo ERNESTO SANMARTÍN COBAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Distingue os bloques funcionais dos equipamentos de audio, recoñecendo as características dos seus compoñentes e módulos, e realizando
medidas.
RA2 - Verifica o funcionamento de elementos de captación de son e dos equipamentos de preamplificación e mestura, interpretando as súas
características técnicas e medindo parámetros.
RA3 - Comproba o funcionamento de equipamentos de procesamento, distribución e amplificación, interpretando as súas características técnicas e
medindo parámetros.

RA4 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e sistemas de audio, aplicando técnicas de diagnóstico e localización.

RA5 - Repara avarías en equipamentos de audio e dispositivos electroacústicos, substituíndo elementos e recoñecendo a súa compatibilidade.

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de audio, identificando os riscos
asociados e as medidas de protección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Establecéronse as formas de onda e características do sinal de baixa frecuencia á entrada e á saída de cada módulo.

CA1.2 Identificouse a función e as características dos bloques dos equipamentos de audio (entrada, ecualización, filtro, preamplificación, amplificación,
proteccións, etc.).

CA1.3 Definíronse as características de cada bloque de audio (ganancia, atenuación, relación sinal/ruído, distorsión, impedancia, etc.).

CA1.4 Verificouse o funcionamento interno e a estrutura dos bloques (tipos de amplificación, filtro, etc.).

CA1.5 Medíronse parámetros fundamentais dos módulos e equipamentos.

CA1.6 Contrastáronse os sinais de entrada e saída cos indicados nas follas de características e manuais.

CA2.1 Identificáronse os tipos de captadores acústicos.

CA2.2 Verificouse o funcionamento dos captadores acústicos e medíronse os seus parámetros.

CA2.3 Identificouse a estrutura interna e o funcionamento do preamplificador e dos mesturadores.

CA2.4 Valorouse a documentación técnica dos equipamentos.

CA2.5 Medíronse os parámetros do previo (valores máximos e mínimos de entrada, resposta en frecuencia, distorsión, etc.).

CA2.6 Verificouse a ganancia segundo o tipo de entrada e o número de etapas.

CA2.7 Medíronse os parámetros dos mesturadores.

CA2.8 Asignáronse grupos de entrada en mesas de mesturas.

CA2.9 Configuráronse as mesas de mestura.

CA2.10 Comprobáronse os sinais de saída de máster.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Mediuse a dinámica dos controis de limiar, razón e autoganancia, entre outros, dos compresores ou expansores de audio.

CA3.3 Medíronse os sinais de saída de limitadores, portas de ruído, filtro de baixos, etc.

CA3.4 Visualizáronse os sinais de conmutación dos distribuidores de audio.

CA3.5 Comparáronse os sinais de entrada e saída dos amplificadores-mesturadores de audio.

CA3.6 Mediuse a potencia de saída en modo continuo (RMS).

CA3.7 Verificáronse os circuítos de protección dos circuítos e equipamentos de amplificación.

CA4.1 Deseñáronse as fases e as tarefas de detección de avarías que cumpra realizar nos equipamentos e nos sistemas de audio.

CA4.2 Valoráronse as medicións na alimentación (rizado, valor das tensións de alimentación, etc.).

CA4.3 Relacionáronse os valores nos sinais de entrada e saída nos equipamentos de preamplificación, mestura e procesamento de sinais.

CA4.4 Medíronse os sinais e o nivel de saída dos reprodutores de audio dixital e dos sistemas de gravación.

CA4.5 Medíronse valores dos sinais de saída de amplificadores e etapas de potencia (frecuencia, amplitude, etc.).

CA4.6 Visualizouse a calidade e o nivel dos sinais de audio.

CA4.7 Contrastáronse as medidas obtidas coas indicadas na documentación técnica.

CA4.8 Determinouse o módulo ou equipamento causante da disfunción.

CA4.9 Documentáronse as intervencións coa súa valoración económica.

CA5.1 Planificáronse as intervencións que cumpra realizar nos equipamentos de audio (elementos mecánicos, carcasas, radiadores, etc.).

CA5.2 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA5.3 Seguiuse o proceso de desmontaxe, substitución e montaxe dos compoñentes.

CA5.4 Substituíronse elementos do altofalante (diafragmas, controladores, bobinas, etc.).

CA5.5 Mediuse a potencia electroacústica entregada polo altofalante, a resposta en frecuencia e a cobertura.

CA5.6 Verificouse o funcionamento dos equipamentos e/ou dispositivos electroacústicos.

CA5.7 Formalizouse o histórico de avarías.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e manipulación de
equipamentos de audio.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de audio.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de
audio.

CA6.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cómpre adoptar na preparación e execución das operacións de diagnóstico,
manipulación, reparación e posta en servizo de equipamentos de audio.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de audio.

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

RA1 - Distingue os bloques funcionais dos equipamentos de audio, recoñecendo as características dos seus compoñentes e módulos, e realizando
medidas.
RA2 - Verifica o funcionamento de elementos de captación de son e dos equipamentos de preamplificación e mestura, interpretando as súas
características técnicas e medindo parámetros.
RA3 - Comproba o funcionamento de equipamentos de procesamento, distribución e amplificación, interpretando as súas características técnicas e
medindo parámetros.

RA4 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e sistemas de audio, aplicando técnicas de diagnóstico e localización.

RA5 - Repara avarías en equipamentos de audio e dispositivos electroacústicos, substituíndo elementos e recoñecendo a súa compatibilidade.

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de audio, identificando os riscos
asociados e as medidas de protección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Establecéronse as formas de onda e características do sinal de baixa frecuencia á entrada e á saída de cada módulo.

CA1.2 Identificouse a función e as características dos bloques dos equipamentos de audio (entrada, ecualización, filtro, preamplificación, amplificación,
proteccións, etc.).

CA1.3 Definíronse as características de cada bloque de audio (ganancia, atenuación, relación sinal/ruído, distorsión, impedancia, etc.).

CA1.4 Verificouse o funcionamento interno e a estrutura dos bloques (tipos de amplificación, filtro, etc.).

CA1.5 Medíronse parámetros fundamentais dos módulos e equipamentos.

CA1.6 Contrastáronse os sinais de entrada e saída cos indicados nas follas de características e manuais.

CA2.1 Identificáronse os tipos de captadores acústicos.

CA2.2 Verificouse o funcionamento dos captadores acústicos e medíronse os seus parámetros.

CA2.3 Identificouse a estrutura interna e o funcionamento do preamplificador e dos mesturadores.

CA2.4 Valorouse a documentación técnica dos equipamentos.

CA2.5 Medíronse os parámetros do previo (valores máximos e mínimos de entrada, resposta en frecuencia, distorsión, etc.).

CA2.6 Verificouse a ganancia segundo o tipo de entrada e o número de etapas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Asignáronse grupos de entrada en mesas de mesturas.

CA2.9 Configuráronse as mesas de mestura.

CA2.10 Comprobáronse os sinais de saída de máster.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos.

CA3.4 Visualizáronse os sinais de conmutación dos distribuidores de audio.

CA3.5 Comparáronse os sinais de entrada e saída dos amplificadores-mesturadores de audio.

CA3.6 Mediuse a potencia de saída en modo continuo (RMS).

CA4.1 Deseñáronse as fases e as tarefas de detección de avarías que cumpra realizar nos equipamentos e nos sistemas de audio.

CA4.2 Valoráronse as medicións na alimentación (rizado, valor das tensións de alimentación, etc.).

CA4.3 Relacionáronse os valores nos sinais de entrada e saída nos equipamentos de preamplificación, mestura e procesamento de sinais.

CA4.5 Medíronse valores dos sinais de saída de amplificadores e etapas de potencia (frecuencia, amplitude, etc.).

CA4.6 Visualizouse a calidade e o nivel dos sinais de audio.

CA4.7 Contrastáronse as medidas obtidas coas indicadas na documentación técnica.

CA4.8 Determinouse o módulo ou equipamento causante da disfunción.

CA4.9 Documentáronse as intervencións coa súa valoración económica.

CA5.1 Planificáronse as intervencións que cumpra realizar nos equipamentos de audio (elementos mecánicos, carcasas, radiadores, etc.).

CA5.2 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA5.3 Seguiuse o proceso de desmontaxe, substitución e montaxe dos compoñentes.

CA5.6 Verificouse o funcionamento dos equipamentos e/ou dispositivos electroacústicos.

CA5.7 Formalizouse o histórico de avarías.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e manipulación de
equipamentos de audio.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de audio.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de
audio.

CA6.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cómpre adoptar na preparación e execución das operacións de diagnóstico,
manipulación, reparación e posta en servizo de equipamentos de audio.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de audio.

Teráse en conta o establecido na orde de 5 de abril de 2013, constará de dúas partes a saber:

1ª parte.- Proba escrita de carácter eliminatorio, puntuable de 0 a 10 e imprescindible acadar un 5 nela para acceder á 2ª parte (proba 2).

2ª parte.- Proba de carácter práctico con varios supostos, de carácter eliminatorio, puntuable de 0 a 10 e imprescindíble acadar un 5 nela para

superala.

A nota final calculárase concedéndolle un peso de 50% a proba escrita e un 50% á proba práctica.

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

Proba escrita

4.b) Segunda parte da proba

Probas prácticas, Deberá demostrar coñecementos sobre manexo de aparatos de medida, Ferramentas usuales na reparación e mantemento de

equipos  electrónicos,  coñecemento  de  compoñentes,  circuitos  básicos  e  sistemas,  interpretación  de  esquemas,  cumprimento  de  medidas

de

seguridade, e,  en xeral todo aquelo que debera observarse como boa práctica neste tipo de traballos.

Empregaránse os equipamentos de que se dispón na aula E01, cún máximo de catro persoas ó unísono.

- 6 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade 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 (*)

MP1055 Mantemento de equipamentos de electrónica industrial 02019/2020 0160

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO MANUEL CARRASCAL CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas.

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando
medidas.
RA3 - Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpretando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos
do sistema.
RA4 - Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións industriais, identificando as súas características e comprobando o
seu funcionamento.
RA5 - Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e robots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en conta as súas
características técnicas.

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización.

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica industrial,
identificando os riscos asociados e as medidas de protección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Distinguíronse as características técnicas de variadores e servoaccionamentos de motores.

CA1.2 Describíronse características técnicas dos elementos motores e actuadores (motores, servomotores, etc.).

CA1.3 Identificouse a función dos controladores lóxicos programables (PLC) e os seus elementos asociados (etapas de entrada e condicionamento de
sinal, control e saída, etc.).

CA1.4 Identificáronse os tipos de redes industriais, os seus procesos de comunicación e os seus protocolos.

CA1.5 Clasificáronse os tipos de robots e manipuladores industriais.

CA1.6 Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre
outros, asociados aos equipamentos industriais.

CA2.1 Identificouse a función dos módulos dos sistemas de potencia (transformadores, rectificadores, talladores, convertedores cc/ca, etc.).

CA2.2 Distinguíronse as características dos principais compoñentes activos utilizados en sistemas industriais (tiristores, IGBT, triacs, etc.).

CA2.4 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais (módulo de regulación, módulo entradas e saídas, mando e
potencia, etc.).

CA2.5 Diferenciáronse as características técnicas dos arranques de motores e o seu control de velocidade.

CA3.1 Identificáronse os bloques internos dun PLC (CPU, memorias, EEPROM, bus interno, bus do rack, etc.).

CA3.2 Distinguiuse o funcionamento da fonte de alimentación conmutada.

CA3.3 Identificáronse as características técnicas dos módulos analóxicos (E/S, módulos de bus de comunicación, de saída de pulsos, de control PID, etc.).

CA3.6 Contrastáronse os tipos de linguaxes de programación utilizadas en PLC.

CA3.7 Identificáronse os sistemas de carga de programas (consolas de programación, saídas en serie, etc.).

CA4.1 Distinguiuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial (niveis funcionais e operativos, integración, campos de aplicación, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Clasificáronse equipamentos de interconexión de redes industriais (enrutadores, repetidores, etc.).

CA4.3 Identificáronse as técnicas de transmisión de datos (analóxica, dixital, síncrona, asíncrona, etc.).

CA4.4 Describíronse os sistemas de comunicación industrial sen fíos.

CA4.6 Identificáronse elementos de protección activos e pasivos dos buses industriais.

CA5.1 Identificáronse tipos de manipuladores e robots, en función da topoloxía (graos de liberdade, tecnoloxía, etc.).

CA5.2 Describíronse as partes operativas da estrutura morfolóxica dun robot industrial.

CA5.3 Enumeráronse os bloques e elementos utilizados por robots e manipuladores (entradas e saídas, mando, proteccións, etc.).

CA5.4 Clasificáronse os sistemas utilizados na programación de manipuladores e robots.

CA6.3 Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.).

CA6.4 Identificáronse os valores de aceptación de sinais en equipamentos de comunicación industrial.

CA6.5 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que se producen nos equipamentos industriais (falta de alimentación, ausencia de sinais de
control, graos de liberdade, fluído hidráulico e pneumático, alarmas, etc.).

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e manipulación de
equipamentos electrónica industrial.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de
electrónica industrial.

CA8.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cómpre adoptar na preparación e na execución das operacións de
diagnóstico, manipulación, reparación e posta en servizo de equipamentos de electrónica industrial.

CA8.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas.

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando
medidas.
RA3 - Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpretando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos
do sistema.
RA4 - Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións industriais, identificando as súas características e comprobando o
seu funcionamento.
RA5 - Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e robots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en conta as súas
características técnicas.

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización.

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento.

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica industrial,
identificando os riscos asociados e as medidas de protección.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Distinguíronse as características técnicas de variadores e servoaccionamentos de motores.

CA1.3 Identificouse a función dos controladores lóxicos programables (PLC) e os seus elementos asociados (etapas de entrada e condicionamento de
sinal, control e saída, etc.).

CA1.4 Identificáronse os tipos de redes industriais, os seus procesos de comunicación e os seus protocolos.

CA1.6 Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre
outros, asociados aos equipamentos industriais.

CA2.1 Identificouse a función dos módulos dos sistemas de potencia (transformadores, rectificadores, talladores, convertedores cc/ca, etc.).

