
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2019/202032009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0235 Instalacións eléctricas interiores 122019/2020 384320

MP0235_13 Instalacións eléctricas de vivendas e de edificios de vivendas 122019/2020 174145

MP0235_23 Instalacións eléctricas en locais de tipo comercial e industrial 122019/2020 150125

MP0235_33 Instalacións electroacústicas (intercomunicación e sonorización) e de
seguridade nos ámbitos residencial, comercial e industrial

122019/2020 6050

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DE LAS NIEVES RUBÍN VÁZQUEZ DE PARGA

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

Tal e como se establece no decreto 138/2011 do 9 de xuño (DOG do 11 de Xullo de 2011) que regula o currículo do Ciclo Formativo na súa

Disposición Adicional Sexta (Desenvolvemento do currículo) no seu paragrafo primeiro, as programacións ¿ concretarán e adaptarán o currículo ao

contorno socioeconómico do centro, tomando como referencia o perfil profesional do ciclo formativo a través dos seus obxectivos xerais e dos

resultados de aprendizaxe establecidos para cada módulo profesional¿.

No propio currículo, no detalle do módulo e no seu apartado de Orientacións pedagóxicas faise a seguinte descrición:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalador/a  montador/a de  instalacións eléctricas en

vivendas e edificios, e en  locais de pública concorrencia, locais con rocha de incendio  ou explosión,  locais de características  especiais e en

instalacións eléctricas  especiais, así como a función de instalador/a  montador/a de  instalacións  electroacústicas e de  seguridade non ámbito

residencial, hostaleiro, comercial, industrial, sanitario-asistencial, de transporte de  viaxeiros, deportivo e noutros recintos similares.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

- Interpretación e representación de esquemas de instalacións de viviendas e de edificios, locais de pública concurrencia, instalacións de uso

industrial con risco de incendio ou explosión, e locais de características especiais, así como instalacións eléctricas especiais.

- Interpretación e representación de esquemas de instalacións electroacústicas e de seguridade en xeral.

- Medición de magnitudes eléctricas.

- Montaxe de instalacións eléctricas de uso doméstico e de instalacións eléctricas no ámbito de edificios de viviendas.

- Montaxe de instalacións eléctricas de locais de pública concorrencia.

- Montaxe de locais de locais con risco de incendio ou explosión.

- Montaxe de instalacións de uso industrial ou de características especiais recollidas no REBT.

- Montaxe de instalacións eléctricas especiais.

- Montaxe dereceptores eléctricos.

- Montaxe de instalacións electroacústicas e de seguridade.

- Realización de memoria técnica de deseño ou interpretación de proxectos eléctricos.

- Mantenemento e reparación de instalacións eléctricas en xeral.

- Mantenemento de instalacións electroacústicas e de seguridade no ámbito residencial, hoteleiro, comercial, industrial, sanitario-asistencial, de

transporte de viaxeiros, deportivo e noutros recintos similares.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas en vivendas e edificios.

- Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas en locais de tipo comercial e industrial.

- Montaxe e mantemento de instalacións electroacústicas e de seguridade no ámbito residencial, hoteleriro, comercial, industrial, sanitario-

asistencial, de transporte de viaxeiros, deportivo e noutros recintos similares.

Ao mesmo tempo, tamén indica que o módulo debe contribuír a acadar os seguintes obxectivos xerais do ciclo:

- Identificar os elementos das instalacións e dos equipamentos analizando planos e esquemas, así como recoñecer os materiais e os

procedementos previstos, para establecer a loxística asociada á montaxe e ao mantemento.

- Delinear esquemas dos circuítos e esbozos ou planos de localización empregando medios e técnicas de debuxo e de representación simbólica

normalizada, para configurar e calcular a instalación ou o equipamento.
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- Calcular as dimensións físicas e eléctricas dos elementos constituíntes das instalacións e dos equipamentos aplicando procedementos de cálculo

e conforme as prescricións regulamentarias, para configurar a instalación ou o equipamento.

- Valorar o custo dos materiais e da man de obra mediante a consulta de catálogos e unidades de obra, para elaborar o orzamento da montaxe ou

o mantemento.

- Seleccionar os útiles, a ferramenta, os equipamentos e os medios de montaxe e de seguridade tendo en conta as condicións da obra e

considerando as operacións que cumpra realizar, para se dotar dos recursos e dos medios necesarios.

- Identificar e marcar a posición dos elementos da instalación ou do equipamento, así como o trazado dos circuítos, tendo en conta a relación dos

planos da documentación técnica coa súa situación real para reformular a instalación.

- Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición e montaxe, manexando os equipamentos, as ferramentas e os instrumentos segundo

procedementos establecidos e en condicións de calidade e seguridade, para efectuar a montaxe ou o mantemento de instalacións, redes,

infraestruturas e máquinas.

- Situar e fixar os elementos de soporte, con interpretación dos planos e das especificacións de montaxe, en condicións de seguridade e calidade,

para montar instalacións, redes e infraestruturas.

- Situar e fixar os equipamentos e os elementos auxiliares de instalacións, redes, infraestruturas e máquinas, con interpretación dos planos e do

esbozo, para montar e manter equipamentos e instalacións.

- Conectar os equipamentos e os elementos auxiliares de instalacións, redes, infraestruturas e máquinas mediante técnicas de conexión e

empalme, de acordo cos esquemas da documentación técnica, para montar e manter equipamentos e instalacións.

- Analizar e localizar os efectos e as causas de disfuncións ou avarías nas instalacións e nos equipamentos utilizando aparellos de medida e

interpretando os resultados, para efectuar as operacións de mantemento e reparación.

- Axustar e substituír os elementos defectuosos ou deteriorados mediante a desmontaxe e a montaxe dos equipamentos, realizando manobras de

conexión e desconexión e analizando plans de mantemento e protocolos de calidade e seguridade, para efectuar as operacións de mantemento e

reparación.

- Comprobar as conexións, os aparellos de manobra e protección, os sinais e os parámetros característicos, utilizando a instrumentación e os

protocolos establecidos, en condicións de calidade e seguridade, para verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento.

- Cubrir fichas de mantemento, informes de incidencias e o certificado de instalación, seguindo os procedementos e os formatos oficiais, para

elaborar a documentación da instalación ou do equipamento.

- Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e colectivas,

de acordo coa normativa aplicable nos procesos do traballo, para garantir ámbitos seguros.

De igual xeito, están ligadas ao módulo as seguintes competencias profesionais:

- Establecer a loxística asociada á montaxe e o mantemento, interpretando a documentación técnica das instalacións e dos equipamentos.

- Configurar e calcular instalacións e equipamentos determinando a localización e as dimensións dos elementos que os constitúen, consonte as

prescricións regulamentarias.

- Elaborar o orzamento de montaxe ou mantemento da instalación ou do equipamento.

- Xuntar os recursos e os medios para acometer a execución da montaxe ou do mantemento.

- Trazar a instalación de acordo coa documentación técnica, de xeito que se resolvan os problemas da súa competencia, e informar doutras

continxencias para asegurar a viabilidade da montaxe.

- Montar os equipamentos e as canalizacións asociadas ás instalacións eléctricas e automatizadas, instalacións solares fotovoltaicas e

infraestruturas de telecomunicacións en edificios, en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

 - Manter e reparar instalacións e equipamentos realizando as operacións de comprobación, axuste e substitución dos seus elementos, e

restituíndo o seu funcionamento en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

- Verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento mediante probas funcionais e de seguridade, para proceder á súa posta en marcha

ou servizo.

- Elaborar a documentación técnica e administrativa consonte a regulamentación, a normativa e os requisitos da clientela.
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- Aplicar os protocolos e as normas de seguridade, de calidade e respecto polo medio nas intervencións realizadas, nos procesos de montaxe e

mantemento das instalacións.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalador/a montador/a de instalacións eléctricas en

vivendas e edificios, e en locais de pública concurrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e en

instalacións eléctricas especiais, así como a función de instalador/a montador/a de instalacións elecytroacústicas e de seguridade no ámbito

residencial, hoteleiro, comercial, industrial, sanitario-asistencial, de transporte de viaxeiros, deportivo e noutros recintos similares.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

¿ Interpretación e representación de esquemas de instalacións de viviendas e de edificios, locais de pública concurrencia, instalacións de

uso industrial con risco de incendio ou explosión, e locais de características especiais, así como instalacións eléctricas especiais.

¿ Interpretación e representación de esquemas de instalacións electroacústicas e de seguridade en xeral.

¿ Medición de magnitudes eléctricas.

¿ Montaxe de instalacións eléctricas de uso doméstico e de instalacións eléctricas no ámbito de edificios de viviendas.

¿ Montaxe de instalacións eléctricas de locais de pública concorrencia.

¿ Montaxe de locais de locais con risco de incendio ou explosión.

¿ Montaxe de instalacións de uso industrial ou de características especiais recollidas no REBT.

