
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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación 72019/2020 145122

MP0522_12 Redes eléctricas de distribución en alta e baixa tensión 72019/2020 8269

MP0522_22 Centros de transformación 72019/2020 6353

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricos,

e aplícase a todos os tipos de instalacións que se relacionen co perfil profesional do título.
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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 Redes eléctricas de
alta e baixa tensión

82 50

2 Centros de
transformación

63 50
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Redes eléctricas de alta e baixa tensión 82

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as redes de distribución en alta e baixa tensión, para o que analiza a súa función e describe as súas características
técnicas e normativas. SI

RA2 - Caracteriza as redes eléctricas de distribución de alta e baixa tensión, para o que analiza a súa estrutura e identifica os seus parámetros típicos e as normas
de aplicación. SI

RA3 - Configura redes aéreas ou subterráneas de alta e baixa tensión, para o que analiza anteproxectos ou as condicións dadas e selecciona os elementos que as
compoñen. SI

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 Identificáronse as instalacións que compoñen o sistema eléctrico.

CA1.2 Clasificáronse as redes segundo a súa categoría, o emprazamento e a estrutura.

CA1.3 Establecéronse os sistemas de telecontrol da rede.

CA1.4 Recoñecéronse os elementos das redes aéreas en alta e baixa tensión (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) de acordo coa súa función e as súas características.

CA1.5 Identificáronse os tipos de condutores empregados nas redes aéreas en alta e baixa tensión.

CA1.6 Recoñecéronse os elementos das redes subterráneas en alta e baixa tensión (condutores, gabias, galerías, accesorios de sinalización, etc.), de acordo coa súa función e as súas
características.

CA1.7 Recoñecéronse os elementos auxiliares utilizados en redes subterráneas en alta e baixa tensión.

CA1.8 Identificáronse os regulamentos e as normas de aplicación.

CA2.1 Recoñeceuse o tipo de rede e o seu funcionamento.

CA2.2 Relacionáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos planos e nos esquemas dun proxecto tipo.

CA2.3 Identificáronse o trazado e os seus condicionamentos técnicos e regulamentarios.

CA2.4 Recoñecéronse outras instalacións que afecten a rede.

CA2.5 Calculáronse magnitudes e parámetros da rede.

CA2.6 Utilizáronse programas informáticos de cálculo das magnitudes características da rede.

CA2.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos da rede.

CA2.8 Recoñecéronse as proteccións e os sistemas de coordinación das redes eléctricas.

CA2.9 Verificouse o cumprimento da normativa de aplicación das liñas eléctricas de alta tensión e de baixa tensión.

CA3.1 Tivéronse en conta os criterios previos de deseño: finalidade das redes, normativas técnicas e ambientais, etc.
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Criterios de avaliación

CA3.2 Identificáronse o punto e as condicións de conexión á rede.

CA3.3 Determinouse o trazado segundo os criterios previos de deseño e as condicións de mantemento, de seguridade e ambientais.

CA3.4 Realizáronse os cálculos eléctrico e mecánico das redes.

CA3.5 Configurouse as redes de terra da instalación.

CA3.6 Seleccionáronse os materiais e os equipamentos sobre catálogos comerciais.

CA3.7 Tivéronse en conta na selección de elementos os criterios de montaxe e transporte, as condicións de subministración, os custos, etc.

CA3.8 Representouse sobre planos o trazado das redes.

CA3.9 Elaboráronse esquemas eléctricos.

CA3.10 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos, medios de seguridade e accesorios das redes.

CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de deseño de redes de distribución en alta e baixa tensión.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistema eléctrico: tipoloxía e categorías de redes (aéreas e subterráneas). Tipos de conexión.

 Condutores e cables.

 Illadores: cadeas e accesorios de suxeición.

 Apoios: crucetas.

 Tirantes e tornapuntas. Elementos de protección e de sinalización.

 Tomas de terra.

 Regulamentos e normas de aplicación.

 Simboloxía específica das redes.

 Planos característicos. Planos topográficos.

 Perfil lonxitudinal.

 Magnitudes características: potencias, caída de tensión e momentos eléctricos, etc.