CA2.3 Medíronse os parámetros fundamentais dos dispositivos electrónicos de potencia (forma de onda, tensións, factor de potencia, etc.).

CA2.4 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais (módulo de regulación, módulo entradas e saídas, mando e
potencia, etc.).

CA2.6 Medíronse valores fundamentais de motores controlados por distintos equipamentos industriais de potencia.

CA2.7 Medíronse os sinais dos sensores e transdutores (dínamo tacométrica, encoders absolutos e relativos, etc.).

CA2.8 Valoráronse as condicións de traballo destes equipamentos (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA3.1 Identificáronse os bloques internos dun PLC (CPU, memorias, EEPROM, bus interno, bus do rack, etc.).

CA3.2 Distinguiuse o funcionamento da fonte de alimentación conmutada.

CA3.3 Identificáronse as características técnicas dos módulos analóxicos (E/S, módulos de bus de comunicación, de saída de pulsos, de control PID, etc.).

CA3.4 Medíronse os sinais de entradas e saídas analóxicas e dixitais.

CA3.5 Medíronse sinais no bus de comunicacións.

CA3.6 Contrastáronse os tipos de linguaxes de programación utilizadas en PLC.

CA3.7 Identificáronse os sistemas de carga de programas (consolas de programación, saídas en serie, etc.).

CA4.1 Distinguiuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial (niveis funcionais e operativos, integración, campos de aplicación, etc.).

CA4.3 Identificáronse as técnicas de transmisión de datos (analóxica, dixital, síncrona, asíncrona, etc.).

CA4.5 Comprobáronse as características dos buses de campo (FIP, profibus, ethernet, etc.).

CA4.6 Identificáronse elementos de protección activos e pasivos dos buses industriais.

CA4.7 Medíronse parámetros dunha rede de comunicación (tempos de resposta, volume de datos, distancias, control de accesos, etc.).

CA5.1 Identificáronse tipos de manipuladores e robots, en función da topoloxía (graos de liberdade, tecnoloxía, etc.).

CA5.5 Comprobouse o funcionamento dos elementos do equipamento (control de posición, servomecanismos, etc.).

CA5.6 Recoñecéronse as características de traballo dos sistemas robóticos (humidade, temperatura, etc.).

CA6.1 Medíronse as tensións en motores de corrente continua (cc) e corrente alterna (ca).

CA6.2 Medíronse elementos de control de potencia (rectificadores, conversores, inversores, acondicionares, etc.).

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA6.3 Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.).

CA6.4 Identificáronse os valores de aceptación de sinais en equipamentos de comunicación industrial.

CA6.5 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que se producen nos equipamentos industriais (falta de alimentación, ausencia de sinais de
control, graos de liberdade, fluído hidráulico e pneumático, alarmas, etc.).

CA6.6 Empregáronse as ferramentas e os instrumentos de medida axeitados para cada tipo de avaría (voltímetro, frecuencímetro, medidor de buses,
comprobador de redes, etc.).

CA6.7 Formalizouse o informe de avarías que recolla as actividades realizadas e os resultados obtidos.

CA7.1 Planificouse a secuencia de desmontaxe e montaxe de elementos e compoñentes.

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.3 Instaláronse melloras físicas e lóxicas en equipamentos industriais.

CA7.4 Realizáronse as probas e os axustes necesarios tras a reparación, seguindo instrucións da documentación técnica.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

CA7.6 Cumpriuse a normativa de aplicación (descargas eléctricas, radiacións, interferencias, residuos, etc.).

CA7.7 Documentouse a intervención (proceso seguido, medios utilizados, medidas, explicación funcional, esquemas, etc.).

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e manipulación de
equipamentos electrónica industrial.

CA8.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de electrónica industrial.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de
electrónica industrial.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.7 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de electrónica industrial.

As condicións que se establecen para superar ó módulo son:

1ª Obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das dúas partes da proba.

2ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na primeira parte da proba o módulo considerarase non superado e non se terá acceso á

segunda parte de proba.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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3ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na segunda parte da proba o módulo considerarase non superado.

Os criterios de cualificación son os seguintes:

A primeira parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A segunda parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A nota final coincidirá coa nota da primeira parte proba se esta non se supera, sendo neste caso sempre inferior a 5.

A nota final será sempre inferior a 5 se non se supera a segunda parte da proba.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá nunha proba escrita basada nos contidos da unidade 1

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá nunha proba práctica basada nos contidos da unidade 2
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade 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 (*)

MP1053 Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións 02019/2020 0140

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

Profesorado asignado ao módulo REINALDO MIGUÉNS MUÑIZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Determina os bloques construtivos dos equipamentos de radiocomunicacións, recoñecendo os seus módulos e compoñentes, e medindo
parámetros.

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións, analizando a súa estrutura interna e as súas características.

RA3 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas.

RA4 - Prevén disfuncións en equipamentos e módulos en sistemas de radiocomunicacións, medindo elementos e recoñecendo valores de aceptación.

RA5 - Detecta avarías en equipamentos e sistemas, utilizando técnicas de diagnóstico e localización.

RA6 - Restablece o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións, reparando disfuncións e avarías.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse a función dos módulos que compoñen os equipamentos de radiocomunicacións (audiofrecuencia, osciladores, frecuencia intermedia,
etc.).

CA1.2 Diferenciáronse os sinais de modulación de amplitude e frecuencia dos equipamentos analóxicos.

CA1.3 Especificáronse os sinais de transmisión dixital.

CA2.1 Identificáronse as características técnicas dos equipamentos de radiocomunicacións.

CA2.5 Identificáronse os sinais das redes de comunicacións vía satélite e de posicionamento global.

CA3.6 Verificouse que o equipamento actualizado cumpra a normativa (emisións radioeléctricas, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA3.7 Documentouse a intervención.

CA4.7 Documentouse a intervención realizada.

CA5.7 Documentouse a intervención coa súa valoración económica.

CA6.1 Planificouse a secuencia de montaxe e desmontaxe de elementos e compoñentes.

CA6.2 Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que cumpra substituír.

CA6.7 Documentouse a intervención.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina os bloques construtivos dos equipamentos de radiocomunicacións, recoñecendo os seus módulos e compoñentes, e medindo
parámetros.

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións, analizando a súa estrutura interna e as súas características.
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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

RA3 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas.

RA4 - Prevén disfuncións en equipamentos e módulos en sistemas de radiocomunicacións, medindo elementos e recoñecendo valores de aceptación.

RA5 - Detecta avarías en equipamentos e sistemas, utilizando técnicas de diagnóstico e localización.

RA6 - Restablece o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións, reparando disfuncións e avarías.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Medíronse os parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos.

CA1.5 Comparáronse os sinais de entrada e saída dos módulos coas indicadas no manual técnico.

CA1.6 Relacionáronse as medidas obtidas coas características dos módulos.

CA2.2 Conectáronse módulos de equipamentos de radiodifusión de FM, AM e/ou televisión (DVB-T e DVB-S).

CA2.3 Conectáronse os equipamentos cos sistemas radiantes.

CA2.4 Configurouse o modo de traballo dos módulos de emisión (RX) e recepción (TX): dúplex, full-dúplex, etc.

CA2.6 Conectáronse os sistemas de control e mantemento remoto (GSM, FTP, etc.).

CA2.7 Verificáronse os sinais dos equipamentos de comunicación terrestre e vía satélite.

CA3.1 Actualizouse o hardware dos equipamentos de radiocomunicacións (GPS, descodificadores DTMF, saídas de relé e interface de control remoto,
etc.).

CA3.2 Realizouse a carga do software de xeito local e remoto por cable (FTP) e sen fíos (radio e GSM).

CA3.3 Reconfiguráronse os parámetros dos elementos actualizados.

CA3.4 Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas novas utilidades e aplicacións.

CA3.5 Axustáronse os elementos para a optimización dos bloques do equipamento.

CA3.6 Verificouse que o equipamento actualizado cumpra a normativa (emisións radioeléctricas, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA4.1 Comprobouse a interconexión de equipamentos e interfaces de liña en estacións base, de radiodifusión e radioenlaces.

CA4.2 Medíronse os rangos de frecuencia de traballo, o valor de desviación máxima e a emisión de espurias en equipamentos móbiles, repetidores,
estacións base, etc.

CA4.3 Contrastouse o valor da potencia reflectida (ROE) en antena e na liña de transmisión.

CA4.4 Mediuse a potencia de saída en ciclo continuo (RMS), os niveis de sinal no contorno (medidas de campo) e o consumo.

CA4.5 Verificouse a transmisión e recepción en distintos modos de traballo.

CA4.6 Aplicouse a normativa e as medidas de seguridade na realización das operacións de mantemento.

CA5.1 Identificáronse os síntomas (diminución de potencia, ausencia de modulación, alarmas, interferencias, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Mediuse a alimentación, a potencia de saída, o espectro de emisión, a distorsión harmónica, etc.

CA5.3 Visualizáronse os sinais en cada bloque funcional (modulacións, frecuencias de oscilación, sinais de alta e baixa frecuencia, etc.).

CA5.4 Utilizáronse as ferramentas de software e hardware de diagnóstico e monitorización.

CA5.5 Determinouse a avaría ou disfunción segundo os resultados obtidos das medidas e no autotest.

CA5.6 Cumpríronse as medidas de protección radioeléctrica, electrostática, etc.

CA6.2 Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que cumpra substituír.

CA6.3 Axustáronse os módulos substituídos (RF, mesturador, frecuencia intermedia, PLL, etc.).

CA6.4 Verificáronse os parámetros de funcionamento: potencia de transmisión (TX), desviación de frecuencia, sensibilidade de entrada (RX), calidade do
sinal, etc.

CA6.5 Utilizáronse ferramentas de software de verificación dos parámetros do equipamento (testing).

CA6.6 Integrouse o equipamento no sistema ao que pertenza.

Mediante a proba escrita o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos os contidos de carácter teórico desenvolvidos no currículo

do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior

a cinco puntos.

Mediante a proba práctica (Desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos) o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos

os contidos de carácter práctico desenvolvidos no currículo do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa

superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Na proba práctica terase en conta os seguintes criterios:

¿ Funcionamento, presentación e organización das realizacións prácticas feitas polo alumno/a (20 %).

¿ Tempo de execución empregado nas realizacións prácticas (10 %).

¿ Detección e corrección das posibles anomalías xurdidas nas realizacións prácticas (15 %).

¿ Elección axeitada e manexo dos instrumentos de laboratorio, equipos informáticos e outros equipamentos empregados nas realizacións prácticas

(15 %).

¿ Interpretación de planos, diagramas de bloques, esquemas, algoritmos, etc (15 %).

¿ Elaboración de Informes, memorias, ect (10 %).

¿ Instalación, configuración, administración e emprego das aplicacións informáticas empregadas nas realizacións prácticas (10 %).

¿ Identificación, busca, selección e utilización da información das distintas fontes (5 %).

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 proba terá unha duración de 90 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.
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- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a

proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos prácti-

cos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e a súa vez estas estarán dividas en diversos apartados. Cada pregunta deberá contestarse en follas

separadas, a mestura de dúas o mais preguntas na mesma folla suporá a perda da puntuación corresponde a ditas preguntas.

4.b) Segunda parte da proba

- A proba terá unha duración de 2 horas. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- Tódolos os equipamentos e materiais precisos para a aproba serán entregados polo profesor. En ningún caso permitirase que o aspirante empre-

gue equipamentos ou materiais distintos os entregados.

- O comezo da proba o aspirante deberá comprobar o estado dos equipamentos e materiais previamente entregados no tempo estipulado para elo

polo profesor. A aceptación dos mesmos por parte do aspirante suporá o recoñecemento expreso da súa validez durante o desenvolvemento da

proba.

- O máximo número de aspirantes que poderán realiza simultaneamente esta proba será de cinco por quenda, podéndose reducir o seu número

por causa motivada que o xustifique (aviría de equipamentos, insuficiencia de materiais, etc). En todo caso a xunta avaliadora informará dos

cambios que se produzan no calendario das probas. A non presentación dun aspirante suporá o dereito a facer a proba.

- Será responsabilidade do aspirante a devolución dos equipamentos, materiais ou calquera outro recurso no estado no que se entregaron.

- A proba poderá estar composta de montaxes de circuítos electrónicos analóxicos e dixitais, realizados con compoñentes reais ou mediante

software de simulación de circuítos electrónicos, etc.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade 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 (*)

MP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo 02019/2020 0122

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

Profesorado asignado ao módulo ERNESTO SANMARTÍN COBAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Verifica o funcionamento de equipamentos de vídeo, interpretando a súa documentación técnica e distinguindo os seus bloques funcionais.

RA2 - Mantén equipamentos de captación de vídeo, realizando medidas e axustes de parámetros.

RA3 - Realiza a posta en servizo de equipamentos avariados de captación de vídeo, reparando avarías e arranxando disfuncións.

RA4 - Mantén equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, comprobando os elementos mecánicos e electrónicos.

RA5 - Repara avarías en equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, interpretando os síntomas e utilizando técnicas de localización.

RA6 - Mantén equipamentos de visualización de vídeo, utilizando técnicas de mantemento preventivo e preditivo.

RA7 - Repara avarías en equipamentos de visualización de vídeo, substituíndo elementos, e verifica o funcionamento.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Estimáronse os sinais de vídeo e os seus parámetros fundamentais.

CA1.2 Identificáronse as prestacións e as características técnicas específicas dos equipamentos de vídeo (número e tipo de entradas, tipo de visualizador,
formato de gravación, procesamento analóxico ou dixital, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais que configuran os equipamentos de vídeo e o seu funcionamento xeral.

CA1.4 Interpretouse a documentación técnica (diagrama de bloques, esquema eléctrico, de conexións, métodos de axuste, etc.).

CA1.5 Relacionáronse os elementos de que consta o equipamento (tarxetas, módulos, pantalla, elementos mecánicos, compoñentes discretos, etc.) coa
súa función dentro do equipamento.

CA1.6 Medíronse os sinais máis representativos do funcionamento do equipamento (entradas e saídas do equipamento, procesos de gravación,
reprodución e visualización, procesos específicos, sinais de control, sincronización, etc.).

