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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación realízase para un centro situado nunha cidade media con gran influencia do ámbito rural. O desenvolvemento domótico en

ámbito global está bastante condicionado polo potencial económico dos posibles usuarios, debido a que as funcionalidades que introduce son

adicionais as estrictamente necesarias para o funcionamento das instalacións eléctricas da vivenda.

Con obxeto de poder adaptase as aplicacións potenciais, básicamente centrada no emprego de sistemas a mediana e pequena escala, aplícase

especial atención sobre os sistemas de menor coste e con mellor capacidade de ser introducidos incluso en instalacións xa en funcionamento. En

tódolos casos tense en conta os sistemas de maior formato que permiten implementar solucións domóticas a maior escala.
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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 Introducción da tecnoloxía domótica e automática a nivel de vivendas e edificios.Os sistemas
domóticos en vivendas
e edificios

12 7

2 Estructura dos sistemas de automátización con control baseado en sistemas electrónicos programables.Estructura de sistemas
de automatización

10 8

3 Elementos destinados a captación de información do proceso para aportarlle ó sistema de control automático.Equipos de captación
de datos para
sistemas automáticos.

10 7

4 Equipos de manobra dos receptores e receptores conectados nos saídas de control dos sistemas automáticos.Actuadores para
sistemas automáticos
e domóticos.

8 6

5 Introducción da tecnoloxía de sistemas automáticos e domóticos empregando controladores lóxicos
programables.

Instalacións domóticas
con autómatas
programables.

18 9

6 Introducción da tecnoloxía de sistemas domóticos empregando módulos lóxicos preprogramados, que so teñen
capacidade de configuración.

Instalacións domóticas
con módulos
preprogramados.

12 7

7 Introducción da tecnoloxía de sistemas domóticos baseados en corriente portadoras a través da instalación
eléctrica.

Instalacións domóticas
basadas en sistemas
de corrientes
portadoras.

12 9

8 Introducción da tecnoloxía de sistemas domóticos baseados en comunicación se fíos, con especial atención en
instalacións en funcionamento.

Instalacións domóticas
basadas en sistemas
de bus inhalámbrico.

16 9

9 Introducción da tecnoloxía de sistemas domóticos baseados en Buses de Campo como canal de comunicación
entre equipos.

Instalacións domóticas
basadas en bus de
campo.

22 9

10 Deseño e configuración de instalacións domóticas en función das necesidades de funcionamento da aplicación.Deseño e
configuración de
solucións automáticas
e domóticas.

15 10

11 Procedementos para instalación, posta en servizo e mantemento de instalacións automáticas e domóticas.Instalación e
mantemento de
sistemas automáticos
e domóticos

16 10

12 Introducción da normativa de referencia para instalacións automáticas e domóticas.Normativa de
referencia para
instalacións
automáticas e
domóticas.

7 4

13 Posibilidades de integración de solucións domóticas dentro do conxunto da infraestructura.Integración de
sistemas automáticos
e domóticos.

10 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Os sistemas domóticos en vivendas e edificios 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. NO

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.3 Definíronse os niveis de automatización domótico e inmótico

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.7 Recoñecéronse os tipos, as técnicas e os medios de comunicación nas instalacións domóticas e inmóticas.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA1.9 Obtívose información da documentación técnica e investigáronse as tendencias dos sistemas domóticos e inmóticos actuais.

CA1.10 Investigáronse tendencias en sistemas domóticos e inmóticos

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.5 Identificáronse en esquemas os elementos das instalacións domóticas.

CA2.6 Identificáronse en esquemas e planos as interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA3.1 Identificouse a estrutura empregada nos sistemas inmóticos

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.

CA5.1 Identificáronse as vantaxes de combinar tecnoloxías.

CA5.2 Recoñecéronse instalacións automáticas de edificios ou locais comerciais.
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Criterios de avaliación

CA5.3 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Conceptos xerais e estrutura das instalacións automatizadas en vivendas e edificios.

 0Técnicas específicas de programación e configuración en sistemas domóticos e inmóticos baseados en autómatas programables, de propósito propio e específicos.

  Representación de esquemas das instalacións e sistemas domóticos e inmóticos. Planos de situación de elementos.

  Novas tendencias en sistemas domóticos e inmóticos. Aplicacións en xestión da enerxía e en sistemas integrados con enerxías renovables.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Sistemas modulares.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Características específicas dos sistemas automatizados. Aplicacións domóticas e inmóticas: vivendas e grandes superficies (hoteis, centros comerciais e espazos públicos, etc.).

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Normativa de compatibilidade electromagnética e de eficiencia enerxética

 Estrutura dos sistemas inmóticos.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Instalacións automatizadas de edificios ou locais comerciais.