¿ Montaxe de instalacións eléctricas especiais.

¿ Montaxe dereceptores eléctricos.

¿ Montaxe de instalacións electroacústicas e de seguridade.

¿ Realización de memoria técnica de deseño ou interpretación de proxectos eléctricos.

¿ Mantenemento e reparación de instalacións eléctricas en xeral.

¿ Mantenemento de instalacións electroacústicas e de seguridade no ámbito residenncial, hoteleiro, comercial, industrial, sanitario-

asistencial, de transporte de viaxeiros, deportivo e noutros recintos similares.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

¿ Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas en vivendas e edificios.

¿ Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas en locais de tipo comercial e industrial.

¿ Montaxe e mantemento de instalacións electroacústicas e de seguridade no ámbito residencial, hoteleriro, comercial, industrial, sanitario-

asistencial, de transporte de viaxeiros, deportivo e noutros recintos similares.

Ao mesmo tempo, tamén indica que o módulo debe contribuír a acadar os seguintes obxectivos xerais do ciclo:

¿ Identificar os elementos das instalacións e dos equipamentos analizando planos e esquemas, así como recoñecer os materiais e os

procedementos previstos, para establecer a loxística asociada á montaxe e ao mantemento.

¿ Delinear esquemas dos circuítos e esbozos ou planos de localización empregando medios e técnicas de debuxo e de representación

simbólica normalizada, para configurar e calcular a instalación ou o equipamento.

¿ Calcular as dimensións físicas e eléctricas dos elementos constituíntes das instalacións e dos equipamentos aplicando procedementos de

cálculo e conforme as prescricións regulamentarias, para configurar a instalación ou o equipamento.

¿ Valorar o custo dos materiais e da man de obra mediante a consulta de catálogos e unidades de obra, para elaborar o orzamento da

montaxe ou o mantemento.

¿ Seleccionar os útiles, a ferramenta, os equipamentos e os medios de montaxe e de seguridade tendo en conta as condicións da obra e
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considerando as operacións que cumpra realizar, para se dotar dos recursos e dos medios necesarios.

¿ Identificar e marcar a posición dos elementos da instalación ou do equipamento, así como o trazado dos circuítos, tendo en conta a

relación dos planos da documentación técnica coa súa situación real para reformular a instalación.

¿ Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición e montaxe, manexando os equipamentos, as ferramentas e os instrumentos segundo

procedementos establecidos e en condicións de calidade e seguridade, para efectuar a montaxe ou o mantemento de instalacións, redes,

infraestruturas e máquinas.

¿ Situar e fixar os elementos de soporte, con interpretación dos planos e das especificacións de montaxe, en condicións de seguridade e

calidade, para montar instalacións, redes e infraestruturas.

¿ Situar e fixar os equipamentos e os elementos auxiliares de instalacións, redes, infraestruturas e máquinas, con interpretación dos planos

e do esbozo, para montar e manter equipamentos e instalacións.

¿ Conectar os equipamentos e os elementos auxiliares de instalacións, redes, infraestruturas e máquinas mediante técnicas de conexión e

empalme, de acordo cos esquemas da documentación técnica, para montar e manter equipamentos e instalacións.

¿ Analizar e localizar os efectos e as causas de disfuncións ou avarías nas instalacións e nos equipamentos utilizando aparellos de medida

e interpretando os resultados, para efectuar as operacións de mantemento e reparación.

¿ Axustar e substituír os elementos defectuosos ou deteriorados mediante a desmontaxe e a montaxe dos equipamentos, realizando

manobras de conexión e desconexión e analizando plans de mantemento e protocolos de calidade e seguridade, para efectuar as operacións de

mantemento e reparación.

¿ Comprobar as conexións, os aparellos de manobra e protección, os sinais e os parámetros característicos, utilizando a instrumentación e

os protocolos establecidos, en condicións de calidade e seguridade, para verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento.

¿ Cubrir fichas de mantemento, informes de incidencias e o certificado de instalación, seguindo os procedementos e os formatos oficiais,

para elaborar a documentación da instalación ou do equipamento.

¿ Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e

colectivas, de acordo coa normativa aplicable nos procesos do traballo, para garantir ámbitos seguros.

De igual xeito, están ligadas ao módulo as seguintes competencias profesionais:

¿ Establecer a loxística asociada á montaxe e o mantemento, interpretando a documentación técnica das instalacións e dos equipamentos.

¿ Configurar e calcular instalacións e equipamentos determinando a localización e as dimensións dos elementos que os constitúen,

consonte as prescricións regulamentarias.