CA2.1 Planificáronse as actividades fundamentais do mantemento de equipamentos de captación de vídeo.

CA2.2 Identificáronse as ferramentas específicas, os equipamentos de medida e as técnicas que se vaian utilizar.

CA2.3 Realizáronse as operacións de limpeza de placas e outros elementos do equipamento (contactos, lentes, filtros ópticos, etc.).

CA2.4 Comprobáronse os parámetros do equipamento (alimentacións, niveis de luminancia e crominancia, distorsións, resposta en frecuencia, jitter,
frecuencias patrón, etc.).

CA2.5 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA2.6 Substituíronse os elementos seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA2.7 Realizáronse as probas e os axustes necesarios segundo a documentación técnica (funcionamento do bloque, axuste de nivel de luminancia e
crominancia, balance de brancos, gamma, comprobación de resolución, etc.).

CA2.8 Formalizouse o informe de intervención.

CA3.1 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que se producen nas cámaras de vídeo.

CA3.2 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea
de imaxes, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou causas da avaría (desmontaxe do equipamento, medidas e comprobacións).

CA3.4 Medíronse os niveis de luminancia e crominancia, sincronismos, temporizacións, etc.

CA3.5 Localizouse o elemento responsable da avaría (sensor de imaxe, grupo óptico, compoñente electrónico, etc.)

CA3.6 Identificáronse as posibilidades de reparación da avaría (substitución de compoñentes, de módulos completos, substitución por elementos
compatibles, desenvolvemento dun circuíto complementario, etc.).

CA3.7 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos de medida necesarios para a actividade que se vaia realizar (cartas de resolución e axuste,
monitor de forma de onda, vectroscopio, etc.).

CA3.8 Realizáronse probas e axustes, seguindo as instrucións da documentación técnica (balance de brancos, gama, nivel de saída, etc.).

CA4.1 Determináronse, a partir do plan de mantemento preventivo, as actividades que cumpra realizar (limpeza de elementos, comprobación de
desgastes, substitución de pezas ao fin do seu ciclo útil, etc.).

CA4.2 Realizáronse as operacións de limpeza de placas e outros elementos do equipamento (contactos, cabezas magnéticas, roletes, pezas de fricción,
lentes, raís, etc.).

CA4.3 Comprobáronse os niveis de desgaste dos elementos mecánicos (motores, correas, roletes, guías, cabezas, freos, etc.).

CA4.4 Medíronse os parámetros clave do equipamento (alimentacións, frecuencias patrón, nivel de sinal de RF, potencia de láser, etc.).

CA4.5 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA4.6 Substituíronse os elementos, seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA4.7 Realizáronse as probas e os axustes necesarios seguindo o especificado na documentación técnica (axuste de cabezas e de guías de cinta,
velocidade de motores, etc.).

CA4.8 Formalizouse o histórico de mantemento.

CA5.1 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (expulsión da cinta ou o disco, ausencia de imaxe e/ou son,
distorsións, visualización errónea de imaxes, fallos nos procesos de gravación ou reprodución de magnetoscopios, fallos mecánicos, etc.).

CA5.2 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou as causas da avaría (comprobación da mecánica, seguimento de sinais de
gravación e reprodución, etc.).

CA5.3 Localizouse o elemento responsable da avaría.

CA5.4 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos de medida necesarios para a actividade.

CA5.5 Utilizáronse os equipamentos de protección necesarios para o manexo e a substitución de elementos.

CA5.6 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA5.7 Realizáronse as probas e os axustes, seguindo as instrucións da documentación técnica (acimut en cabezas, conmutación de cabezas, axustes
mecánicos, etc.).

CA6.1 Comprobouse o estado xeral do equipamento (proteccións, illamentos, pantalla, ventiladores, disipadores térmicos, mandos, conectadores, etc.).

CA6.2 Limpáronse as placas e os elementos do equipamento (contactos, filtros, ventiladores, paneis LCD, etc.).

CA6.3 Medíronse os parámetros fundamentais do equipamento (alimentacións, frecuencias patrón, etc.).

CA6.4 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA6.5 Determináronse os puntos críticos de funcionamento do equipamento e a necesidade de actualización.

CA6.6 Actualizouse o programa ou o firmware do equipamento, seguindo o procedemento establecido.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA6.7 Determináronse os axustes que cumpra realizar e/ou os compoñentes que haxa que substituír.

CA6.8 Substituíronse os elementos seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA6.9 Realizáronse as probas e os axustes necesarios, seguindo o especificado na documentación técnica.

CA7.1 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea
de imaxes, fallos nos procesos de sinal, etc.).

CA7.2 Propuxéronse hipóteses das causas da avaría en relación cos síntomas que presente o equipamento.

CA7.3 Analizáronse os riscos asociados ás operacións de localización e reparación da avaría (altas tensións, descargas electrostáticas, etc.).

CA7.4 Definiuse o procedemento de intervención para a substitución e a reparación de elementos.

CA7.5 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.6 Realizáronse as probas e os axustes necesarios tras a reparación, seguindo as instrucións da documentación técnica.

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

RA1 - Verifica o funcionamento de equipamentos de vídeo, interpretando a súa documentación técnica e distinguindo os seus bloques funcionais.

RA4 - Mantén equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, comprobando os elementos mecánicos e electrónicos.

RA5 - Repara avarías en equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, interpretando os síntomas e utilizando técnicas de localización.

RA6 - Mantén equipamentos de visualización de vídeo, utilizando técnicas de mantemento preventivo e preditivo.

RA7 - Repara avarías en equipamentos de visualización de vídeo, substituíndo elementos, e verifica o funcionamento.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Estimáronse os sinais de vídeo e os seus parámetros fundamentais.

CA1.2 Identificáronse as prestacións e as características técnicas específicas dos equipamentos de vídeo (número e tipo de entradas, tipo de visualizador,
formato de gravación, procesamento analóxico ou dixital, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais que configuran os equipamentos de vídeo e o seu funcionamento xeral.

CA1.4 Interpretouse a documentación técnica (diagrama de bloques, esquema eléctrico, de conexións, métodos de axuste, etc.).

CA1.5 Relacionáronse os elementos de que consta o equipamento (tarxetas, módulos, pantalla, elementos mecánicos, compoñentes discretos, etc.) coa
súa función dentro do equipamento.

CA1.6 Medíronse os sinais máis representativos do funcionamento do equipamento (entradas e saídas do equipamento, procesos de gravación,
reprodución e visualización, procesos específicos, sinais de control, sincronización, etc.).

CA4.1 Determináronse, a partir do plan de mantemento preventivo, as actividades que cumpra realizar (limpeza de elementos, comprobación de
desgastes, substitución de pezas ao fin do seu ciclo útil, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Realizáronse as operacións de limpeza de placas e outros elementos do equipamento (contactos, cabezas magnéticas, roletes, pezas de fricción,
lentes, raís, etc.).

CA4.3 Comprobáronse os niveis de desgaste dos elementos mecánicos (motores, correas, roletes, guías, cabezas, freos, etc.).

CA4.4 Medíronse os parámetros clave do equipamento (alimentacións, frecuencias patrón, nivel de sinal de RF, potencia de láser, etc.).

CA4.5 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA4.6 Substituíronse os elementos, seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA4.7 Realizáronse as probas e os axustes necesarios seguindo o especificado na documentación técnica (axuste de cabezas e de guías de cinta,
velocidade de motores, etc.).

CA4.8 Formalizouse o histórico de mantemento.

CA5.1 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (expulsión da cinta ou o disco, ausencia de imaxe e/ou son,
distorsións, visualización errónea de imaxes, fallos nos procesos de gravación ou reprodución de magnetoscopios, fallos mecánicos, etc.).

CA5.2 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou as causas da avaría (comprobación da mecánica, seguimento de sinais de
gravación e reprodución, etc.).

CA5.3 Localizouse o elemento responsable da avaría.

CA5.4 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos de medida necesarios para a actividade.

CA5.5 Utilizáronse os equipamentos de protección necesarios para o manexo e a substitución de elementos.

CA5.6 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA5.7 Realizáronse as probas e os axustes, seguindo as instrucións da documentación técnica (acimut en cabezas, conmutación de cabezas, axustes
mecánicos, etc.).

CA6.1 Comprobouse o estado xeral do equipamento (proteccións, illamentos, pantalla, ventiladores, disipadores térmicos, mandos, conectadores, etc.).

CA6.2 Limpáronse as placas e os elementos do equipamento (contactos, filtros, ventiladores, paneis LCD, etc.).

CA6.3 Medíronse os parámetros fundamentais do equipamento (alimentacións, frecuencias patrón, etc.).

CA6.4 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA6.5 Determináronse os puntos críticos de funcionamento do equipamento e a necesidade de actualización.

CA6.6 Actualizouse o programa ou o firmware do equipamento, seguindo o procedemento establecido.

CA6.7 Determináronse os axustes que cumpra realizar e/ou os compoñentes que haxa que substituír.

CA6.8 Substituíronse os elementos seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA6.9 Realizáronse as probas e os axustes necesarios, seguindo o especificado na documentación técnica.

CA7.1 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea
de imaxes, fallos nos procesos de sinal, etc.).

CA7.2 Propuxéronse hipóteses das causas da avaría en relación cos síntomas que presente o equipamento.

CA7.3 Analizáronse os riscos asociados ás operacións de localización e reparación da avaría (altas tensións, descargas electrostáticas, etc.).

CA7.4 Definiuse o procedemento de intervención para a substitución e a reparación de elementos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.5 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.6 Realizáronse as probas e os axustes necesarios tras a reparación, seguindo as instrucións da documentación técnica.

Teráse en conta o establecido na orde de 5 de abril de 2013, constará de dúas partes a saber:

1ª parte.- Proba escrita de carácter eliminatorio, puntuable de 0 a 10 e imprescindible acadar un 5 nela para acceder á 2ª parte (proba 2).

2ª parte.- Proba de carácter práctico con varios supostos, de carácter eliminatorio, puntuable de 0 a 10 e imprescindíble acadar un 5 nela para

superala.

A nota final calculárase concedéndolle un peso de 50% a proba escrita e un 50% á proba práctica.

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

Proba escrita

4.b) Segunda parte da proba

Probas prácticas, Deberá demostrar coñecementos sobre manexo de aparatos de medida, Ferramentas usuales na reparación e mantemento de

equipos  electrónicos,  coñecemento  de  compoñentes,  circuitos  básicos  e  sistemas,  interpretación  de  esquemas,  cumprimento  de  medidas

de

seguridade, e,  en xeral todo aquelo que debera observarse como boa práctica neste tipo de traballos.

Empregaránse os equipamentos de que se dispón na aula E01, cún máximo de catro persoas ó unísono.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade 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 (*)

MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos 02019/2020 0140

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

Profesorado asignado ao módulo ANDRÉS RODRÍGUEZ CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a súa función e as súas características técnicas.

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus módulos e equipamentos e comprobando parámetros.

RA3 - Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores de
aceptación.

RA4 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas.

RA5 - Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e datos, reparando disfuncións e avarías.

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando os
riscos asociados e as medidas de protección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.3 Enumeráronse parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos de voz e datos (voltaxe de liña e frecuencia, impedancia, factor de ruído e
ganancia, etc.).

CA1.4 Distinguiuse a función dos bloques e módulos dos equipamentos de datos.

CA1.5 Especificouse a función dos periféricos de entrada, saída, comunicación, etc.

CA1.6 Determináronse os equipamentos e as tecnoloxías de almacenamento de datos.

CA2.1 Identificáronse técnicas de conexión de centrais telefónicas á rede de operador e á rede de usuario.

CA2.8 Caracterizáronse técnicas de configuración de equipamentos servidores e módulos de almacenamento en rede (SAN, NAS, etc.).

CA2.9 Identificáronse técnicas e equipamentos de medición de parámetros fundamentais en equipamentos e redes de almacenamento (latencia,
velocidade, etc.).

CA3.6 Comprobáronse os principais parámetros dos servidores e equipamentos de almacenamento de datos (integridade, velocidade, rendemento, etc.).

CA3.7 Documentouse a intervención realizada.

CA4.7 Documentouse a intervención.

CA5.2 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou as causas da avaría (comprobación das comunicacións, seguimento de sinais
de audio, tramas de datos, etc.).

CA5.4 Planificouse a secuencia de substitución de elementos e compoñentes.

CA5.5 Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que cumpra substituír, segundo a documentación de fábrica.

CA5.8 Documentouse a intervención coa súa valoración económica.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e a manipulación de
equipamentos de voz e datos.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de voz e datos.

CA6.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
diagnóstico, manipulación, reparación e posta en servizo de equipamentos de voz e datos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de voz e datos.

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

RA1 - Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a súa función e as súas características técnicas.

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus módulos e equipamentos e comprobando parámetros.

RA3 - Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores de
aceptación.

RA4 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas.

RA5 - Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e datos, reparando disfuncións e avarías.

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando os
riscos asociados e as medidas de protección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse a función dos módulos que compoñen os equipamentos de voz, (interfaces de liña, unidade central, procesador de sinais, etc.).

CA1.2 Identificouse a función dos módulos dos equipamentos de transmisión de redes (conversores de medio, multiplexores, amplificadores, enrutadores,
switches, etc.).

CA2.2 Configurouse a unidade central da central para os módulos de liñas analóxicas, dixitais e IP.

CA2.3 Distinguíronse técnicas de conexión de estacións base DECT ás centrais híbridas, ao sistema radiante e aos repetidores.

CA2.4 Determináronse niveis de aceptación de parámetros das centrais telefónicas (nivel, calidade de sinal, etc.).

CA2.5 Identificáronse técnicas de conexión de equipamentos de transmisión de datos a redes ópticas, con cables e sen fíos, de operador e de usuario.

CA2.6 Caracterizáronse técnicas de configuración de módulos en equipamentos de transmisión (interfaces, memoria flash, NVRAM, etc.).

CA2.7 Determináronse técnicas de medición de parámetros eléctricos e ópticos en equipamentos de transmisión: nivel, potencia recibida (Rx) e emitida
(Tx), ganancia, etc.

