
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2019/202032009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0232 Automatismos industriais 0.82019/2020 255213

MP0232_13 Operacións de deseño e mecanizado do cadro 0.82019/2020 2420

MP0232_23 Automatismos con cables 0.82019/2020 128107

MP0232_33 Automatismos programados 0.82019/2020 10386

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

Profesorado asignado ao módulo RAMÓN SELAS IGLESIAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Os contidos do módulo de Automatismos Industriais foron establecidos en función da base normativa establecida no currículo do ciclo formativo e

con especial adaptación ó entorno productivo do centro educativo. Neste contexto preténdese acadar unhas capacidades para poder deseñar,

montar e manter os automatismos industriais de tipo convencional así como introducir as novas tecnoloxías existentes tanto para lóxica cableada

como para control empregando Controladores Lóxicos Programables. Trátase do módulo que permite a introducción a tecnoloxía de funcionamento

automático por parte dos alumnos do ciclo formativo e que servirá de base para futuras ampliacións no eido da automatización tanto a nivel

industrial como de edificios de vivendas.

O centro está ubicado nunha contorna con forte presenza de pequenas e medianas empresas que requiren de un gran potencial de recursos para

elaboración de automatismos para pequenas aplicacións. Non debemos deixar de lado as grandes industrias que tamén requiren de técnicos

especialistas no eido da automatización idustrial. Nos dous casos requírese do coñecemento das tecnoloxías convencionais para manter as

instalacións existentes e das novas tendencias para incorporación de solucións de nova xeración.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Análise dos riscos laborais asociados co traballo en automatismos industriais e establecemento dos
procedementos para prevención e protección medioambiental.

Prevención de riscos
laborais e protección
ambiental en
automatismos
industriales.

4 12

2 Manexo da documentación técnica de referencia asociada ós equipos que se empregan nas solucións
industriais con funcionamento automático.

Interpretación da
documentación
técnica.

4 6

3 Deseño de esquemas e planos para confección de solucións de automatización industrial e cadros que actúan
como envolventes.

Dibuxo Técnico
Aplicado.

4 10

4 Establecemento dos procedementos e da metodoloxía de traballo para confeccionar as envolventes dos cadros
eléctricos en condicións de calidade e seguridade para o traballador e para a propia instalación.

Mecanizado de cadros
e preparación de
canalizacións.

12 15

5 Implementación de solucións de automatización empregado sistemas de automatización baseados en lóxica
cableada.

Instalacións básicas
de automatismos
industriais

104 15

6 Determinación de avarías nos sistemas automáticos confeccionados con tecnoloxía de lóxica cableada.Avarías características
das instalacións de
automatismos

12 6

7 Establecemento dos procedementos para realizar a montaxe e o mantemento dos automatismos industriais
que empregan lóxica cableada.

Montaxe e
mantemento de
automatismos
industriais con lóxica
cableada.

12 6

8 Implementación de solucións de automatización empregando sistemas en base a lóxica programada.Automatismos
industriais con lóxica
programada.

90 15

9 Establecemento dos procedementos para realizar a montaxe e o mantemento dos automatismos industriais
que empregan lóxica programada..

Montaxe e
mantemento de
automatismos
industriais con lóxica
cableada.

13 15

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Prevención de riscos laborais e protección ambiental en automatismos industriales. 4

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - 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. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA4.4 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 mecanizado.

CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos
industriais e as súas instalacións asociadas.

CA4.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Interpretación da documentación técnica. 4

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, tendo en conta a interpretación de planos e a documentación técnica. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas.

CA1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles.

CA1.3 Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros).

CA1.4 Definíronse as fases e as operacións do proceso.

CA1.5 Realizouse un plan de montaxe.

CA1.6 Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade requiridos pola intervención.

CA1.7 Tivéronse en conta os tempos previstos para os procesos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de planos, simboloxía e documentación técnica.

 Identificación de materiais e ferramentas.