 Parámetros de control e xestión en edificios e grandes superficies.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Estructura de sistemas de automatización 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. NO

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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 a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.3 Definíronse os niveis de automatización domótico e inmótico

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais (sensores, actuadores, receptores, etc.), tendo en conta o seu funcionamento e as súas características técnicas.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.3 Relacionáronse os equipamentos e os materiais coas súas áreas de aplicación.

CA2.5 Identificáronse en esquemas os elementos das instalacións domóticas.

CA2.6 Identificáronse en esquemas e planos as interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.3 Realizáronse diagramas de bloques dos sistemas dunha instalación inmótica.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA5.1 Identificáronse as vantaxes de combinar tecnoloxías.

CA5.2 Recoñecéronse instalacións automáticas de edificios ou locais comerciais.
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Criterios de avaliación

CA5.3 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías.

CA5.8 Determinouse o sistema de supervisión.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Conceptos xerais e estrutura das instalacións automatizadas en vivendas e edificios.

 0Técnicas específicas de programación e configuración en sistemas domóticos e inmóticos baseados en autómatas programables, de propósito propio e específicos.

  Representación de esquemas das instalacións e sistemas domóticos e inmóticos. Planos de situación de elementos.

  Partes da instalación: bloques de memoria, E/S, control e visualización.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Elementos das instalacións automatizadas en vivendas e edificios. Elementos de entrada e saída, de potencia, etc. Tipos e características.

 Sistemas modulares.

 Características técnicas, clasificación e funcionamento dos sensores, actuadores e receptores, entre outros, empregados nos sistemas automatizados domóticos e inmóticos.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Características específicas dos sistemas automatizados. Aplicacións domóticas e inmóticas: vivendas e grandes superficies (hoteis, centros comerciais e espazos públicos, etc.).

 Dimensionamento de elementos.

 Criterios de selección de elementos e equipamentos.

 Dimensionamento de elementos de seguridade. Proteccións. Compatibilidade electromagnética. Interconexión con sistemas externos de seguridade.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Instrucións técnicas do REBT relativas ás instalacións domóticas.

 Estrutura dos sistemas inmóticos.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Selección dos elementos de control nunha instalación inmótica: autómata programable, etc.

 Esquemas relativos ás instalacións inmóticas.

 Diagramas de bloques das instalacións inmóticas.

 Elementos auxiliares da instalación: cadros, condutores e conectadores (canalizacións).

 Instalacións automatizadas de edificios ou locais comerciais.

 Parámetros de control e xestión en edificios e grandes superficies.

 Normas de compatibilidade electromagnética.

 Sistema de supervisión. Sistema SCADA.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Equipos de captación de datos para sistemas automáticos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. NO

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais (sensores, actuadores, receptores, etc.), tendo en conta o seu funcionamento e as súas características técnicas.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Elementos das instalacións automatizadas en vivendas e edificios. Elementos de entrada e saída, de potencia, etc. Tipos e características.

 Características técnicas, clasificación e funcionamento dos sensores, actuadores e receptores, entre outros, empregados nos sistemas automatizados domóticos e inmóticos.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Selección dos elementos de control nunha instalación inmótica: autómata programable, etc.

 Elementos auxiliares da instalación: cadros, condutores e conectadores (canalizacións).

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Normas de compatibilidade electromagnética.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Actuadores para sistemas automáticos e domóticos. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais (sensores, actuadores, receptores, etc.), tendo en conta o seu funcionamento e as súas características técnicas.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das instalacións automatizadas en vivendas e edificios. Elementos de entrada e saída, de potencia, etc. Tipos e características.

 Dimensionamento de elementos de seguridade. Proteccións. Compatibilidade electromagnética. Interconexión con sistemas externos de seguridade.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Selección dos elementos de control nunha instalación inmótica: autómata programable, etc.

 Elementos auxiliares da instalación: cadros, condutores e conectadores (canalizacións).

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Normas de compatibilidade electromagnética.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalacións domóticas con autómatas programables. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Técnicas específicas de programación e configuración en sistemas domóticos e inmóticos baseados en autómatas programables, de propósito propio e específicos.

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Sistemas modulares.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.
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Contidos

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.

 Buses de comunicación domésticos.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Instalacións domóticas con módulos preprogramados. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.6.e) Contidos

Contidos

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Sistemas modulares.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.
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Contidos

 Buses de comunicación domésticos.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Instalacións domóticas basadas en sistemas de corrientes portadoras. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.7.e) Contidos

Contidos

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.

 Buses de comunicación domésticos.

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Instalacións domóticas basadas en sistemas de bus inhalámbrico. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.8.e) Contidos

Contidos

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.

 Buses de comunicación domésticos.
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Contidos

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Instalacións domóticas basadas en bus de campo. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.