¿ Elaborar o orzamento de montaxe ou mantemento da instalación ou do equipamento.

¿ Xuntar os recursos e os medios para acometer a execución da montaxe ou do mantemento.

¿ Trazar a instalación de acordo coa documentación técnica, de xeito que se resolvan os problemas da súa competencia, e informar doutras

continxencias para asegurar a viabilidade da montaxe.

¿ Montar os equipamentos e as canalizacións asociadas ás instalacións eléctricas e automatizadas, instalacións solares fotovoltaicas e

infraestruturas de telecomunicacións en edificios, en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

¿ Manter e reparar instalacións e equipamentos realizando as operacións de comprobación, axuste e substitución dos seus elementos, e

restituíndo o seu funcionamento en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

¿ Verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento mediante probas funcionais e de seguridade, para proceder á súa posta en

marcha ou servizo.

¿ Elaborar a documentación técnica e administrativa consonte a regulamentación, a normativa e os requisitos da clientela.

¿ Aplicar os protocolos e as normas de seguridade, de calidade e respecto polo medio nas intervencións realizadas, nos procesos de

montaxe e mantemento das instalacións.
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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 Conocer que es la energía, las magnitudes eléctricas más importantes y realizar calculos de circuitos ya sean
en serie, paralelo o mixtos.

Magnitudes básicas. 18 5

2 Montaje de las instalaciones básicas, interpretación de los esquemas eléctricos, identificación de elementos,
conductores, simbología, herramientas y canalizaciones..j

Montaje de
instalaciones
eléctricas básicas.

31 8

3 Realizar medidas fundamentales en viviendas y conocer los aparatos de medidas utilizados.Instrumentos de
medida eléctrica.

25 6

4 Conocer los diferentes sistemas de potección eléctrica y tipos de dispositivos, sus características y
aplicaciones.

Protecciones. 39 10

5 Conocer las partes que componen la electrificación de viviendas, así como el cálculo de previsión de carga en
los mismos. Partes de la instalacion de enlace.

Instalaciones en
edificios de viviendas.

61 16

6 Conocer las partes de la instalción de puesta a tierra, la utilidad y las normativas aplicables.Puesta a tierra de las
instalaciones.

32 8

7 Conocer las características fundamentales de los distintos tipos de lámparas.Luminotécnia 22 6

8 Conocer la importancia de las instalaciones de pública concurrencia y las medidas que los distintos
reglamentos establecen. Diagnosticar las averías, solucionarlas e documentarlas.

Instalaciones de
locales de pública
concurrencia, industria
y locales especiales.

34 9

9 Confecionar una pequeña memoria de una instalación, realizando el plan de montaje, previsión de elementos
necesarios, diseñar la instalación de enlace siguiendo las normas existentes.

Proyecto: Diseño y
motarje eléctrico de un
edificio destinado a
viviendas.

62 16

10 Conocer partes de las instalciones electroacústicas, diagnosticar las avarías, solucionarlas y documentarlas.Análisis, montaje y
mantenemento de las
instalaciones de
megafonía.

30 8

11 Conocer partes de las instalciones de control de acceso, diagnosticar las avarías, solucionarlas y
documentarlas.

Análisis, montaje y
mantenemento de las
instalaciones de
control de accesos.

30 8

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Magnitudes básicas. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. 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 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA1.2 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Elementos e mecanismos básicos nas instalacións de vivenda.

 Tipos de receptores.

 Instalacións básicas en vivendas.

 Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Montaje de instalaciones eléctricas básicas. 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. SI

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). 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 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA1.2 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse os mecanismos en relación coa súa utilización.

CA1.5 Montáronse axeitadamente os receptores.

CA1.6 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.7 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.8 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA1.10 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA2.2 Aplicouse o REBT.

CA2.3 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA2.4 Realizouse a previsión dos mecanismos e os elementos necesarios.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior.

 0Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados.

  Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda.

  Criterios de calidade para a realización dos traballos.

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.
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Contidos

 Elementos e mecanismos básicos nas instalacións de vivenda.

 Tipos de receptores.

 Tipos de mecanismos.

 Instalacións básicas en vivendas.

 Condutores eléctricos: designación, tipos e características.

 Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

  Canalizacións especificas das vivendas e dos edificios: tipos e características.

  Soportes e fixacións de elementos dunha instalación.

  Elementos e procedementos de conexión.

  Procedementos de verificación das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de vivendas e edificios.
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instrumentos de medida eléctrica. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.8 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA1.10 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA2.2 Aplicouse o REBT.