 Plan de montaxe. Secuencia de operacións e control de tempo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Dibuxo Técnico Aplicado. 4

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Representáronse a man alzada vistas e cortes.

CA2.2 Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais compoñentes.

CA2.3 Reflectíronse as cotas.

CA2.4 Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencionalismos.

CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.6 Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, atendendo ás escalas establecidas.

CA2.7 Tívose en conta a distribución dos elementos e o seu dimensionamento nas representacións realizadas.

CA2.8 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía normalizada de representación de pezas aplicadas á mecanización de cadros e canalizacións. Escalas.

 Realización de esbozos.

 Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación nas instalacións de automatismos.

 Planos e esquemas de cadros eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións de automatismos.

 Aplicación de programas informáticos de debuxo técnico.

 Normativa e regulamentación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mecanizado de cadros e preparación de canalizacións. 12

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Executa operacións de mecanizado aplicando técnicas de medición e marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Determinouse o plan de mecanizado.

CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade.

CA3.3 Realizáronse medicións coa precisión esixida.

CA3.4 Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe.

CA3.5 Operouse coas ferramentas e cos equipamentos de traballo característicos.

CA3.6 Executáronse as operacións de mecanizado en perfís, envolventes, cadros e canalizacións.

CA3.7 Resolvéronse as continxencias xurdidas.

CA3.8 Elaborouse un informe do proceso de mecanizado.

CA3.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Materiais característicos para mecanización de cadros e canalizacións.  Tipos e características de chapas empregadas nos cadros. Tipos e características de tubaxes empregadas en
canalizacións.
 Clasificación, elección e uso de equipamentos e de ferramentas de mecanizado.  Equipamentos, ferramentas e elementos de fixación. Ferramentas e instrumentos de trazado, medición e
comparación. Equipamentos e ferramentas de corte e mecanizado. Ferramentas
 Preparación, mecanizado e execución de cadros ou envolventes.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalacións básicas de automatismos industriais 104

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. SI

RA2 - Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu funcionamento. SI

RA3 - Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. SI

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. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os principios de funcionamento e as características de mecanismos (de accionamento, control, protección e sinalización), de receptores e de motores.

CA1.2 Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos.

CA1.3 Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos da instalación.

CA1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas dos seus compoñentes.

CA1.5 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

CA1.6 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada.

CA1.7 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

CA1.8 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

CA1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

CA1.10 Respectáronse os criterios de calidade.

CA2.1 Interpretáronse os esquemas de mando e potencia.

CA2.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

CA2.3 Montáronse circuítos de mando e potencia.

CA2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.

CA2.5 Realizáronse manobras con motores.

CA2.6 Aplicáronse os criterios de calidade establecidos.

CA2.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA2.8 Tivéronse en conta os tempos estimados nas actividades.
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Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas eléctricos.

CA3.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

CA3.3 Seleccionáronse compoñentes, ferramentas, e medios técnicos e de seguridade.

CA3.4 Distribuíronse os compoñentes nos cadros.

CA3.5 Mecanizouse a placa de montaxe, perfís, envolventes e canalizacións.

CA3.6 Montáronse os mecanismos do cadro e os elementos da instalación.

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

CA3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación.

CA3.9 Establecéronse criterios de calidade.

CA3.10 Tivéronse en conta os tempos estimados para cada actividade.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, 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 mecanizado.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos
industriais e as súas instalacións asociadas.

CA6.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características das instalacións de automatismos.

 Elaboración de esquemas de mando e potencia. Simboloxía normalizada.

 Aplicación de programas informáticos de CAD electrotécnico para elaboración de esquemas.

 Sensores: tipos, características e aplicacións.

 Actuadores: tipos, características e aplicacións (relés, contactores, motores eléctricos, electroválvulas, etc.).

 Arranque de motores monofásicos e trifásicos. Aplicacións prácticas.

 Tipos de circuítos, mando e potencia.
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Contidos

 Control de potencia: arranque e manobra de motores monofásicos e trifásicos.