 Proteccións: tipos. Coordinación das proteccións nas redes eléctricas. Sistemas automáticos de coordinación.

 Normativa: regulamento técnico de liñas eléctricas, aérea de alta tensión, REBT, etc.

 Cruzamentos e paralelismos. Distancias de seguridade e separacións.

 Redes de distribución de baixa tensión: aéreas e subterráneas.

 Redes de distribución de alta tensión: aéreas e subterráneas.

 Criterios previos de deseño das redes. Datos de partida. Viabilidade. Accesibilidade.

 Selección de materiais. Características técnicas. Homologación e certificación. Transporte a pé de obra. Listaxe de materiais.
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Contidos

 Cálculos eléctricos e mecánicos. Criterios básicos de configuración das redes de distribución. Cálculos de elementos mecánicos e de elementos illantes.

 Trazado de planos.

 Elaboración de esquemas.

 Software de cálculo e deseño de redes eléctricas. Software gráfico específico.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Centros de transformación 63

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza centros de transformación (CT), para o que analiza o seu funcionamento e describe as características dos seus elementos. SI

RA2 - Configura centros de transformación de interior ou de intemperie, para o que elabora esquemas e selecciona os seus equipamentos e os seus elementos. SI

RA3 - Define as probas e os ensaios dos elementos dos centros de transformación, para o que se empregou a información de fábrica, e elaborouse a documentación
técnica correspondente. 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 Clasificáronse os CT segundo o seu emprazamento, a alimentación, e a propiedade e o tipo de acometida.

CA1.2 Relacionáronse elementos do CT coa súa representación simbólica en proxectos tipo.

CA1.3 Clasificáronse as celas segundo a súa función e as súas características.

CA1.4 Recoñeceuse a sinalización de cada tipo de celas.

CA1.5 Identificáronse as operacións, as interconexións e as fases da montaxe dun CT.

CA1.6 Relacionáronse as manobras que cómpre realizar no CT, identificando os elementos que interveñen nos esquemas.

CA1.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos do CT.

CA1.8 Determinouse e dimensionouse a necesidade de corrixir o factor de potencia.

CA2.1 Identificáronse os criterios previos de deseño: finalidade do CT, normativa de aplicación, requisitos de calidade e seguridade, etc.

CA2.2 Calculáronse as magnitudes do CT e dos seus compoñentes.

CA2.3 Determinouse e dimensionouse o sistema de posta a terra do CT.

CA2.4 Seleccionáronse os aparellos dos CT: interruptores, seccionadores, transformadores de medida, etc.

CA2.5 Tivéronse en conta na selección dos elementos os criterios de montaxe e intercambiabilidade, condicións de subministración e custos.

CA2.6 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos de instalación e medios de seguridade.

CA2.7 Elaboráronse esquemas.

CA2.8 Considerouse a normativa e os requisitos de seguridade e espazo para operacións de mantemento na disposición e no emprazamento dos equipamentos.

CA2.9 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de cálculo de parámetros e deseño de CT.

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación.
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Criterios de avaliación

CA3.2 Compilouse a información de fábrica.

CA3.3 Determináronse as características técnicas dos transformadores, das celas e dos equipamentos de medida.

CA3.4 Identificáronse os tipos de ensaios: baleiro, curtocircuíto, carga, etc.

CA3.5 Definíronse os criterios de seguridade na realización de ensaios.

CA3.6 Documentáronse as probas que cumpre realizar nos ensaios.

CA3.7 Aplicáronse os procedementos de calidade nas probas e nos ensaios.

CA3.8 Identificáronse os equipamentos para os ensaios dos elementos dos CT (aceites, aparellos, baterías, acumuladores, etc.).

CA3.9 Medíronse as tensións de paso e de contacto.

CA3.10 Aplicouse a normativa ambiental nos ensaios realizados.

CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas para a xestión, o ensaio e o mantemento dos centros de transformación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características dos centros de transformación: fundamentos, tipos, características, funcionamento, utilización e aplicacións.

 0Características dos centros de transformación: tipos e funcionamento; partes fundamentais. Centros de transformación prefabricados.

  Obra civil dos centros de transformación: planos de obra civil; localizacións e accesos; cimentacións e canalizacións.