CA3.1 Comprobáronse os parámetros eléctricos de conexión de centrais e interfaces a liñas exteriores (tensión, impedancia, etc.).

CA3.2 Verificouse a sinalización, a conmutación e o enrutamento con terminais analóxicos, dixitais e IP.

CA3.3 Medíronse os parámetros das centrais e dos subsistemas sen fíos de telefonía (niveis, radiación, potencia, frecuencia, etc.).

CA3.4 Monitorizáronse as secuencias de sinalización dos equipamentos de transmisión ópticos e eléctricos (tempos de transmisión e recepción,
redundancias, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Analizouse a transmisión de datos con programas de captura e monitorización de tramas (sniffer).

CA4.1 Actualizouse o hardware de centrais telefónicas e equipamentos de transmisión e datos (megafonía, música en espera, memorias, portos de
comunicacións, etc.).

CA4.2 Instalouse o software dos elementos do hardware actualizado.

CA4.3 Configuráronse os parámetros dos elementos do hardware, en local e de xeito remoto (velocidade, nivel de seguridade, etc.).

CA4.4 Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas novas utilidades e aplicacións.

CA4.5 Realizáronse probas de carga máxima e rendemento nos equipamentos de transmisión, datos e almacenamento.

CA4.6 Reconfigurouse o equipamento de datos, de acordo cos resultados obtidos nas probas de carga máxima.

CA5.1 Identificáronse os síntomas da avaría (ausencia de sinalización, falta de transferencia de datos, enlace con subsistemas, etc.).

CA5.3 Utilizáronse as ferramentas de software e hardware de diagnóstico, autotest e monitorización de sinais.

CA5.6 Reconfiguráronse os módulos substituídos (módulos de liñas, alimentación, interfaces, procesamento, memoria, almacenamento, etc.).

CA5.7 Verificáronse os parámetros de funcionamento (sinalización e velocidade de transmisión, etc.).

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de
voz e datos.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

Interpretar normativas nas instalacións de voz e datos: ICT2

Realizar cableados estructurados en armarios de comunicación   según normativa vixente

Diferenciar tipos de cables e conectores  nas instalacións :   Par tlf , UTP, FTP, STP, FO.   Conectorizar: Regletas, rosetas, PTRs, PAUs , BATs,

FO

Diferenciar as diferentes tecnoloxias de voz : RTB, RDSI, DECT, ADSL. SEN FIOS, vozIp

Interpretar a documentación técnica

Instalar e cablear redes de voz e datos

Configurar e programar centraliñas de baixa capacidade, routers, switchs, hubs, termináis telef analóxicos e dixitais

Posta en servizo das instalacións e dos equipamentos de voz e datos

Comprobar , verificar instalacións   e equipamentos

Controlar métodos e técnicas   de medida nas instalacións e nos dispositivos

Planificar a substitución de placas e compoñentes

Manexar o software dos equipamentos

Diagnosticar   e detectar avarias nas instalacions de voz e datos

Reparar avarias típicas

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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PARTE TEORICA constara de 30 preguntas tipo test .

Temporizacion :  2 horas

NOTA TEST SERA = Nº DE RESPOSTAS CORRECTAS - Nº RESPOSTAS INCORRECTAS /( nº respostas test -1) / Nº PREGUNTAS

Valoración de 0 a 10

Si esta proba é superada con un 5 pasara a proba práctica

  A parte teórica constara de 5 preguntas por unidade didáctica: 6 UD X 5 preguntas = 30 preguntas tipo test . Tempo 2 horas

NOTA TEST SERA = Nº DE RESPOSTAS CORRECTAS - Nº RESPOSTAS INCORRECTAS /( nº respostas test -1) / Nº PREGUNTAS sx 10

Valoración de 0 a 10

Si esta proba é superada con un 5 pasara a proba práctica

PARTE PRACTICA: Constara de :

A: Conectorizar, instalar, montar, e verificación de dispositivos de voz e datos

B: Programar, configurar centraliñas baixa capacidade

C: Configurar e programar switchs e routers e PCs

D: Planificar, instalar, configurar os dispositivos é parámetros necesarios nunha rede con 5 Pcs verificando e comprobando o seu funcionamento

E: Diagnosticar e reparar avarías en dispositivos de voz e datos

Cada apartado ( A, B, C, D, E ) valoramos de 0 a 2 ptos. Para superar a parte Práctica ten que ter como mínimo 1 pto nos diferentes apartados, do

contrario non superaria a parte práctica , si chegase a ese mínimo nos 5 apartados (A,B,C,D,E) a nota seria a suma dos 5 apartados

Exemplos : Falla un apartado suspenso

Ten un 1 nos diferentes apartados a nota sería 5

Ten un 2 nos diferentes apartados a nota sería 10

A temporización será de 4 h

 En  caso de superar ambas probas a nota final sera a media aritmetica das dúas partes

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PARTE TEORICA:

          A primeira parte da proba consistirá nun exame en formato papel no que se tratarán cuestións teóricas sobre os contidos da materia

          A duración máxima da proba será de 2 horas.

4.b) Segunda parte da proba

A parte práctica:  Constara de montaxes Practicos  relacionados coa materia onde ao alumno montarae instalara dispositivos e equipos co fin de

ver as capacidades en :

Realizacion de montaxes

Interpreta esquemas e documentación técnica

Realiza  cableados e conectoriza adecuadamente

Capacidade de instalación e configuracion dos equipos

Capacidade de analises , verificación, comprobación  dos sistemas de telefonia e datos

Capacidade de manexo de equipos de medida na comprobacion de parametros dos sistemas

Diagnostica e repara avarias nos diferentes sistemas
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A   temporización será de 4 h
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0555 Redes telemáticas 02019/2020 0105

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

Profesorado asignado ao módulo MARGARITA BLANCO FERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Configura encamiñadores, para o que analiza a súa función nas redes de comunicacións, utilizando instrucións e comandos específicos.

RA2 - Implementa redes de acceso local virtual (VLAN) e xustifica a súa utilización, configurando os switches.

RA3 - Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os dispositivos de conexión.

RA5 - Aplica técnicas de seguridade da rede, identificando as ameazas máis comúns e configurando os recursos do sistema para a súa protección.

RA6 - Mantén redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorización e tendo en conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as
súas causas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse a función dos encamiñadores nas redes de datos.

CA1.6 Definíronse os tipos de protocolos de encamiñamento.

CA2.2 Definiuse a función dun switch nunha rede VLAN.

CA2.3 Distinguíronse os elementos de software que compoñen o switch.

CA2.5 Interpretouse a información visual do switch.

CA3.1 Definíronse as características das redes WAN.

CA3.2 Identificouse a tecnoloxía de conexión a unha rede WAN.

CA3.3 Identificáronse diversos tipos de conexións coa rede.

CA3.6 Distinguíronse os protocolos NAT e PAT coas súas características.

CA5.1 Identificáronse as ameazas de seguridade en redes.

CA5.2 Recoñecéronse os métodos para protexer as redes.

CA6.1 Relacionáronse as avarías coas tipoloxías e as características das redes.

CA6.3 Identificáronse síntomas de avarías.

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Configura encamiñadores, para o que analiza a súa función nas redes de comunicacións, utilizando instrucións e comandos específicos.

RA2 - Implementa redes de acceso local virtual (VLAN) e xustifica a súa utilización, configurando os switches.
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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

RA3 - Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os dispositivos de conexión.

RA4 - Verifica a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando criterios de certificación.

RA5 - Aplica técnicas de seguridade da rede, identificando as ameazas máis comúns e configurando os recursos do sistema para a súa protección.

RA6 - Mantén redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorización e tendo en conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as
súas causas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Caracterizouse o hardware e o software do encamiñador.

CA1.3 Determináronse os medios de transmisión máis axeitados para cada interface do encamiñador.

CA1.4 Elaborouse o protocolo de arranque do encamiñador.

CA1.5 Utilizáronse diferentes modos de acceso e comandos básicos para configurar o encamiñador.

CA1.7 Configurouse o encamiñador segundo diversos tipos de encamiñamentos, direccionamento e protocolos.

CA1.8 Verificouse a configuración do encamiñador.

CA2.1 Caracterizáronse diversos tipos de VLAN.

CA2.4 Realizouse unha configuración básica dun switch.

CA2.6 Configurouse a VLAN.

CA2.7 Conectáronse varios switches.

CA2.8 Verificouse o funcionamento da rede.

CA2.9 Realizouse a interconexión de varias VLAN a través dun encamiñador.

CA3.4 Configuráronse accesos á rede.

CA3.5 Verificouse o acceso á rede.

CA3.7 Documentáronse as intervencións.

CA4.1 Verificouse o funcionamento das instalacións eléctricas asociadas.

CA4.2 Interconectáronse as redes xerárquicas con cables e sen fíos.

CA4.3 Integráronse os equipamentos e os periféricos.

CA4.4 Verificouse a conectividade con redes exteriores.

CA4.5 Configurouse o protocolo SNMP.

CA4.6 Realizáronse operacións de posta en servizo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Aplicouse o protocolo de posta en servizo.

CA5.3 Configurouse a seguridade básica do encamiñador.

CA5.4 Configuráronse as listas de control de acceso (ACL) na rede.

CA5.5 Aplicáronse listas ACL aos interfaces do encamiñador.

CA5.6 Aplicáronse os protocolos de seguridade en internet (IPsec).

CA5.7 Configuráronse protocolos e dispositivos de autenticación en redes privadas virtuais (VPN).

CA5.8 Configuráronse dispositivos como pasarela de acceso á rede interna (DMZ).

CA5.9 Documentáronse as intervencións.

CA6.2 Aplicouse o plan de mantemento preventivo.

CA6.4 Monitorizáronse as redes telemáticas.

CA6.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA6.6 Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo.

CA6.7 Actualizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento.

As condicións que se establecen para superar ó módulo son:

1ª Obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das dúas partes da proba.

2ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na primeira parte da proba o módulo considerarase non superado e non se terá acceso á

segunda parte de proba.

3ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na segunda parte da proba o módulo considerarase non superado.

Os criterios de cualificación son os seguintes:

A primeira parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A segunda parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A nota final coincidirá coa nota da primeira parte proba se esta non se supera, sendo neste caso sempre inferior a 5.

A nota final será sempre inferior a 5 se non se supera a segunda parte da proba.

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

Consistirá na realización dunha proba escrita.
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4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización da conexión, configuración e verificación dun suposto práctico sobre redes (LAN, VLAN, WAN) e dispositivos de redes

(switches, routers, conectores, etc) nun aula taller que conteña o material informático axeitado para realizala.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0554 Sistemas de produción audiovisual 02019/2020 0174

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

Profesorado asignado ao módulo MARIO EXPÓSITO PACÍN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Caracteriza equipamentos de son, con identificación das súas aplicacións, para o que analiza o seu funcionamento.

RA2 - Configura instalacións de son e define a súa estrutura, logo de seleccionar os elementos que as compoñen.

RA3 - Caracteriza equipamentos de imaxe e identifica as súas aplicacións, para o que analiza o seu funcionamento.

RA4 - Configura instalacións de imaxe e define a súa estrutura, logo de seleccionar os elementos que as compoñen.

RA5 - Instala sistemas de imaxe e son, para o que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe.

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de imaxe e son, realizando medidas e configurando os equipamentos.

RA7 - Mantén sistemas de imaxe e son efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións.

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipos
para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Clasificáronse os elementos de captación e emisión de son en función da súa funcionalidade.

CA1.2 Identificáronse os equipamentos de amplificación e procesamento de audio.

CA1.3 Identificáronse os equipamentos de gravación e reprodución de son.

CA1.4 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de son.

CA1.5 Recoñecéronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento.

CA1.6 Identificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de son de acordo coas súas características.

CA1.7 Examináronse os tipos de interfaces dos equipamentos de son e as posibilidades de interconexión entre eles.

CA2.1 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son ambiental, megafonía e sonorización.

CA2.2 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son de estudios de gravación, edición e difusión de radio e
televisión.

CA2.4 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade da instalación.

CA2.5 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (seccións de condutores, tempos de reverberación, impedancia en
altofalantes, potencia en amplificadores, etc.).

CA3.1 Identificáronse as tecnoloxías de vídeo analóxico e dixital.

CA3.2 Relacionáronse as interfaces e as súas posibilidades de interconexión.

CA3.3 Identificáronse os equipamentos de captación e visualización de vídeo, as súas características e as súas aplicacións.

CA4.1 Identificouse a estrutura e o equipamento dos sistemas de circuíto pechado de televisión.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Relacionouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de vídeo en estudios de televisión.

CA4.3 Identificouse a estrutura, as características e as particularidades do equipamento técnico das unidades móbiles de televisión.

CA4.4 Determinouse a estrutura das instalacións auxiliares asociadas (iluminación, intercomunicación, etc.).

CA4.6 Seleccionáronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión dos equipamentos.

CA4.7 Elaborouse a documentación técnica.

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.

CA6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en función das súas características.

CA6.5 Interpretáronse as medidas obtidas.

CA6.6 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.

CA6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo.

CA7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, desadaptacións de
impedancia, desgastes mecánicos, avarías electrónicas, etc.).

CA7.3 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías.

CA7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema.

CA7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo.

CA7.7 Utilizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento preventivo.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe
e mantemento das instalacións de imaxe e son.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valoráronse 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

RA2 - Configura instalacións de son e define a súa estrutura, logo de seleccionar os elementos que as compoñen.
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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

RA3 - Caracteriza equipamentos de imaxe e identifica as súas aplicacións, para o que analiza o seu funcionamento.

RA4 - Configura instalacións de imaxe e define a súa estrutura, logo de seleccionar os elementos que as compoñen.

RA5 - Instala sistemas de imaxe e son, para o que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe.

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de imaxe e son, realizando medidas e configurando os equipamentos.

RA7 - Mantén sistemas de imaxe e son efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións.

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipos
para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións.

CA2.6 Seleccionouse o equipamento técnico (sistemas de previo, equipamentos de procesamento do sinal, micrófonos e difusores electroacústicas, etc.).