 Proteccións contra curtocircuítos e sobrecargas.

 Circuítos de forza e protección.

 Circuítos de control, mando e sinalización.

 Montaxe de sensores e detectores, elementos de control e actuadores, etc.

 Arrancadores e variadores de velocidade electrónicos.

 Aplicacións prácticas: portas automáticas, extracción de auga a presión, depuradoras de augas, etc.

 Montaxe de armarios, cadros eléctricos e canalizacións.

 Montaxe das instalacións de automatismos.

 Axuste dos elementos de control.

 Verificación do funcionamento do automatismo: medios e equipamentos.

 Normativa e regulamentación.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Avarías características das instalacións de automatismos 12

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Localiza avarías e disfuncións na instalación, analiza os síntomas e identifica as causas que as producen. SI

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. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaborouse un plan de intervención.

CA4.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

CA4.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

CA4.4 Identificouse a causa da avaría.

CA4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

CA4.6 Realizouse a intervención no tempo requirido.

CA4.7 Aplicáronse as normas de calidade.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, 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 mecanizado.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos
industriais e as súas instalacións asociadas.

CA6.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía de avarías características en instalacións de automatismos.

 Análise de síntomas: sistemas empregados.
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Contidos

 Identificación das causas das avarías.

 Dispositivos empregados nos procesos de localización das avarías.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Montaxe e mantemento de automatismos industriais con lóxica cableada. 12

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Repara avarías e disfuncións na instalación mediante o axuste ou a substitución dos elementos defectuosos. SI

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. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Elaborouse un plan de intervención correctora e preventiva.

CA5.2 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

CA5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores.

CA5.4 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA5.5 Rexistráronse datos para a elaboración do informe de reparación e da factura.

CA5.6 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

CA5.7 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

CA5.8 Realizouse a intervención no tempo requirido.

CA5.9 Aplicáronse as normas de calidade.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, 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 mecanizado.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos
industriais e as súas instalacións asociadas.

CA6.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos
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Contidos

 Tipos de mantementos empregados en instalacións de automatismos industriais.

 Mantemento correctivo e preventivo.

 Diagnóstico e localización de avarías en instalacións de automatismos: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías: equipamentos utilizados.

 Medidas de protección e seguridade en mantemento.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Automatismos industriais con lóxica programada. 90

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con control programable, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. SI

RA2 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas programables para arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: funcións básicas e especiais relacionadas coas entradas e saídas.

CA1.3 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da instalación.

CA1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

CA1.5 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autómatas, coa simboloxía normalizada.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do autómata.

CA1.7 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

CA1.8 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade.

CA2.1 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas referencias.

CA2.2 Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos do sistema.

CA2.3 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable.

CA2.4 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables.

CA2.5 Realizouse o control de motores asíncronos con convertedores de frecuencia.

CA2.6 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA2.7 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos con autómatas.

CA2.8 Operouse cos autómatas respectando as normas de seguridade.

CA2.9 Realizáronse as actividades no tempo requirido.

CA2.10 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.
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4.8.e) Contidos

Contidos

 Características das instalacións de automatismos programables.

 Sensores e detectores: características e aplicacións.

 Actuadores: características e aplicacións.

 Tipos de circuítos: estratexias de configuración.

 Esquemas de mando e potencia.

 Simboloxía.

 Automatización con autómatas programables. Estrutura e características dos autómatas programables.  Entradas e saídas dixitais e analóxicas.  Montaxe e conexión de autómatas
programables.  Montaxe, conexión e regulación de periféricos. Programación básica
 Normativa e regulamentación.

 Catálogos para a selección de materiais.

 Instalacións de automatismos industriais con autómatas aplicados a pequenos motores. Control de potencia: arranque e manobra de motores monofásicos e trifásicos.  Circuítos de forza e
protección.  Circuítos de control, mando e sinalización.  Montaxe dos a
 Programación e comunicación do autómata.