  Planos e esquemas específicos de centros de transformación: simboloxía e vistas necesarias. Normas específicas de compañías xeradoras de electricidade.

  Representación gráfica dos elementos dos centros de transformación. Elaboración de esquemas. Esquemas eléctricos de detalle.

  Planos de posta a terra e de detalle. Distancias regulamentarias. Esquemas de configuración de terras. Planos de picas e placas de terra.

  Iluminación e ventilación. Protección contra incendios.

  Normas de aplicación.

  Software de cálculo e deseño de centros de transformación.

 Elementos dos centros de transformación: celas.

 Transformadores de distribución: características, proteccións, conexións, acoplamentos, etc.

 Corrección do factor de potencia.

 Transformadores de medida: características e selección.

 Aparellos de protección e de manobra: configuración e montaxe.

 Posta a terra: tipos. Especificacións técnicas das terras en transformadores. Precaucións. Neutro a terra.

 Operacións de montaxe de CT: gabias, embarramentos, conexións, etc.

 Regulamentos e normas de aplicación.

 Criterios previos de deseño. Anteproxectos e proxectos tipo. Magnitudes características dos CT.
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Contidos

 Cálculo de magnitudes características dos CT: interior e de intemperie.

 Dimensionamento de equipamentos e elementos: elementos de celas de centros de transformación de interior e de intemperie; elementos de transformación, de protección e mecánicos.

 Selección de equipamentos: condicións e criterios; características técnicas; compatibilidade e intercambiabilidade. Homologación de elementos. Normas aplicables á selección de elementos.

 Esquemas dos centros de transformación: simboloxía. Elementos de celas de transformación, de celas de medida, e de celas de entrada e distribución. Elementos de protección.
Precaucións e características.
 Cálculos de CT: posta a terra; cálculos eléctricos e mecánicos, de proteccións en alta e en baixa tensión, de ampliación de potencia, e de baterías de condensadores.

 Características técnicas dos elementos das celas de medida, de protección e distribución.

 0Software de xestión, ensaios e mantemento de centros de transformación e transformadores.

 Características técnicas dos transformadores e dos equipamentos de medida.

 Ensaio en baleiro do transformador, ensaios en curtocircuíto e en carga: cálculos e valores de aceptación. Equipamento para ensaios de transformadores.

 Ensaio de elementos e sistemas do centro de transformación. Equipamento para ensaio de elementos do centro de transformación.

 Equipamento para ensaios de mantemento de transformadores, de aceites e illantes, da aparellaxe e das baterías e acumuladores. Normativa ambiental.

 Medición das tensións de paso e contacto.

 Normas UNE de aplicación aos ensaios de transformadores e centros de transformación.

 Normas UNE de aplicación ao desenvolvemento de proxectos de centros de transformación e outras normas de aplicación.

 Certificados de instalación e verificación de redes de distribución e de CT.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Están especificados no apartado 4.c desta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Posto que se trata dun módulo que se desenvolve no segundo curso, dispón de dúas avaliacións ordinarias. Para a superación dunha avaliación é

necesario obter unha nota igual ou superior a 5 puntos sobre un total de 10. A cualificación final do módulo será a media aritmética da nota das

dúas avaliacións realizadas.

Para a obtención da nota de avaliación atenderase á seguinte ponderación:

Realización das tarefas propostas: 20% da nota media das tarefas propostas.

Probas escritas: 80% da nota media das probas feitas.

Os criterios de cualificación non se aplicarán, e en consecuencia supoñerán o suspenso do alumno na avaliación en curso:

1. Cando lle falte algún traballo por entregar na avaliación. Estes traballos han de entregarse na data indicada polo profesor, calquera demora

neste aspecto, salvo causa debidamente xustificada, carrexa unha penalización do 50% na nota obtida en devandito traballo.

2. Cando a nota en algunha das tarefas ou probas escritas sexa inferior a 3 puntos.

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

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

Despois de cada avaliación, os alumnos que non a superaran, farán unha proba de recuperación na que terán que repetir as partes suspensas.

Antes desta proba, e para axudar ó alumno a recuperar as partes non superadas, deseñaranse e entregaranse unhas tarefas que axuden ó alumno

no proceso de aprendizaxe.