CA2.7 Determináronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión.

CA2.8 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA3.4 Clasificáronse os equipamentos de xeración, conmutación, distribución e procesamento de vídeo, en función das súas características e das súas
aplicacións.

CA3.5 Identificáronse os equipamentos de gravación, reprodución, edición e visualización de vídeo, en función das súas características e das súas
aplicacións.

CA3.6 Destinguíronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento.

CA3.7 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de imaxe.

CA3.8 Identificáronse e clasificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de imaxe.

CA4.5 Seleccionouse o equipamento técnico (cámaras, monitores, distribuidores, matrices, mesturadores, gravadores, etc.).

CA5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas (soldadura, engaste, etc.).

CA5.3 Supervisouse o programa de montaxe.

CA5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da instalación.

CA5.5 Tendeuse, marcouse e agrupouse o cableamento dos sistemas da instalación.

CA5.6 Colocáronse e fixáronse os equipamentos do sistema (monitores, cámaras, altofalantes, procesadores de sinal, gravadores, mesturadores, etc.).

CA5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal.

CA6.2 Axustáronse os equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización, potencia de amplificadores, modos de traballo de
procesadores, encamiñamentos, etc.).

CA6.3 Realizáronse as medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento.

CA7.2 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de mandos e controis, substitución de pezas, etc.).

CA7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou a avaría.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

Mediante a proba escrita o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos os contidos de carácter teórico desenvolvidos no currículo

do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior

a cinco puntos.

Mediante a proba práctica (Desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos) o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos

os contidos de carácter práctico desenvolvidos no currículo do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a

súasuperación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Na proba práctica terase en conta os seguintes criterios:

¿ Funcionamento, presentación e organización das realizacións prácticas feitas polo alumno/a (20 %).

¿ Tempo de execución empregado nas realizacións prácticas (10 %).

¿ Detección e corrección das posibles anomalías xurdidas nas realizacións prácticas (15 %).

¿ Elección axeitada e manexo dos instrumentos de laboratorio, equipos informáticos e outros equipamentos empregados nas realizacións prácticas

(15 %).

¿ Interpretación de planos, diagramas de bloques, esquemas, algoritmos, etc (15 %).

¿ Elaboración de Informes, memorias, ect (10 %).

¿ Instalación, configuración, administración e emprego das aplicacións informáticas empregadas nas realizacións prácticas (10 %).

¿ Identificación, busca, selección e utilización da información das distintas fontes (5 %).

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 proba terá unha duración de 90 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a

proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos

prácticos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e a súa vez estas estarán dividas en diversos apartados. Cada pregunta deberá contestarse en follas

separadas, a mestura de dúas o mais preguntas na mesma folla suporá a perda da puntuación.
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4.b) Segunda parte da proba

- A proba terá unha duración de 3 horas. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- Tódolos equipamentos e materiais precisos para a aproba serán entregados polo profesor. En ningún caso permitirase que o aspirante empregue

equipamentos ou materiais distintos os entregados.

- O comezo da proba o aspirante deberá comprobar o estado dos equipamentos e materiais previamente entregados no tempo estipulado para elo

polo profesor. A aceptación dos mesmos por parte do aspirante suporá o recoñecemento expreso da súa validez durante o desenvolvemento da

proba.

- O máximo número de aspirantes que poderán realiza simultaneamente esta proba será de cinco por quenda, podéndose reducir o seu número

por causa motivada que o xustifique (avería de equipamentos, insuficiencia de materiais, etc). En todo caso a xunta avaliadora informará dos

cambios que se produzan no calendario das probas. A non presentación dun aspirante suporá a perda o dereito a facer a proba.

- Será responsabilidade do aspirante a devolución dos equipamentos, materiais ou calquera outro recurso no estado no que se entregaron.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 02019/2020 0105

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO MANUEL CARRASCAL CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Establece as características dos sistemas de transmisión para radio e televisión, para o que identifica as súas aplicacións e analiza o seu
funcionamento.
RA2 - Configura instalacións fixas e unidades móbiles para a transmisión de sinais de radio e televisión, para o que define a súa estrutura e selecciona os
elementos que as compoñen.
RA3 - Instala sistemas para a transmisión de sinais de radio e televisión, para o que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de
montaxe.

RA5 - Mantén sistemas para a transmisión e a emisión de sinais de radio e televisión, efectuando medidas e corrixindo avarías ou disfuncións.

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionáronse os sistemas de emisión e transmisión para radio e televisión (RTV) cos servizos e coas aplicacións prestadas.

CA1.2 Identificouse a estrutura dos sistemas de transmisión de sinais das instalacións fixas e das unidades móbiles.

CA1.3 Relacionáronse as partes e os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas e nos planos.

CA1.7 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade do servizo.

CA1.8 Identificouse a normativa que afecta a instalación (REBT, normativa de telecomunicacións, ordenanzas municipais, etc.).

CA2.2 Determináronse os emprazamentos dos emisores, as zonas de cobertura e a estrutura da rede de radiofrecuencia.

CA2.4 Determinouse a composición e o equipamento de antenas, sistemas radiantes e os seus accesorios (filtros, acopladores, multiplexores,
combinadores, etc.).

CA3.1 Determinouse a secuencia de montaxe dos elementos que compoñen o sistema.

CA3.2 Relacionáronse os símbolos dos planos e dos esquemas cos elementos que cumpra montar e os seus lugares de colocación.

CA5.3 Definíronse os puntos de revisión e os controis para realizar no plan de mantemento preventivo.

CA5.5 Identificáronse os síntomas da avaría.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

2.2. Segunda parte da proba
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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

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Establece as características dos sistemas de transmisión para radio e televisión, para o que identifica as súas aplicacións e analiza o seu
funcionamento.
RA2 - Configura instalacións fixas e unidades móbiles para a transmisión de sinais de radio e televisión, para o que define a súa estrutura e selecciona os
elementos que as compoñen.
RA3 - Instala sistemas para a transmisión de sinais de radio e televisión, para o que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de
montaxe.
RA4 - Verifica o funcionamento dos sistemas de emisión e transmisión, para o que realiza medidas dos parámetros significativos e configura os
equipamentos.

RA5 - Mantén sistemas para a transmisión e a emisión de sinais de radio e televisión, efectuando medidas e corrixindo avarías ou disfuncións.

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións.

CA1.5 Establecéronse as características técnicas dos bloques ou subconxuntos que forman un sistema emisor de RTV.

CA1.6 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de emisión e transmisión para radio e televisión.

CA2.1 Realizáronse cálculos e emulacións da cobertura dun sistema de transmisión.

CA2.3 Calculáronse os parámetros da instalación (altura efectiva do sistema radiante, potencia do transmisor, ganancia das antenas, etc.).

CA2.5 Dimensionáronse os mastros, os soportes e as torres.

CA2.6 Seleccionouse o equipamento técnico de emisores, reemisores e radioenlaces (moduladores, demoduladores, procesadores, amplificadores, etc.).

CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos de alimentación e protección da instalación (sistemas de alimentación, tomas de terra, grupos electróxenos, etc.).

CA2.8 Elaboráronse esquemas da instalación.

CA3.3 Instaláronse as antenas e os sistemas radiantes.

CA3.4 Instaláronse os condutores e as liñas de transmisión.

CA3.5 Montáronse os racks e os soportes dos equipamentos.

CA3.6 Instaláronse as proteccións do equipamento.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos de emisión e transmisión do sistema segundo a documentación técnica.

CA3.8 Conectáronse os equipamentos de transmisión coa rede troncal de comunicacións.

CA3.9 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto da documentación orixinal.

CA4.1 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.

CA4.2 Configuráronse os equipamentos de xeito local e remoto.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Configurouse o hardware e o software dos equipamentos de emisión e transmisión seguindo a documentación técnica (modo de funcionamento,
potencia, frecuencia de traballo, etc.).

CA4.4 Realizáronse as probas e as medidas de funcionalidade dos equipamentos seguindo procedementos determinados por fábrica.

CA4.5 Medíronse os parámetros de calidade do sistema (potencias directa e reflectida, ROE, distorsións, intermodulacións, medidas de ecos, relacións
S/N, C/N e BER, etc.).

CA4.6 Verificouse o funcionamento dos equipamentos de conmutación automática e os sistemas redundantes.

CA4.7 Realizáronse medidas no sistema de alimentación (sistemas fotovoltaicos, SAI, etc.).

CA4.8 Contrastáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

CA5.1 Programouse o mantemento do sistema.

CA5.2 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de emisión e transmisión (desadaptacións de impedancia, derivas de
frecuencia, distorsións, avarías en liñas de transmisión, etapas amplificadoras, etc.).

CA5.4 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías.

CA5.6 Diagnosticouse a causa da avaría.

CA5.7 Substituíuse o equipamento ou o elemento causante da avaría.

CA5.8 Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo.

CA5.9 Actualizáronse os históricos de avarías e o programa do mantemento preventivo.

CA6.2 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe
e mantemento dos sistemas de radiocomunicacións.

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

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

As condicións que se establecen para superar ó módulo son:

1ª Obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das dúas partes da proba.

2ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na primeira parte da proba o módulo considerarase non superado e non se terá acceso á

segunda parte de proba.

3ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na segunda parte da proba o módulo considerarase non superado.

Os criterios de cualificación son os seguintes:

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A primeira parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A segunda parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A nota final coincidirá coa nota da primeira parte proba se esta non se supera, sendo neste caso sempre inferior a 5.

A nota final será sempre inferior a 5 se non se supera a segunda parte da proba.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Consistirá na realización dunha proba escrita.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dunha montaxe práctica nun aula taller que conteña o material axeitado para realizala.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil 02019/2020 0133

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

Profesorado asignado ao módulo AGUSTÍN LIMA PAIS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determinando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos

RA2 - Configura sistemas de telefonía de voz sobre IP, determinando os servizos e seleccionando equipamentos e os elementos.

RA3 - Caracteriza sistemas de radiocomunicacións para telefonía, identificando a súa estrutura e analizando o funcionamento dos equipamentos que a
integran.

RA4 - Instala estacións base interpretando planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe e configurando equipamentos.

RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus elementos.

RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións.

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas e das redes de telefonía analóxica e dixital.

CA1.2 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas das instalacións.

CA1.3 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse interfaces e terminadores de rede.

CA1.5 Dimensionáronse instalacións fixas, centrais, servizos adicionais, terminais, etc., e a rede de usuario.

CA1.6 Dimenionouse a estrutura do servizo sen fíos (DECT, enlaces GSM, etc.).

CA1.7 Seleccionáronse elementos do sistema.

CA1.8 Elaboráronse esquemas da instalación.

CA2.1 Detalláronse as características técnicas e funcionais, e as aplicacións da telefonía de voz sobre IP (VoIP).

CA2.2 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomunicacións de VoIP.

CA2.3 Determináronse os servizos de telecomunicacións segundo necesidades e requisitos.

CA2.4 Estruturouse a rede de usuario.

CA2.5 Seleccionáronse equipamentos, software, servidor SIP, proxy, elementos da rede local de usuario, etc.

CA2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da rede local (ToIP) de mobilidade (teléfonos wifi, IP, móbiles, PDA, etc.).

CA2.7 Representáronse os esquemas de conexión dos equipamentos, terminais e elementos.

CA2.8 Determináronse os valores e os parámetros de configuración da instalación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Identificáronse regulamentos e normativas.

CA3.2 Definíronse os sistemas de radiocomunicación segundo a súa colocación (urbana, rural, móbil, etc.), a tecnoloxía e a cobertura (local e
metropolitana).

CA3.3 Identificouse a estrutura das redes terrestres fixas e móbiles de radiocomunicacións.

CA3.4 Recoñecéronse as infraestruturas e as redes da telefonía vía satélite.

CA3.5 Recoñecéronse características dos equipamentos e das instalacións asociadas (medios de transmisión, sistemas radiantes e de alimentación, etc.).

CA3.6 Identificáronse as interfaces de conexión entre os equipamentos de radio e a rede troncal de comunicación.

CA3.7 Determináronse os parámetros de configuración dos equipamentos de radiocomunicacións.

CA3.8 Identificáronse os sistemas e os modos de acceso remoto e telecontrol aos equipamentos.

CA4.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a instalación.

CA5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a instalación.

CA5.4 Recoñecéronse as posibilidades que ofrece a integración de servizos de telefonía.

CA7.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercusións de avarías.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe
e mantemento dos sistemas de telefonía.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e 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

RA4 - Instala estacións base interpretando planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe e configurando equipamentos.

RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus elementos.

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuando medidas e configurando os equipamentos de comunicacións.
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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

RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións.

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Realizouse a implantación da instalación.

CA4.3 Colocáronse e fixáronse os equipamentos e os elementos auxiliares e de canalización.

CA4.4 Tendeuse o cableamento da instalación.

CA4.5 Conectáronse os equipamentos de telefonía, da rede troncal e das instalacións asociadas.

CA4.6 Configuráronse os equipamentos celulares de telefonía, GSM, TETRA, etc.

CA4.7 Aplicáronse os criterios de calidade e seguridade nas operacións de montaxe.

CA4.8 Elaborouse a documentación técnica da montaxe.

CA5.2 Realizouse a implantación da instalación.

CA5.3 Conectáronse os equipamentos de telefonía á rede do provedor.

CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, terminais fixos e móbiles, etc.

CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de VoIP.

CA5.7 Configurouse a rede de mobilidade (ToIP) e os terminais IP específicos, móbiles GSM, PDA, etc.

CA5.8 Estableceuse comunicación vía satélite con modem DSL ou terminais telefónicos específicos.

CA5.9 Implementouse o sistema de mobilidade vía satélite coa telefonía ToIP e GSM.

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamentos, en local e de xeito remoto.

CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento.

CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA6.5 Verificouse a comunicación entre os equipamentos fixos e o provedor de servizo.

CA6.6 Verificáronse as condicións de radiación e cobertura.

CA6.7 Estableceuse comunicación entre equipamentos radiocelulares, coa rede troncal e entre estacións base.

CA6.8 Elaborouse o informe de posta en servizo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía do sistema.

CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías segundo a tipoloxía e as características.

CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse as diferenzas obtidas e xustificáronse os resultados.

CA7.6 Realizáronse as operacións de mantemento de acordo cos procedementos establecidos.

CA7.7 Utilizáronse as ferramentas adecuadas para detectar e corrixir problemas no sistema de telefonía.

CA7.8 Documentáronse as intervencións.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

Mediante a proba escrita o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos os contidos de carácter teórico desenvolvidos no currículo

do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior

a cinco puntos.

Mediante a proba práctica (Desenvolvemento de un ou de varios supostos prácticos) o alumno/a debe demostrar que comprende e ten adquiridos

os contidos de carácter práctico desenvolvidos no currículo do módulo. Esta proba e eliminatoria e cualificarase de cero a dez puntos. Para a súa

superación deberá obterse unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Na proba práctica terase en conta os seguintes criterios:

 Funcionamento, presentación e organización das realizacións prácticas feitas polo alumno/a (20 %).

 Tempo de execución empregado nas realizacións prácticas (10 %).

 Detección e corrección das posibles anomalías xurdidas nas realizacións prácticas (15 %).

 Elección axeitada e manexo dos instrumentos de laboratorio, equipos informáticos e outros equipamentos empregados nas realizacións prácticas

(15 %).

 Interpretación de planos, diagramas de bloques, esquemas, algoritmos, etc (15 %).

 Elaboración de Informes, memorias, ect (10 %).

 Instalación, configuración, administración e emprego das aplicacións informáticas empregadas nas realizacións prácticas (10 %).

 Identificación, busca, selección e utilización da información das distintas fontes (5 %).

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 proba terá unha duración de 90 minutos. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- A proba realizarase con bolígrafo de cor azul ou similar, ademais o aspirante poderá utilizar para os cálculos unha calculadora científica estándar.

En ningún caso poderanse utilizar teléfonos móbiles ou aparellos electrónicos similares, debendo estes permanecer desconectados durante toda a
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proba.

- A proba poderá estar composta de cuestións de contestación concreta, de cuestións a desenvolver, resolución de problemas e supostos

prácticos.

- A proba dividirase en preguntas numeradas e a súa vez estas estarán dividas en diversos apartados. Cada pregunta deberá contestarse en follas

separadas, a mestura de dúas o mais preguntas na mesma folla suporá a perda da puntuación

4.b) Segunda parte da proba

A proba terá unha duración de 3 horas. Unha vez comezada non se permitirá a entrada a ningún aspirante.

- O aspirante deberá identificarse de acordo cas bases da convocatoria publicadas no D.O.G.

- Tódolos os equipamentos e materiais precisos para a aproba serán entregados polo profesor. En ningún caso permitirase que o aspirante

empregue equipamentos ou materiais distintos os entregados.

- O comezo da proba o aspirante deberá comprobar o estado dos equipamentos e materiais previamente entregados no tempo estipulado para elo

polo profesor. A aceptación dos mesmos por parte do aspirante suporá o recoñecemento expreso da súa validez durante o desenvolvemento da

proba.

- O máximo número de aspirantes que poderán realiza simultaneamente esta proba será de cinco por quenda, podéndose reducir o seu número

por causa motivada que o xustifique (aviría de equipamentos, insuficiencia de materiais, etc). En todo caso a xunta avaliadora informará dos

cambios que se produzan no calendario das probas. A non presentación dun aspirante suporá o dereito a facer a proba.

- Será responsabilidade do aspirante a devolución dos equipamentos, materiais ou calquera outro recurso no estado no que se entregaron.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0552 Sistemas informáticos e redes locais 02019/2020 0213

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA PILAR PAREDES RÍOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas características e as súas aplicacións.

RA2 - Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema de telecomunicacións e define a composición e as características dos seus
elementos.
RA3 - Configura equipamentos informáticos, para o que examina as características requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o hardware e o
software.
RA4 - Configura servizos e funcións específicas no sistema informático, e planifica a súa implantación, tendo en conta as especificacións do sistema de
telecomunicacións.

RA5 - Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas.

RA6 - Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicacións, con interpretación das especificacións do sistema e configuración das partes
física e lóxica.
RA7 - Integra redes locais sen fíos (WLAN) en sistemas de telecomunicacións, con interpretación das especificacións do sistema e configuración das
partes física e lóxica.
RA8 - Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa
integración no sistema de telecomunicacións.

RA9 - Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou monitorización e efectuando a corrección das disfuncións.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

CA1.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

CA2.1 Determináronse as necesidades informáticas dos sistemas de telecomunicación.

CA2.3 Caracterizáronse os compoñentes do equipamento informático.

CA2.4 Caracterizáronse tipos de periféricos.

CA2.5 Determináronse as necesidades de software e hardware dos sistemas de telecomunicacións.

CA3.2 Interpretouse a documentación técnica dos elementos do equipamento.

CA3.7 Documentouse o proceso de montaxe.

CA4.1 Interpretáronse os requisitos de software do sistema.

CA4.2 Planificouse a asignación de servizos e funcións.

CA5.1 Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación.

CA5.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa informático para a linguaxe elixida.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.3 Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos sinxelos.

CA5.4 Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando e modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida.

CA5.5 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os operadores propios da linguaxe elixida.

CA5.6 Introducíronse comentarios no código.

CA5.7 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na linguaxe elixida.

CA6.1 Caracterizáronse os compoñentes das redes de datos.

CA6.2 Identificáronse as topoloxías e as estruturas de redes.

CA6.3 Distinguiuse o funcionamento e as características dos elementos de traballo en rede (networking).

CA6.4 Recoñecéronse os protocolos de comunicación.

CA7.1 Definíronse as redes sen fíos de acceso local (WLAN).

CA7.2 Determináronse os compoñentes e características das redes WLAN.

CA8.8 Documentouse a posta en servizo.

CA9.1 Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas dos sistemas informáticos e redes locais.

CA9.8 Documentáronse as intervencións de mantemento.

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

RA1 - Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas características e as súas aplicacións.

RA2 - Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema de telecomunicacións e define a composición e as características dos seus
elementos.
RA3 - Configura equipamentos informáticos, para o que examina as características requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o hardware e o
software.
RA4 - Configura servizos e funcións específicas no sistema informático, e planifica a súa implantación, tendo en conta as especificacións do sistema de
telecomunicacións.

RA5 - Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas.

RA6 - Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicacións, con interpretación das especificacións do sistema e configuración das partes
física e lóxica.
RA7 - Integra redes locais sen fíos (WLAN) en sistemas de telecomunicacións, con interpretación das especificacións do sistema e configuración das
partes física e lóxica.
RA8 - Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa
integración no sistema de telecomunicacións.

RA9 - Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou monitorización e efectuando a corrección das disfuncións.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais e secuenciais.

CA1.6 Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital.

CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos con memorias.

CA2.2 Identificáronse os equipamentos en función das aplicacións do sistema de telecomunicacións.

CA3.1 Verificouse que o hardware e software respondan ás necesidades do sistema.

CA3.3 Instalouse o hardware do equipamento informático.

CA3.4 Instaláronse os periféricos específicos.

CA3.5 Cargáronse os sistemas operativos.

CA3.6 Configurouse o software do equipamento.

CA4.3 Configuráronse contas de usuario, perfís e políticas de contrasinais.

CA4.4 Configuráronse aplicacións e servizos requiridos.

CA4.5 Utilizáronse ferramentas de virtualización e simulación do sistema informático.

CA4.6 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA5.8 Realizáronse operacións de E/S.

CA5.9 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos.

CA5.10 Probáronse e depuráronse os programas.

CA5.11 Manexáronse módulos predefinidos na elaboración dos programas.

CA6.5 Deseñouse unha rede LAN e o seu direccionamento.

CA6.6 Montouse a electrónica de rede e elementos asociados.

CA6.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da rede.

CA6.8 Configurouse unha rede LAN.

CA6.9 Comprobouse o funcionamento da rede LAN.

CA7.3 Deseñouse unha rede WLAN e o seu direccionamento.

CA7.4 Colocáronse os dispositivos e os equipamentos.

CA7.5 Configuráronse os servizos e os dispositivos da rede WLAN.

CA7.6 Configuráronse os elementos de seguridade da rede.

CA7.7 Verificouse o funcionamento da WLAN.
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Criterios de avaliación do currículo

CA8.1 Identificáronse os puntos de control.

CA8.2 Aplicouse o plan de posta en servizo.

CA8.3 Probouse o funcionamento do hardware do sistema.

CA8.4 Comprobouse o funcionamento do software do sistema.

CA8.5 Verificouse o funcionamento das redes.

CA8.6 Realizouse a integración dos equipamentos informáticos no sistema de telecomunicacións.

CA8.7 Realizáronse probas de rendemento do sistema informático.

CA9.2 Aplicouse o plan de mantemento.

CA9.3 Utilizáronse ferramentas de hardware e software de diagnóstico e monitorización.

CA9.4 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo e preditivo.

CA9.5 Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA9.6 Arranxouse a avaría.

CA9.7 Restituíuse o funcionamento.

-Analizar as vantaxes da dixitalización ao substituír o emprego de magnitudes analó-xicas por estados lóxicos, doados de manipular e de separar

dos sinais interferentes.

-Identificar os bloques funcionais presentes nun sistema lóxico dixital, e explicar as súas características e a súa tipoloxía.

-Identificar os parámetros característicos dun sinal dixital e relacionalos co tipo de familias de circuítos integrados que mellor se adapte aos seus

valores.

-Describir as características diferenciais entre as distintas familias de circuítos inte-grados especificando os criterios que se utilizan para a súa

elección.

-Analizar os circuítos combinacionais e secuenciais básicos presentes nos equipamentos informáticos, e identificar a súa función dentro do

sistema.

-Elixir os circuítos de lóxica cableada ou lóxica programada que mellor se adapten ás aplicacións que se pretenden resolver.

-Instalar e configurar os diferentes SO : MS-DOS, Windows, Linux

-Recoñecer os diferentes Linguaxes de programación

-Describir a arquitectura física dun sistema informático e analizar as súas prestacións e as súas limitacións.

-Realizar a carga dos programas xerais e específicos de utilidades que se van utilizar no sistema informático, garantindo a integridade da

información do sistema.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Diferenciar entre equipamentos informáticos monousuario e multiusuario, multitarefa e multiproceso, identificando as súas características e

prestacións.

-Diferenciar as categorías xerais dos ordenadores (supercomputadores, mainframes, estacións de traballo, ordenadores persoais e

microcontroladores), describindo as diferenzas  cualitativas e cuantitativas e o seu ámbito de aplicación.

-Identificar, instalar e configurar os diferentes subsistemas físicos dun computador: procesador, memoria, placa base e periféricos cos seus

correspondentes controlado-res.

-Analizar o funcionamento básico dun sistema con microprocesador e explicar a se-cuencia de execución dun programa.

-Describir os parámetros que caracterizan un microprocesador: lonxitude de palabra, velocidade de proceso, memoria direccionable, repertorio de

instruccións, rexistros internos, tratamento das interrupcións e comunicación cos periféricos.

-Describir as características das memorias: capacidade, volatilidade, tempo de acceso, modo de acceso e custo por bit.

-Realizar as comprobacións, as modificacións e os axustes nos parámetros do sistema informático que permitan a posta a punto tras unha

reparación.

-Avaliar as distintas técnicas para lograr accesos máis veloces á memoria: caché de varios niveis, memoria virtual, buffers, bus local, segmentación

e paxinación.

-Analizar o funcionamento de diversos periféricos de uso común: rato, teclado, monitor e impresora.

-Redes de datos. Elementos da rede. Topoloxías e estrutura.

-Tipos de redes de datos. Ethernet. Descrición e tramas.

-Protocolos de comunicación e uso de modelos en capas. Modelos TCP/IP e OSI.

-Planificación de redes. Cableamento estruturado. Cable e fibra óptica.

-Direccionamento. Subredes. Encamiñamento. Capas de enlace de datos e física. Capa de enlace de datos: MAC e LLC.

-Electrónica de rede e elementos auxiliares. Encamiñadores. Hubs, switches, routers, etc.

-Montaxe, configuración e supervisión da rede. Configuración de dispositivos de rede. Monitorización.

-Redes WLAN. Estándares 802.11 a, b, g, n, etc.

-Compoñentes da LAN sen fíos. Puntos de acceso. Encamiñadores.

-Deseño dunha WLAN. Software de dispositivos e clientes; firmware.

-Topoloxías. Ad-Hoc. Infraestruturas.

-Planificación de WLAN. Asociación de WLAN.

-Configuración de dispositivos. Encamiñadores. Puntos de acceso. Modos de funcionamento.

-Montaxe e configuración de dispositivos e equipamentos dunha WLAN..

-Diagnósticar e localización de avarías nas redes

PARTE TEORICA: examen tipo test con 50 preguntas relacionadas cos aspectos e conocementos da competencia profesional

                         A nota do test sera =( nº de respostas correctas - respostas incorrrectas/(nº respostas do test-1)/nº total de preguntas) *10

PARTE PRACTICA:

Constara de diferentes fases corrrepondentes a;

Electrónica dixital: Montar un circuito basico de combinacionais ou  secuencial :   Temporización 40 minutos

Sistemas operativos : Montar sobre un sistema virtual un Linux ou win:               Temporización 50 minutos

Programacion en C: Realizar un pequeno programa con Arduino                          Temporización 30 minutos

Hardware: Identificar elementos de unha placa base, instalar e configurar algún elemento periférico do sistema.    Temporización 60 minutos

Redes: Instalar e configurar un router inalambrico  e un switch xestionable.         Temporizacion 60 minutos

 Items
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                            Monta correctamente os circuitos

                            Utiliza adecuadamente o software de programacion

                            Interpreta e desarrolla  esquemas de montaxe

                            Realiza cableados adecuadamente

                            Identifica dispositivos, equipos e compoñentes dos sistemas

                            Instala e configura adecuadamente equipos e dispositivos

                            Programa adecuadamente os criterios de funcionamento propostos

                            Analiza e verifica funcionamento de sistemas informaticos e de redes

                            Manexa adecuadamente equipos de comprobación e medida

                            Diagnostica  e repara avarias

Para superar esta parte Práctica  sera indispensable  que as prácticas propostas funcionen correctamente calificando 1 pto por cada fase.