 Aplicacións prácticas: portas automáticas, extracción de auga a presión, depuradoras de augas, etc.

 Convertedores de frecuencia aplicados a pequenos motores asíncronos.

 Normativa e regulamentación.

 Mantemento e reparación de instalacións de automatismos industriais con autómatas. Tipos de mantementos usados en instalacións de automatismos industriais programados.  Mantemento
correctivo e preventivo. Diagnóstico e localización de avarías en instalaci
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Montaxe e mantemento de automatismos industriais con lóxica cableada. 13

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Localiza avarías e disfuncións na instalación, tendo en conta a análise dos síntomas e a identificación das súas causas, e repara os elementos defectuosos a
través do seu axuste ou da súa substitución. SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Elaborouse un plan de intervención.

CA3.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

CA3.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

CA3.4 Identificouse a causa da avaría.

CA3.5 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

CA3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores.

CA3.7 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA3.8 Rexistráronse datos para elaborar o informe de reparación e a factura.

CA3.9 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

CA3.10 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na execución das operacións de mantemento en automatismos programados.

CA3.11 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

CA3.12 Realizouse a intervención no tempo requirido.

CA3.13 Aplicáronse as normas de calidade.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Avarías características de instalacións con autómatas.

 Tipoloxía de avarías características en instalacións con autómatas.

 Análise de síntomas: sistemas empregados.

 Identificación das causas das avarías.

 Dispositivos empregados nos procesos de localización das avarías.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ACADAR A AVALIACIÓN POSITIVA:

1- Interpretar a funcionalidade do mando automático sobre os sistemas industriais.

2- Determinar as partes funcionáis que forman os sistema automáticos e a funcionalidade dentro do conxunto da instalación.

3- Diferenciar entre sistemas de mando cableado e programado, identificando as vantaxas e inconvintes de cada una.

4- Analizar a funcionalidad das envolventes dentro das instalacións, como elementos para aloxar os mecanismos de mando e protección dos

sistemas eléctricos.

5- Coñecer as técnicas de mecanizado e as ferramentas empregadas na confección de cadros que actúen como envolventes para aloxar os

elementos  de mando e protección das instalacións e sistemas eléctricos.

6- Seleccionar os elementos que permiten montar os cadros eléctricos en función da aplicación na que se vai empregar.

7- Analizar a funcionalidade dos diferentes tipos de envolventes que se empregan na montaxe de sistemas automáticos, determinando a

idoneidade en función das condicións de ubicación da instalación.

8- Coñecer as principais perturbacións que se poden producir sobre as instalacións eléctricas e as consecuencias negativas que repercuten os

defectos de; sobrecargas, curtocircuitos, defectos a terra/masa e sobretensións.

9- Entneder as diferentes tecnoloxías empregadas para a protección de instalacións eléctricas; Relés térmicos, relés magnéticos, relés diferenciáis,

varistores e dispositivos de protección electrónica.

10- Seleccionar adecuadamente as protección en función das características dos receptores e liñas de alimentación.

11- Entender as características eléctricas dos diferentes equipos de protección para poder elexir o modelo comercial que mellor se axuste as

necesidades do deseño.

12- Manexar as técnicas de selectividade para que actúen as proteccións máis próximas o punto no que se produce o defecto en non se xeneren

situacións de corte de subministro sobre outras partes da instalación.

13- Caracacterizar os diferentes receptores eléctricos empregados nas instalacións eléctricas, determinando os parámetros nominais e as

condicións específicas de funcionamento.

14- Determinar as condicións particulares de funcionamento dos receptores de tipo Motor debido a súa importante presenza nas instalacións

industriais.

15- Analizar os diferentes métodos de arranque dos motores eléctricos para minimizar os efectos dos picos de corrente e adecuarse as condicións

normativas do REBT.

16- Coñecer os elementos que se empregan para implementar automatismos cableados; funcionalidade dos mesmos e conexionado dentro da

cadea de mando e forza.