Ó remate da 2ª avaliación os alumnos que suspendan o módulo deberán asistir a clases de recuperación durante o 3º trimestre, no que se lles dará

a axuda que necesiten para tentar de recuperar as partes non superadas. Ó longo deste trimestre irán facendo os traballos e as probas escritas

que suspenderon.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Esta proba consistirá nun exame escrito, no que o alumnado terá que responder a un mínimo de 20 preguntas sobre os contidos da programación.

Os criterios de avaliación son os mesmos que están recollidos nesta programación.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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A avaliación do proceso de ensino levarase a cabo en tres momentos:

a) En primeiro lugar, durante o propio proceso de ensino có obxecto de ir reorientándoo, cando se requira, no transcurso das tarefas.

b) En segundo lugar, ó remate da unidade didáctica ou da unidade formativa, desde unha perspectiva global, que proporcione información sobre a

práctica docente e que permita coñecer que aspectos poden ser mellorados.

c) En terceiro lugar, ao finalizar o curso escolar, para avaliar desta forma a evolución do curso en xeral e do proceso de ensino seguido.

Utilizaremos os seguintes instrumentos:

a) Sondaxes e cuestionarios de avaliación. Realizaranse aos alumnos e servirannos para extraer información valiosa sobre o desenvolvemento das

unidades de traballo e da práctica docente. Empregaremos os seguintes:

                         - Cuestionario sobre o ensino dunha unidade ou conxunto de unidades didácticas

                         - Cuestionario sobre o traballo e papel do profesor

                         - Cuestionario sobre o curso en xeral e o proceso de ensino seguido

b) Observación sistemática na aula.

c) Entrevistas e intercambio de opinións entre profesor e alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Por ser un módulo de segundo ano, non se precisa avaliación inicial.

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

Sempre que fose preciso e en colaboración cos demais profesores do ciclo, estudarase cada caso de xeito individual e tomaranse as medidas que

se consideren oportunas.

Para os alumnos que teñan dificultades na aprendizaxe de conceptos e/ou procesos de cálculo, serán propostos exercicios de revisión e tarefas

que o alumno realizará fóra do horario escolar e entregará ó profesor no momento acordado.

Si se trata de alumnos aventaxados se lle propoñerán exercicios de nivel superior, a fin de motivar os alumnos no afondamento dos temas

desenvolvidos na clase.

En calquera dos casos mencionados existirá acordo entre profesor e alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Neste módulo desenvolvemos actividades que contribúen a que o alumnado desenvolva as seguintes capacidades:

a)  Educación moral e cívica: fomentando o respecto polas persoas, sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou relixiosa, valorando o

pluralismo e a diversidade.

b)  Educación para a paz: traballando a actitude fronte ós conflitos, véndoos como algo natural que, ben entendidos, axudan á convivencia e a

madurez.

c)  Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

d)  Educación medioambiental: potenciando o aproveitamento e a reciclaxe dos materiais e o aforro enerxético.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

e)  Educación para a saúde: traballando a atención e o respecto polas normas de uso de ferramentas, máquinas e aparellos. Fomentando o

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

f)  Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

PLAN LECTOR: Realizaránse lecturas acorde co indicado no Plan Lector do Centro:

Lectura diaria de ITC correspondente ao Regulamento de Instalacións Eléctricas de Alta Tensión, e quincenal dun artigo técnico escollido polo

profesor, que permita profundizar os contidos do módulo.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

¿ Visita a unha central hidroeléctrica

¿ Visita a La Fábrica de la Luz. Museo de la Electricidad, Ponferrada

¿ Visita á central térmica de As Pontes

¿ Visita ao Parque Eólico experimental de Sotavento

¿ Visita a un centro de transformación de tipo intemperie

¿ Realización de medicións de resistencia de posta a terra nos arredores do instituto

Antes de cada actividade entregaráselle ós alumnos unha guía sobre os puntos interesantes nos que se deben fixar. O rematar a actividade faráse

na aula unha exposición e debate dos coñecementos adquiridos. Tamén se animará ós alumnos a que pregunten todo o que consideren de interés.
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