                            Cada item se califica con ben regular mal.                  ben =o,5 ptos   Regular: 0,25 ptos   Mal:  0 ptos

Si as prácticas Propostas en cada fase, non funcionasen correctamente en base a criterios solicitados, a proba quedaria como Non superada.

Exemplo Si funcionan todas as Practicas  a nota seria un 5 q iriamos sumando o valor de cada item

En  caso de superar ambas probas Teoría e Práctica a nota final sera a media aritmetica das dúas partes

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

   PARTE TEORICA:

          A primeira parte da proba consistirá nun exame en formato papel no que se tratarán cuestións teóricas sobre a materia

          A duración máxima da proba será de 3 horas.

4.b) Segunda parte da proba

  A segunda parte da proba consistirá nun exercicio de taller no que se tratarán temas prácticos da asignatura (montaxes,

  configuracións, medicións ,apuntamento, etc).

  A duración máxima da proba será de 4 horas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital 02019/2020 0123

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

Profesorado asignado ao módulo MANUEL PÉREZ HERNÁNDEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 - Caracteriza as infraestruturas do fogar dixital (IFD), para o que examina os ámbitos que o compoñen e distingue os servizos que cumpra prestar.

RA2 - Integra sistemas multimedia e de comunicacións en rede, xestionando os servizos e controlando o funcionamento dos dispositivos e dos
equipamentos.

RA3 - Instala sistemas de seguridade, verifica a súa integración e examina a súa funcionalidade.

RA4 - Integra sistemas de CCTV, control de accesos e vídeo intelixente, verificando a instalación, a interconexión e os elementos, e xestionando
equipamentos e servidores de comunicacións.
RA5 - Integra dispositivos de automatización controlando o funcionamento dos sistemas e xestionando os equipamentos e os servidores da rede de
control.

RA6 - Mantén sistemas integrados do fogar dixital planificando as accións en relación coas disfuncións ou avarías.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determinouse o nivel de aplicación dixital (ICT, nivel básico ou nivel superior) e servizos asociados.

CA1.2 Definíronse as estruturas das redes interiores (HAN, TGCS, etc.), conexións e canalizacións de ampliación.

CA1.3 Determináronse as características e as funcionalidades dos servizos.

CA1.4 Determináronse os buses de interconexión dos dispositivos e dos elementos.

CA1.5 Definíronse os medios de acceso remoto aos servizos.

CA1.6 Seleccionáronse interfaces, servidores e pasarelas.

CA1.7 Aplicouse a normativa.

CA2.2 Identificáronse interfaces de distribución de audio por IP, elementos de rede, amplificadores, pantallas, etc.

CA2.3 Seleccionáronse os elementos de hardware e software para unha IPTV.

CA2.9 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.

CA3.7 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.

CA4.1 Identificáronse as características funcionais da rede local (velocidade, configuración, topoloxía, etc.).

CA4.7 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.

CA5.1 Identificouse a converxencia de servizos na instalación.

CA5.2 Determináronse os elementos e os dispositivos.

CA5.7 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Describíronse as tipoloxías e as características das avarías nos sistemas integrados en edificios intelixentes.

CA6.2 Elaborouse o plan de mantemento preventivo.

CA6.3 Identificáronse síntomas de avarías.

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA7.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA7.7 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe
e mantemento de sistemas intelixentes.

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.10 Valorouse a orde e a limpeza de 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

RA2 - Integra sistemas multimedia e de comunicacións en rede, xestionando os servizos e controlando o funcionamento dos dispositivos e dos
equipamentos.

RA3 - Instala sistemas de seguridade, verifica a súa integración e examina a súa funcionalidade.

RA4 - Integra sistemas de CCTV, control de accesos e vídeo intelixente, verificando a instalación, a interconexión e os elementos, e xestionando
equipamentos e servidores de comunicacións.
RA5 - Integra dispositivos de automatización controlando o funcionamento dos sistemas e xestionando os equipamentos e os servidores da rede de
control.

RA6 - Mantén sistemas integrados do fogar dixital planificando as accións en relación coas disfuncións ou avarías.

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Verificáronse as características do streamer de transporte de audio e vídeo.

CA2.4 Configuráronse os módulos streamers IP.

CA2.5 Realizouse a conexión dos elementos da instalación IPTV.

CA2.6 Instalouse o software para a visualización e a escoita dos streamers de vídeo e audio.

CA2.7 Configuráronse os dispositivos e os sistemas multimedia.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Configuráronse os dispositivos e os sistemas de comunicacións.

CA3.1 Interconectáronse os equipamentos e os elementos.

CA3.2 Programáronse as centrais.

CA3.3 Integráronse os sistemas de seguridade en redes LAN e WAN.

CA3.4 Instalouse o software de recepción e descodificación de sinais de alarma.

CA3.5 Configuráronse os equipamentos para transmisións de sinais de alarma por diferentes medios (vía satélite, TCP/IP, etc.)

CA3.6 Integráronse sinais de posicionamento e seguimento en centros de control.

CA3.8 Elaborouse a documentación técnica.

CA4.2 Interconectáronse os equipamentos e os elementos de captación, identificación e control.

CA4.3 Implementouse o software de xestión de CCTV, control de accesos e vídeo intelixente.

CA4.4 Configuráronse os medios de almacenamento dixital (DVR, servidores, NVR, discos de rede, etc.).

CA4.5 Integráronse os servidores e os equipamentos de comunicación en LAN e WAN.

CA4.6 Configuráronse os dispositivos móbiles de visión e control remoto.

CA4.8 Elaborouse a documentación técnica.

CA5.3 Configurouse a rede de control e buses domóticos.

CA5.4 Conectáronse os elementos de control e automatización.

CA5.5 Integrouse a pasarela de control.

CA5.6 Configuráronse os servidores de monitorización e control remoto.

CA5.8 Elaborouse a documentación técnica.

CA6.4 Monitorizáronse as redes e os sistemas.

CA6.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA6.6 Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo.

CA6.7 Actualizáronse os históricos de avarías e o programa do mantemento.

CA7.2 Operouse con ferramentas respectando as normas de seguridade.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.9 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
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O alumno debe saber:

Definir as estruturas das redes interiores.

Seleccionar interfaces, servidores e pasarelas.

Verificar as características do streamer de transporte de audio e vídeo.

Seleccionar os elementos de hardware e software para unha IPTV.

Configurar os módulos streamers IP.

Realizar a conexión dos elementos da instalación IPTV.

Instalar o software para a visualización e a escoita dos streamers de vídeo e audio

Integrar os sistemas de seguridade en redes LAN e WAN.

Instalar o software de recepción e descodificación de sinais de alarma.

Configurar os equipamentos para transmisións de sinais de alarma por diferentes medios (vía satélite, TCP/IP, etc.)

Para poder superar a proba o alumno debe acadar unha puntuación igual ou superior a cinco en cada unha das dúas partes da proba.

O alumno que non acade un mínimo dun cinco na primeira parte xa non terá dereito a realizar a segunda parte da proba. As persoas aspirantes

que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na segunda parte.

Se a proba práctica se dividira en varias probas independentes o alumno deberá acadar tamén unha cualificación mínima de cinco en cada unha

destas probas para poder acadar unha cualificación final positiva.

Interconectar os equipamentos e os elementos de captación, identificación e control.

Implementar o software de xestión de CCTV, control de accesos e vídeo intelixente.

Configurar  os  medios  de  almacenamento  dixital  (DVR,  servidores,NVR, discos de rede, etc.)

Identificar a converxencia de servizos na instalación.

Determinar os elementos e os dispositivos.

Configurar a rede de control e buses domóticos.

Conectar os elementos de control e automatización.

Configurar os servidores de monitorización e control remoto.

Verificar a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.

Elaborar a documentación técnica.

Describir as tipoloxías e as características das avarías nos sistemas integrados en edificios intelixentes.

Elaborar o plan de mantemento preventivo.

Identificar síntomas de avarías.

Monitorizar as redes e os sistemas.

Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

Operar con ferramentas respectando as normas de seguridade.

Identificar as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc

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

Proba teórica na que se demostre que o alumno acada unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación expostos no apartado

3.

Necesaria calculadora científica para a realización de cálculos.
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3 sesións de duración máxima.

4.b) Segunda parte da proba

Proba práctica na que se demostre que o alumno acada unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación expostos no apartado

3.

6 sesións de duración máxima
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade 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 (*)

MP1058 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamento
electrónicos

02019/2020 0187

MP1058_12 Deseño e simulación de circuítos 02019/2020 060

MP1058_22 Montaxe e posta a punto de circuítos electrónicos 02019/2020 0127

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA PILAR PAREDES RÍOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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

(MP1058_12) RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especificacións de deseño e manexando software específico de CAD
electrónico.
(MP1058_22) RA1 - Obtén placas de circuíto impreso utilizando software específico, e xustifica a solución en función das características do circuíto
electrónico.

(MP1058_22) RA2 - Constrúe circuítos electrónicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento.

(MP1058_22) RA3 - Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando os axustes e as verificacións realizados nos bloques e/ou elementos do circuíto.

(MP1058_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais, identificando os riscos asociados e as medidas de protección.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1058_12) CA1.1 Obtívose a información para a realización dos esquemas ou planos das especificacións de deseño.

(MP1058_22) CA1.1 Tivéronse en conta no deseño as características do circuíto (intensidade, frecuencia, etc.).

(MP1058_12) CA1.2 Organizouse a estrutura e os recursos que cumpra utilizar de acordo co programa de deseño.

(MP1058_12) CA1.4 Editáronse compoñentes.

(MP1058_12) CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados.

(MP1058_22) CA1.5 Seleccionouse o tipo de placa, de acordo coas características do circuíto.

(MP1058_22) CA1.6 Preparouse a placa para a óptima transferencia das pistas.

(MP1058_22) CA1.7 Transferíronse as pistas á placa.

(MP1058_12) CA1.9 Identificáronse os compoñentes polos seus nomes e/ou valores.

(MP1058_22) CA1.10 Preparouse a placa para a inserción de compoñentes e elementos do circuíto.

(MP1058_22) CA2.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compoñentes electrónicos (patillaxe, encapsulados, temperaturas, etc.).

(MP1058_22) CA2.7 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe.

(MP1058_22) CA3.2 Medíronse parámetros en compoñentes e módulos do circuíto.

(MP1058_22) CA3.10 Documentáronse as solucións adoptadas.

(MP1058_22) CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

(MP1058_22) CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas.

(MP1058_22) CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

(MP1058_22) CA4.5 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.
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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

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

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1058_22) RA1 - Obtén placas de circuíto impreso utilizando software específico, e xustifica a solución en función das características do circuíto
electrónico.
(MP1058_12) RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especificacións de deseño e manexando software específico de CAD
electrónico.

(MP1058_22) RA2 - Constrúe circuítos electrónicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento.

(MP1058_12) RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os resultados obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora.

(MP1058_22) RA3 - Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando os axustes e as verificacións realizados nos bloques e/ou elementos do circuíto.

(MP1058_22) RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais, identificando os riscos asociados e as medidas de protección.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1058_22) CA1.2 Realizouse o deseño da placa mediante programas específicos.

(MP1058_12) CA1.3 Establecéronse xerarquías, se procede.

(MP1058_22) CA1.3 Realizáronse correccións manuais, se procede.

(MP1058_12) CA1.4 Editáronse compoñentes.

(MP1058_22) CA1.4 Aplicáronse estratexias no deseño para reducir tempos e custos.

(MP1058_12) CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados.

(MP1058_22) CA1.6 Preparouse a placa para a óptima transferencia das pistas.

(MP1058_12) CA1.6 Colocáronse compoñentes utilizando librarías.

(MP1058_22) CA1.7 Transferíronse as pistas á placa.

(MP1058_12) CA1.7 Debuxáronse alimentacións e terras.

(MP1058_22) CA1.8 Eliminouse da placa o material sobrante.

(MP1058_12) CA1.8 Debuxáronse liñas e/ou buses de conexión entre os compoñentes.

(MP1058_22) CA1.9 Realizáronse as probas de fiabilidade da placa.

(MP1058_12) CA1.10 Verificouse que o esquema estea libre de violacións eléctricas.

(MP1058_22) CA1.10 Preparouse a placa para a inserción de compoñentes e elementos do circuíto.

(MP1058_12) CA2.1 Realizáronse simulacións (informáticas e/ou montaxes en placas de inserción rápida) dos circuítos electrónicos.

(MP1058_12) CA2.2 Comparáronse os resultados obtidos nas simulacións coas especificacións dos circuítos.

(MP1058_22) CA2.2 Soldáronse os compoñentes electrónicos á placa.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1058_12) CA2.3 Elaboráronse propostas de modificacións.

(MP1058_22) CA2.3 Montáronse elementos auxiliares (conectadores, disipadores, zócolos, etc.).

(MP1058_12) CA2.4 Introducíronse nas simulacións as modificacións propostas.

(MP1058_22) CA2.4 Executáronse tarefas de interconexión en conectadores.

(MP1058_12) CA2.5 Verificouse a resposta ás modificacións introducidas.

(MP1058_22) CA2.5 Mecanizáronse caixas de prototipos electrónicos para a colocación de elementos (interruptores, sinalización, aparellos de medida,
etc.).

(MP1058_22) CA2.6 Utilizáronse medios de protección contra descargas electrostáticas.

(MP1058_12) CA2.6 Elaborouse o esquema ou plano final coas modificacións.

(MP1058_22) CA2.7 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe.

(MP1058_22) CA2.8 Utilizáronse as ferramentas específicas para cada tipo de intervención.

(MP1058_22) CA3.1 Cargáronse os programas, o firmware e os parámetros de configuración.

(MP1058_22) CA3.2 Medíronse parámetros en compoñentes e módulos do circuíto.

(MP1058_22) CA3.3 Visualizáronse sinais de entrada e saída en bloques e compoñentes.

(MP1058_22) CA3.4 Relacionáronse as medidas e as visualizacións cos valores esperados.