17- Aplicar a normativa de representación de esquemas mediante simboloxía normalizada, para reflexar as solucións en automatismos cableados e

programados.

18- Empregar os procedementos de deseño de esquemas eléctricos para confeccionar solucións de funcionamento automático.

19- Deseñar solucións de automatización industrial baseadas en aplicacións con funcionamento secuencial, incluindo temporizacións e operacións

de contaxe.

20- Combinar as operacións de manobra de receptores cos sistema de protección e poder integralos de maneira conxunta na solución da

aplicación.

21- Dectectar defectos de funcionamento e problemas nos equipos que conforman as solucións de automatismos, aplicando os procedementos de

reparación que permiten acadar o funcionamento óptimo.

22- Empregar os sistemas de realimentación par manter en funcionamento os sistemas cando se dan sinais de mando.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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23- Aplicar procedementos de encravamento para evitar problemas sobre as instalacións debido a defectos na cadea de mando.

24- Deseñar solucións de automatización empregando ferramentas informáticas para fecer os esquemas e confeccionar a documentación técnica

asociada a unha solución.

25- Empregar ferramentas informáticas adicadas para deseñar e confeccionar esquemas e documentación técnica asociada ós proxectos de

Automatismos Industriais.

26- Seleccionar os equipos e productos adecuados para implementar as solucións de automatización a partir dos catálogos de productos

comerciais.

27- Coñecer as posibilidades que ofrecen os autómatas industriais na realización de solucións baseadas en tecnoloxía programada.

28- Coñecer as partes funcionáis que compoñen un Autómata  analizando a funcionalidade de cada unha e a integración no conxunto.

29- Manexar os módulos de ampliación dos autómatas que permiten extender a funcionalidade para cubrir aspectos máis amplos dentro das

necesidades de solución.

30- Deseñar solucións de automatización baseadas nos Controladores Lóxicos Programables, empregando sinais de tipo dixital e as

funcionalidades básicas de contro; encravamento, secuenciación, temporización e contaxe.

31- Entender as posibilidades que presenta a utilización de Buses de Campo no deseño de solucións par poder pispoñer de descentralización e

interconexión de tódolos elementos de control mediante sistemas de comunicación dixital.

32- Empregar ferramentas informáticas para confeccionar solucións programadas baseadas nos Controladores Lóxicos Programables.

33- Aplicar técnicas de deseño secuencial, mediante grafos de estado para procesos con evolución baseada en eventos.

34- Entender a normativa de seguridade que se debe aplicar sobre as máquinas  e sistemas que forman as solucións de Automatización Industrial.

35- Coñecer a aparamenta eléctrica que permite implementar funcionalidade de protección e seguridade sobre os procesos.

36- Actuar sobre as instalacións en condicións de seguridade para o traballador e para a propia instalación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA O MÓDULO:

Aspectos de especial interese no proceso de obtensión de cualificacións:

    a- Realización diaria de actividades individuais relacionadas cos contidos expostos en cada momento. Estas actividades deberán ser

entregadas nas formas e prazos establecidos polo profesor.

    b- Realización de actividades prácticas cando así se establezan segundo a tipoloxía dos contidos.

    c- Realización de actividades adicionas individuais ou colectivas que abranguen contidos de diferentes unidades didácticas.

    d- Realización de probas de avaliación.

Consideracións no procedemento de cualifiación:

      - Considerase superada unha avaliación e/ou o Módulo cando a calificación e igual ou superior a cinco (5).

      - Dentro de cada avaliación realizanse probas intermedias eliminatorias de materia. Para que unha parte poida ser eliminada dentro do

trimestre o alumno deberá ter nota igual ou superior a catro (4) na proba correspóndete a esa parte.

      - As partes con nota inferior a catro (4) deberán avaliarse na proba final da avaliación, que se realizará dentro das datas previstas para tal fin.

      - Soamente se gardarán contidos superados por partes dentro da avaliación en curso, nunca se gardarán partes para outras avaliacións.