 Buses de comunicación domésticos.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.
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Contidos

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Deseño e configuración de solucións automáticas e domóticas. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. NO

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA3 - 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. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA2.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

CA3.1 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.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Axuste de elementos e de programación dos sistemas.

 Software de visualización, control e verificación de parámetros. Sistemas de telecontrol.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Instalación e mantemento de sistemas automáticos e domóticos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. NO

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA3 - 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. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos en cada sistema.

CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA1.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.7 Instaláronse os elementos de seguridade propios de cada sistema.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA2.1 Identificáronse as operacións de mantemento.

CA2.2 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo e preventivo da instalación.

CA2.3 Planificouse o mantemento preventivo.

CA2.4 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

CA2.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

CA2.7 Substituíronse elementos das instalacións domóticas e inmóticas.

CA2.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

CA2.9 Elaboráronse documentos de rexistro e histórico de avarías.

CA3.1 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.

CA3.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.
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Criterios de avaliación

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

CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

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

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

4.11.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 0Parámetros de combinación entre tecnoloxías: protocolos de comunicación, tipos de sinais, etc.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Técnicas de montaxe, conexión de elementos, sinalización e documentación técnica.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Configuración dos elementos da instalación.

 Procesos de verificación do funcionamento da instalación.

 Instalación de módulos de integración entre sistemas automatizados.

 Avarías en sistemas domóticos e inmóticos.

 Operacións de mantemento e puntos críticos en sistemas domóticos e inmóticos nas áreas de confort, comunicación e alarmas, etc.

 Mantemento de elementos de E/S das instalacións domóticas e inmóticas.

 Mantemento de sistemas de comunicación en instalacións domóticas e inmóticas. Estándares de mantemento de redes de comunicación. Ferramentas específicas.

 Planificación e procedementos de actuación no mantemento de instalacións e sistemas domóticos e inmóticos.

 Recoñecemento de instrumentos de medida aplicados á prevención de avarías. Interpretación de valores. Histórico de medidas. Analizador de espectro e redes. Osciloscopio.
Espectrómetro.
 Sistemas informáticos propios para verificación de instalacións, elementos e sistemas.

 Axuste de elementos e de programación dos sistemas.

 Software de visualización, control e verificación de parámetros. Sistemas de telecontrol.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións domóticas e inmóticas.

 Factores e situacións de risco.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de utilización.

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Normativa de referencia para instalacións automáticas e domóticas. 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. NO

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA3 - 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. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos en cada sistema.

CA1.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

CA2.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

CA3.1 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.

CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

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

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

CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

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

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

4.12.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de montaxe, conexión de elementos, sinalización e documentación técnica.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Compatibilidade electromagnética.

 Elementos de seguridade propios de cada sistema.

 Procesos de verificación do funcionamento da instalación.

 0Normativa.

 Planificación e procedementos de actuación no mantemento de instalacións e sistemas domóticos e inmóticos.

 Recoñecemento de instrumentos de medida aplicados á prevención de avarías. Interpretación de valores. Histórico de medidas. Analizador de espectro e redes. Osciloscopio.
Espectrómetro.
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Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas nas instalacións domóticas e inmóticas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións domóticas e inmóticas.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de utilización.

 Normativa de xestión de residuos, de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Integración de sistemas automáticos e domóticos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. NO

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA3 - 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. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA2.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

CA2.9 Elaboráronse documentos de rexistro e histórico de avarías.

CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

4.13.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 0Parámetros de combinación entre tecnoloxías: protocolos de comunicación, tipos de sinais, etc.

  Sistemas de control integrado.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Mantemento de sistemas de comunicación en instalacións domóticas e inmóticas. Estándares de mantemento de redes de comunicación. Ferramentas específicas.

 Axuste de elementos e de programación dos sistemas.

 Factores e situacións de risco.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ACADAR A AVALIACIÓN POSITIVA DO MÓDULO:

1- Identificar a composición dos sistema automatizados.

2- Diferenciar entre unha configuración con mando cableado e mando programadro identificando vantaxas e inconvintes de cada opción.

3- Relacionar os sistema Domóticos cos sistemas de ICT, identificando as funcións que se complementan.

4- Entender a estructura dos sistemas de control programables e determinar as posibilidades de integración na automatización de vivendas e

edificios.

5- Entender a estructura de unha CPU dentro do sistema de control programable.

6- Determinar as necesidades de equipamento para implementar sistemas Domóticos con especial atención sobre os equipos de control.

7- Analizar as vantaxes de dispoñer de sistemas de control baseadas en periferia descentralizada con Buses de Campo.

8- Identificar as variables de entrada necesarias para configurar un sistema de control Domótico.

9- Comprender as posibilidades dos sistemas Domóticos dentro das vivendas e edificios.

10- Determinar o funcionamento dos módulos de captación de información para empregalos nos sistemas de control, identificando as

características eléctricas de interconxión coa aparamenta de control.