(MP1058_22) CA3.5 Identificáronse as desviacións respecto ao resultado esperado.

(MP1058_22) CA3.6 Identificáronse os elementos (hardware ou software) que producen as desviacións.

(MP1058_22) CA3.7 Xustificáronse as propostas de modificacións e/ou axustes para resolver as desviacións.

(MP1058_22) CA3.8 Corrixíronse as desviacións.

(MP1058_22) CA3.9 Realizáronse probas e ensaios de fiabilidade.

(MP1058_22) CA4.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas.

(MP1058_22) CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Para poder superar este módulo o alumno/a deberá ser capaz de:

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

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

1.- Realizar mediante o software axeitado os esquemas dos circuítos electrónicos, empregando a simboloxía normalizada. Aproveitando os

recursos dispoñibles no programa de deseño facer a simulación de funcionamento e comparalo co funcionamento real nunha protoboard.

2.- Realizar mediante o software axeitados os deseños así como as montaxes propostas, seguindo os métodos normalizados e tendo en conta o

correcto funcionamento e acabado. Sendo capaz de responder ás preguntas durante a montaxe ou ó final do mesmo sobre o seu funcionamento

do deseño.

3.- Realizar e expoñer unha memoria ó final de cada prototipo tendo en conta os puntos seguintes:

 -Descrición de funcionamento do circuíto.

 -Cálculos.

 -Copias impresas de esquemas, lista de materiais.

 -Copias impresas de placas.

 -Elaboración do manual de usuario e manual de servizo.

 -Funcionamento, axuste e posta en servizo.

 -Diagnóstico, localización e reparación de avarías

Criterios de cualificación:

Para poder superar o módulo  o alumno deberá acadar unha puntuación igual ou superior a cinco en cada unha das dúas partes da proba.

O  alumno que non acade un mínimo dun cinco na primeira parte xa non terá dereito a realizar a segunda parte da proba.

A nota final do módulo será igual a parte enteira da nota obtida despois de aplicarlle un peso na nota final do 35% á nota da parte teórica e un 65%

á nota da parte práctica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

- Para esta parte os alumnos deberán vir provistos de DNI ou pasaporte, bolígrafos, calculadora e poderá usar os recursos materiais existentes na

aula.

- Proba escrita de carácter eliminatorio, puntuable de 0 a 10 e imprescindible acadar un 5 nela para acceder á 2ª parte (proba 2). Os contidos a

tratar serán os relacionados cós criterios de avaliación expostos no apartado 2.1.

- A duración máxima de esta proba será de ata 3 horas.

4.b) Segunda parte da proba

- Para esta parte os alumnos deberán vir provistos de DNI ou pasaporte, bolígrafos, calculadora e poderá usar os recursos materiais existentes na

aula. Proba práctica na que se demostre que o alumno acada os mínimo esixibles.

-Daráselle un esquema dun circuíto electrónico e terá que:

 Editalo coa aplicación ISIS de Proteus e realizar os esquemas correspondentes, creando plantillas, librerías e compoñentes.

 Obter os parámetros electricos previsibles na simulación, coa mesma aplicación
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 Deseñar os encapsulados, a partires de croquis ou datasheets que se lle darán dos mesmos.

 Deseñar a PCB coa aplicación ARES do mesmo paquete Proteus, segúndo as especificacións dadas para a construción do circuíto.

 Construción da placa de circuíto impreso, aplicando procesos de elaboración con placa fotosensible de dúas caras

 Montaxe e conexionado dos compoñentes na placa.

 Posta en funcionamento da montaxe anterior

 Comprobación co instrumental de medida, dos parámetros electricos de entrada e saída.

Realizar e expoñer unha memoria ó final de cada prototipo tendo en conta os puntos seguintes:

 Descrición de funcionamento do circuíto.

 Cálculos.

 Copias impresas de esquemas, lista de materiais.

 Copias impresas de placas.

 -Funcionamento, axuste e posta en servizo.

 -Diagnóstico, localización e reparación de avarías producidas durante a montaxe.

Duración: ata 6 horas como máximo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións 02019/2020 0160

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO GARRIDO CIMADEVILA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións analizando os requisitos do sistema.

RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha
rede dixital de servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas, aplicando técnicas especificas de montaxe.

RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas de montaxe.

RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos parámetros normativos.

RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións.

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e as instalacións de telecomunicacións (equipos de cabeceira, cuartos de
telecomunicacións, tomas de terra, sistemas de captación de sinais, etc.).

CA1.2 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función.

CA1.3 Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de instalación.

CA1.4 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección.

CA1.6 Verificouse a aplicación da normativa (REBT).

CA6.1 Identificouse o método de enlace utilizado polos operadores.

CA6.2 Identificáronse os tipos de acceso (acceso básico ou primario RDSI).

CA6.3 Identificáronse os dous casos do acceso primario, tendo en conta a colocación do TR1.

CA6.4 Individualizáronse ata o TR1 os cables de emisión e recepción.

CA7.8 Elaboráronse esquemas das posibles modificacións.

CA8.3 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA8.4 Comprobouse que os parámetros da instalación cumpran a normativa ou sexan acordes a estándares.

CA8.6 Contrastáronse os resultados obtidos.

CA9.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías, de acordo coa instalación.

CA9.3 Interpretáronse as medidas realizadas, sinalando as disfuncións

CA9.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías en función da tipoloxía e das características da instalación.

CA9.5 Propuxéronse hipóteses das causas e da repercusión das avarías.
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Criterios de avaliación do currículo

CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA10.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe e mantemento nos sistemas de telefonía.

CA10.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

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

RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións analizando os requisitos do sistema.

RA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, para o que interpreta planos de edificación e esquemas da instalación, e
relaciona redes de cableamento, equipamentos e os elementos no seu lugar de colocación.
RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de televisión para emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e
esquemas de montaxe, aplicando técnicas específicas.

RA4 - Monta o equipamento de cabeceira e describe a función de cada elemento, aplicando técnicas de montaxe específicas.

RA5 - Instala os elementos da rede de distribución para sinais de radio e televisión de acordo con planos ou esquemas, aplicando técnicas específicas de
montaxe.
RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha
rede dixital de servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas, aplicando técnicas especificas de montaxe.

RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas de montaxe.

RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos parámetros normativos.

RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións.

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Colocáronse en función do esquema nos recintos os mecanismos, as tomas de corrente, proteccións, etc.

CA2.1 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a colocación das instalacións.

CA2.2 Verificouse que os espazos (recintos, rexistros, arquetas, lugar de colocación dos elementos de captación de sinais, etc.) sexan os indicados na
documentación técnica.

CA2.3 Tivéronse en conta as características específicas dos tipos de instalación.

CA2.4 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras instalacións existentes ou previstas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación co seu lugar de colocación.

CA2.6 Identificáronse e procuráronse posibles solucións ás continxencias atopadas.

CA2.7 Marcouse o trazado da instalación en planos e/ou en obra.

CA2.8 Tivéronse en conta os regulamentos e as normas de aplicación na implantación.

CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos e as ferramentas de montaxe de antenas e mastros.

CA3.2 Montáronse os elementos de soporte e de fixación das antenas.

CA3.3 Montáronse antenas para radiodifusión sonora e de televisión.

CA3.4 Verificouse a dirección de máximo sinal.

CA3.5 Orientáronse as antenas.

CA3.6 Montáronse os elementos necesarios para enviar o sinal ao equipamento de cabeceira.

CA3.7 Conectáronse os mastros de antena á toma de terra.

CA4.1 Montáronse bases soporte de fixación mural ou racks para colocar os equipamentos.

CA4.2 Seleccionáronse os elementos de cabeceira en función do tipo de instalación.

CA4.3 Montáronse e configuráronse os elementos do equipamento de cabeceira (mesturadores de sinais, conversores, separadores), necesarios para
procesar os sinais.

CA4.4 Conectáronse os elementos de cabeceira coa súa alimentación.

CA4.5 Montouse a alimentación do sistema.

CA4.6 Verificáronse as características que debe presentar a instalación na súa saída (número de canles, nivel do sinal, etc.).

CA5.1 Tendeuse o cableamento da rede de distribución, de dispersión e de interior de usuario.

CA5.2 Montáronse derivadores, distribuidores, puntos de acceso de usuario (PAU) e tomas de usuario (bases de acceso terminal).

CA5.3 Conectáronse os cables da rede.

CA5.4 Medíronse os valores característicos da rede e comprobouse que estean dentro dos mínimos exixidos.

CA6.1 Identificouse o método de enlace utilizado polos operadores.

CA6.2 Identificáronse os tipos de acceso (acceso básico ou primario RDSI).

CA6.3 Identificáronse os dous casos do acceso primario, tendo en conta a colocación do TR1.

CA6.4 Individualizáronse ata o TR1 os cables de emisión e recepción.

CA6.5 Montáronse os rexistros de terminación de rede para telefonía básica (TB) e para a rede dixital de servizos integrados (RDSI).

CA6.6 Instaláronse configuracións de cableamento para RDSI (bus pasivo curto e estendido, e punto a punto).
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.7 Montáronse os elementos dos puntos de distribución.

CA6.8 Montouse a intercomunicación e o control de acceso.

CA7.1 Fíxose a implantación da instalación de acordo cos planos.

CA7.2 Instalouse o cableamento troncal (subsistema de campus).

CA7.3 Instalouse o cableamento vertical (subsistema de edificios).

CA7.4 Instalouse o cableamento horizontal.

CA7.5 Montáronse distribuidores de campus, de edificio de planta, etc.

CA7.6 Montáronse os equipamentos dos recintos de telecomunicacións e cuartos de equipamentos.

CA7.7 Realizáronse probas e medidas de parámetros relacionados coas certificacións.

CA7.8 Elaboráronse esquemas das posibles modificacións.

CA8.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA8.2 Realizáronse medidas, axustes e os ensaios de funcionamento.

CA8.3 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA8.4 Comprobouse que os parámetros da instalación cumpran a normativa ou sexan acordes a estándares.

CA8.5 Axustáronse os equipamentos de acordo cos parámetros normativos.

CA8.6 Contrastáronse os resultados obtidos.

CA9.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías, de acordo coa instalación.

CA9.2 Realizáronse probas e medidas en función da tipoloxía do sistema.

CA9.3 Interpretáronse as medidas realizadas, sinalando as disfuncións

CA9.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías en función da tipoloxía e das características da instalación.

CA9.5 Propuxéronse hipóteses das causas e da repercusión das avarías.

CA9.6 Substituíronse equipamentos ou partes da instalación que eran a causa da avaría.

CA9.7 Verificouse a restitución do funcionamento en caso de avaría.

CA9.8 Realizáronse as operacións de mantemento preventivo.

CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe e mantemento nos sistemas de telefonía.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Minimos esixibles:

Distinguir as especificacións funcionais dos dispositivos.

Seleccionar os materiais axeitados en función das caracteristicas esixidas.

Interpretar os planos ou esquemas.

Montar as instalacións de ICT, con criterios de calidade e respetando os criterios da Normativa de ICT.

Criterios de cualificación:

Cada unha das probas será valorada de cero a dez puntos.

A puntuación final será o resultado obtido da media ponderada das dúas probas (primeira proba 40%; segunda proba 60%). Será necesario obter

alomenos unha nota de catro en calquera das probas para poder facer a media.

Para superar o módulo será necesario que a nota media obtida sexa de cinco ou superior.

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

Consistirá na realización por escrito de varios exercicios relacionados co contido do módulo, que poderán ter algún dos seguintes formatos:

- Preguntas curtas de desenvolvemento.

- Cuestións tipo test.

- Realización de exercicios de cálculo.

- Deseño e elaboración dunha instalación de ICT dacordo coa Normativa de ICT en vigor.

- Interpretación de planos ou esquemas.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización de un ou varios exercicios prácticos, de entre os seguintes:

- Deseño, montaxe e configuración dunha instalación de ICT.

- Realización e  contraste de medidas.

- Plantexamento dun suposto práctico no que será necesario realizar unha análise para o diagnóstico, localización e reparación de averías

simuladas.

- Plantexamento de distintos supostos nos que sexa necesario a interpretación da Normativa de ICT.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Xunqueira 2019/202036014489 Pontevedra

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade 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 (*)

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións 02019/2020 070

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA JESÚS BEN CONSTENLA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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.

CA1.4 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.

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

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.

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

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

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

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

CA3.4 Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fábrica.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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

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.

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

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

CA4.7 Elaborouse o plan de aprovisionamento.

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

CA5.2 Identificáronse as fases do proceso de montaxe.

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

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

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

CA5.6 Avaliáronse os puntos críticos 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.

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

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.
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Criterios de avaliación do currículo

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

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.

CA7.9 Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación.

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

CA8.2 Planificouse o control de avance de obra.

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

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.

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

CA8.8 Aplicouse a normativa.

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

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.

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.

Criterios de avaliación do currículo

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

CA2.6 Debuxáronse planos da instalación.

CA2.8 Incorporáronse as lendas cando corresponda.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.2 Realizáronse as medicións de obra.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos.

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

CA5.10 Elaborouse o plan de montaxe.

CA6.7 Elaboráronse manuais de servizo e mantemento.

CA6.8 Elaboráronse manuais de posta en servizo.

CA7.8 Elaboráronse programas de mantemento.

CA7.10 Planificouse o programa de xestión de residuos.

As condicións que se establecen para superar ó módulo son:

1ª Obter unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das dúas partes da proba.

2ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na primeira parte da proba o módulo considerarase non superado e non se terá acceso á

segunda parte de proba.

3ª Se non se obtén unha nota igual ou superior a 5 na segunda parte da proba o módulo considerarase non superado.

Os criterios de cualificación son os seguintes:

A primeira parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A segunda parte da proba puntuarase sobre 10 e terá un peso do 50 % na nota final no caso de ser igual ou superior a 5.

A nota final coincidirá coa nota da primeira parte proba se esta non se supera, sendo neste caso sempre inferior a 5.

A nota final será sempre inferior a 5 se non se supera a segunda parte da proba.

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

Consistirá na realización dunha proba escrita.

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá na realización dunha proba práctica.
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