Procedemento para obter o valor numérico da cualificación:

      - A Cualificación final está formada polas cualificacións da parte de Probas de Avaliación e das Actividades realizadas (a parte de actividades

inclúe a realización de exercicios e cuestións así como as prácticas de montaxe no taller):

Desglose do procedemento para obter a cualificación numérica de cada unha das partes:

      - A cualificación das Actividades obtense como media da calificación das diferentes actividades. Os criterios de cualificación para cada
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actividade son:

       Presentación de resultados. (20%)

       Adecuación das respostas ós contidos. (50%)

       Xustificación das respostas presentadas. (20%)

       Adecuación das actividades ós criterios de calidade e rigurosidade das respostas (10%)

     - A cualificación das probas de avaliación realízase de acordo coa puntuación asociada a cada unha das preguntas establecidas na proba.

     - Para a cualificación das diferentes preguntas empréganse os seguintes criterios:

       Presentación das solucións (10%)

       Adecuación de contidos (70%)

       Xustificación das respostas (20%)

     - A cualificación final do módulo obtense como media entre as probas de avaliación e as actividades sendo o peso específico de cada unha:

           Probas de Avaliación (70%)

           Actividades (30%)

   Aspectos relativos a cualificación final do módulo:

     - A calificación final de módulo obtense como media aritmética das diferentes avaliacións.

     - En caso de ter avaliacións non superadas na convocatoria fianal realizarase unha proba obténdose a calificación final segundo as seguintes

consideraciones:

       Se o alumno ten algunha avaliación superada, a calificación final obtense como media entre a parte superada en recuperación e a calificación

obtida nas avaliacións superadas  con aterioridade.

       Se o alumno non ten ninguna avaliación superada, a calificación obtense directamente dos resultados obtidos do periodo de recuperación.

       En todo caso o proceso de cualificación segue a mesma estructura que no procedemento xeral (Parte de contidos (80%), Parte de actitude

(20%).

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para realizar a recuperación emprégase o seguinte procedemento:

- O alumnado que non supere axeitadamente a primeira avaliación poderá facer unha recuperación da mesma con posterioridade.

- Para a segunda avaliación non se contempla posibilidade realización de recuperación dentro do periodo lectivo correspondente con este periodo.

- Durante o terceiro trimestre establécese un periodo de recuperación dos dous anteriores. En ningún caso se gardan avaliacións anteriores

superadas ou partes das mesmas.

- Nos mes de xuño, dentro do calendario fixado pola xefatura de estudos, faise unha avaliación xeral do módulo que ten caracter de recuperación

con respecto a finalización natural ó remate do segundo trimestre.

- Para facer a recuperación o profesor establecerá tarefas adicionais se o considera oportuno previo a realización de probas de avaliación nas

datas fixadas oportunamente.

- Os criterios de avaliación e calificación das probas de recuperación son os mesmos que os establecidos para as probas de avaliación ordinarias.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A proba de avaliación extraordinaria rixese polos seguintes criterios:

- Realízase unha proba ó final do curso, coincidindo coas datas das probas finais. A proba constará de duas parte unha de tipo teórico e outra

práctica. As duas partes axustarán os contidos fixados nesta programación e impartidos durante o curso académico.

- Os criterios de avaliación serán os correspondentes os contidos sobres os que versen as probas e establecidos na presente programación.

- Tanto a parte teórica como a práctica deberán resolverse sin que o alumna dispoña de ningún medio nin material de apoio. En caso de que fose

necesario incorporar algún medio adicional para a realización das probas será o mesmo profesor o encargado de facilitalo.

- Para superar positivamente esta proba o alumno deberá obter unha calificación mínima de 4 puntos en cada unha das probas, sendo a

calificación total a media aritmética de ambas partes.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Para facer un seguimento da programación establécesen as seguintes accións:

- Enquisa de avaliación do módulo a realizar por parte do alumnado.

- Recollida de datos mensual por parte do docente para contraste entre o programado e a evolución temporal real.