11- Coñecer os principais sistemas de captación existentes no mercado analizando as características nominais para poder elexir o que mellor se

axuste ás necesidades de funcionamento da aplicación.

12- Entender as posibilidades de saída dos sistemas de control para adaptalos dentro da parte de Potencia que permite manexar ós receptores.

13- Diferenciar as tecnoloxías de manobra existentes analizando as posibilidades que proporcionan os equipos baseados en Electrónica de

Potencia para instalar ó pe dos receptores.

14- Entender as posibilidades de utilización que ofrecen os sistema de automatización baseados en Controladores Lóxicos Programables tanto

para aplicacións Domóticas como Industriais.

15- Deseñar solucións de automatización baseadas nos Controladores Programables LOGO de Siemens e Celio de Schneider.

16- Analizar as posibilidades de mercado en canto a equipos e periferia de expansión para os Controladores Lóxicos Programables.

17- Entender as posibilidades de control que ofrecen os sistemas de control adicados con tecnoloxía embebida para poder integralos nas

aplicacións coa configuración axeitada.

18- Coñecer a tecnoloxía de Correntes Portadoras, identificando as posibilidades de utilización e montaxe para poder comparalos con outros

sistemas a partir da valoración de vantaxas e inconvintes.

19- Analizar as posibilidades de utilización dos sistemas baseados en correntes portadoras e as solucións comerciais.

20- Entender a configuración dos sistemas Domóticos que empregan tecnoloxía baseada en Módulos Preprogramados.

21- Coñecer as posibilidades de utilización dos sistemas baseados en Módulos Preprogramados e comparalos con outras solucións tecnolóxicas.

22- Entender o funcionamento dos sistemas Domóticos baseados en tecnoloxía inhalámbrica.

23- Determinar as posibilidades de integración das solucións inhalámbricas, con especial atención para utilizar en instalacións montadas.

24- Montar, Configurar e Integrar os sistemas Domóticos baseados en tecnoloxía inhalámbrica.

25- Identificar o funcionamento dos sistemas de automatización baseados en Buses de Campo, analizando as vantaxas que introduce con

respecto das outras tecnoloxías.

26- Determinar o potencial que permiten os sistemas baseados en Buses de Campo para configurar solucións Domóticas de grandes dimensións.

27- Coñecer o funcionamento dos sistemas baseados no bus KNX analizando as posibilidades de integración dentro dos diferentes e equipos e a

interconexión con outros equipos de control.

28- Manexar as ferramentas informáticas empregadas para configuración e programación dos sistemas baseados en tecnoloxía KNX.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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29- Facer comparativa entre as diferentes tecnoloxías domóticas existentes no mercado, facendo unha comparativa de vantaxas e inconvintes que

nos permita determinar a que mellor se axuste ás necesidades da aplicación.

30- Manexar as posibilidades comerciais dos diferentes sistemas Domóticos para poder elexir o que mellor se axuste as necesidades específicas

da aplicación.

31- Deseñar e configurar as instalacións domóticas segundo as premisas establecidas pola aplicación.

32- Aplicar os procedementos de montaxe, posta en servizo e mantemento das instalacións Domóticas para asegurar un óptimo funcionamento

das mesmas.

33- Actuar sobre as instalacións Domóticas e Automáticas para traballar en condicións de seguridade para o operario e a propia instalación.

34- Aplicar a normativa de referencia sobre as instalacións Domóticas e Automáticas nos aspecto eléctrico, de seguridade e de integración no

medio.

35- Determinar defectos de funcionamento nas instalacións Domóticas e aplicar os procedementos para correxilas con obxeto de acadar un

funcoinamento óptimo.

36- Entender o funcionamento das pasarelas de comunicación que permiten facer control remoto sobre as instalacións Domóticas e Automáticas.

37- Aplicar as posibilidades de monitorización e control sobre os sistemas automáticos.

38- Valorar o impacto económico da instalación de unha solución Domótica, como criterio determinante na elección de solucións.

39- Analizar os problemas asociados ós sistemas de control cando manexan sinais dixitais e analóxicas.

40- Coñecer as tecnoloxías de adaptación de sinais empregadas para conseguir un correcto funcionamento que evite erros derivados de defectos

de conexión e perturbacións do entorno.

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).

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

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

actividade son:

       Presentación de Resultados. (20%)
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       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. (80%)

           Actividades. (20%)

    Aspectos relativos a cualificación final do módulo:

     - A cualificación 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 cualificación final segundo as seguintes

consideraciones:

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

cualificación obtida nas avaliacións superadas  con aterioridade.

       Se o alumno non ten ninguna avaliación superada, a cualificación 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 Probas de Avaliación (80%), Parte de

Actividades (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.

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:
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- 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 desenvólvese 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 sistemas domóticos en

vivendas e edificios.
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