- Realización de informes de seguimento e observación detectadas dentro do departamento técnico.

- Realización de seguimento empregando a propia plataforma telemática de xestión de programacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial desenvolvese segundo o pocedemento exposto a continuación:

      - Realización de probas escritas específicas de avaliación inicial.

      - Lanzamento de preguntas e plantexamento o ar con resposta colectiva e debatida.

Con este procedemento o docente pretende coñecer o grao de partida do alumnado para a adquisición de novos contidos, así como o avance do

mesmo dado que na evolución das unidades as precedentes son continuidade natural das antergas.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

A atención a diversidade estará baseada no principio de actuación específica segundo a necesidade particular que presente o alumno.

Para a atención de este alumnado o profesor dispón de horas de titorias nas cales establecerá as medidas oportunas para a integración de este

tipo de alumnado. Segundo o caso aplicaranse medidas específicas co obxetivo de que o alumno poida acadalos mínimos obxetivos programados.

O profesor aportará material adicional de traballo, realizará explicacións adicionais resolverá as dúbidas que ó alumno lle poidan surxir.

O seguimento de este alumnado farase semanalmente dentro das horas de tutoría establecidas para tal fin. Asimesmo durante o desenvolmento

regular das clases o profesor terá especial coidado de este alumnado e facilitaralle o material adicional que considere oportuno.

En caso de que se necesite aportar material específico tanto en formato como en idiomas acordarase un plan de actuación entre o alumno e o

profesor en donde se acoten as necesidades e se presenten as propostas de solución.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

As actividades da educación en valores están en consonancia cos obxetivos e procedimento establecidos polo centro educativo. Dentro de este

módulo faise especial seguimento e aplicación particular dentro das actividades propias do mesmo.

Tomarase especial interés nos aspectos:

      - Respeto e trato dentro da comunidade educativa.

      - Participación en actividades formativas transversais e tarefas de voluntariado.

      - Capacidade de integración e traballo do alumno dentro da comunidade.

      - Responsabilidades e honestidade na realización de tarefas e participación en actividades dentro da comunidade educativa.

      - Coidado das instalacións e do material empregado para realizar as tarefas e prácticas.

      - Respeto pola comunidade educativa; compañeiros, docentes e persoal de servizos do centro.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizaranse diferentes visitas formativas (tentando que realizar a lo menos 3 durante o desenvolvemento do curso), en colaboración cos

responsables dos outros módulos, as empresas e centros tecnolóxicos de especial relevancia na zona de ubiación do centro. O obxetivo das

visitas é por ó alumno en contacto coa práctica real a vez que se estimula para o avance na adquisición de contidos.

Está previsto que unha das visitas se realice a un evento sectorial en donde o alumno poida estar en contacto coa tecnoloxía que os diferentes

fabricantes presentan no mercado nas áreas de interés que abrangue o título.

As actividades realizaranse en horario escolar e teñen unha duración de unha xornada escolar. Adicionalmente o profesor poderá solicitar ó

alumno algunha tarefa relacionada cos contidos adquiridos durante a realización da visita.

Está pevisto a realización de unha actividade formativa adicional impulsada polo departamento técnico de unha empresa relacionada co sector

eléctrico-electrónico. Esta actividade estará composta de dúas partes: unha na que se fai exposición sobre unha tecnoloxía de vangarda e outra na

que o fabricante presente os seus avances no referente a esa tecnoloxía e os equipos que con carácter competitivo ten no mercado. A actividade

terá un sentido mixto e interdisciplinar ó facela de maneira conxunta entre os propios estudantes e o personal técnico (da rama eléctrica e

electrónica) de empresas de referencia no séctor.

Asimesmo promoveráse a participación do alumnado dentro das actividades extraescolares deseñadas de maneira conxunta para o curso. Durante

a realización das actividades prestarase atención especial a todas aquelas instalacións e infraestructuras relacionadas cos automatismos e

sistemas automáticos.
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