CA2.4 Realizouse a previsión dos mecanismos e os elementos necesarios.

CA2.5 Realizouse o plan de montaxe da instalación.

CA2.6 Elaborouse un procedemento de montaxe consonte criterios de calidade.

CA2.7 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.

CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA2.9 Verificouse a correcta instalación das canalizacións, de xeito que se permita a instalación dos condutores.

CA2.10 Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións, toma de terra, etc.

CA2.11 Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta organización do traballo.

CA2.12 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA2.13 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior.

  Criterios de calidade para a realización dos traballos.
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Contidos

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

  Soportes e fixacións de elementos dunha instalación.

  Elementos e procedementos de conexión.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de vivendas e edificios.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Protecciones. 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa de instalacións de vivendas con grao de electrificación básico e elevado, así como de instalacións de
servizos xerais dun edificio, atendendo ao REBT. NO

RA4 - Mantén instalacións interiores de vivendas e de servizos xerais dos edificios aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a
disfunción e a súa causa. SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.5 Montáronse axeitadamente os receptores.

CA1.6 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.7 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.8 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA1.10 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA2.2 Aplicouse o REBT.

CA2.3 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA2.7 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.

CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA2.10 Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións, toma de terra, etc.

CA2.11 Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta organización do traballo.

CA2.12 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA2.13 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección.
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Criterios de avaliación

CA3.6 Realizouse o cálculo da sección dos condutores e da caída de tensión, así como o dimensionamento da tubaxes ou canles protectoras, e dos dispositivos de corte e protección.

CA3.7 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.8 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.10 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.1 Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior.

  Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda.

  Criterios de calidade para a realización dos traballos.

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Elementos e mecanismos básicos nas instalacións de vivenda.

 Instalacións básicas en vivendas.

 Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.
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Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

 0Toma de terra en vivendas e edificios.

  Plan de traballo. Eficiencia e organización.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha.

 Sistemas de instalación.

 Cadro xeral de mando e protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.  Protección contra contactos directos e indirectos.  Protección contra sobretensións e
sobreintensidades.
 Dimensionamento das instalacións eléctricas de vivendas e de edificios. Cálculo de seccións de condutores. Dimensionamento dos dispositivos de corte e protección. Dimensionamento das
canalizacións.
 Elaboración e interpretación de informes.

 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, e instrucións xerais de uso e mantemento.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados para a elaboración da documentación.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalaciones en edificios de viviendas. 61

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). SI

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa de instalacións de vivendas con grao de electrificación básico e elevado, así como de instalacións de
servizos xerais dun edificio, atendendo ao REBT. SI

RA4 - Mantén instalacións interiores de vivendas e de servizos xerais dos edificios aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a
disfunción e a súa causa. SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

CA2.2 Aplicouse o REBT.

CA2.3 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA2.4 Realizouse a previsión dos mecanismos e os elementos necesarios.

CA2.5 Realizouse o plan de montaxe da instalación.

CA2.6 Elaborouse un procedemento de montaxe consonte criterios de calidade.

CA2.7 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.

CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA2.9 Verificouse a correcta instalación das canalizacións, de xeito que se permita a instalación dos condutores.

CA2.10 Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións, toma de terra, etc.

CA2.11 Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta organización do traballo.

CA2.12 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA2.13 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.1 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.3 Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección.
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Criterios de avaliación

CA3.6 Realizouse o cálculo da sección dos condutores e da caída de tensión, así como o dimensionamento da tubaxes ou canles protectoras, e dos dispositivos de corte e protección.

CA3.7 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.8 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.9 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.10 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.1 Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 0Toma de terra en vivendas e edificios.

  Canalizacións especificas das vivendas e dos edificios: tipos e características.

  Soportes e fixacións de elementos dunha instalación.

  Elementos e procedementos de conexión.

  Procedementos de verificación das instalacións interiores de vivendas e edificios.
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Contidos

  Plan de traballo. Eficiencia e organización.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha.

 Sistemas de instalación.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Tipoloxía dos servizos xerais dun edificio de vivendas.

 Iluminación no ámbito da vivenda e do edificio: tipos, características e sistemas de control.

 Cadro xeral de mando e protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.  Protección contra contactos directos e indirectos.  Protección contra sobretensións e
sobreintensidades.
 Proxectos eléctricos: interpretación.

 Dimensionamento das instalacións eléctricas de vivendas e de edificios. Cálculo de seccións de condutores. Dimensionamento dos dispositivos de corte e protección. Dimensionamento das
canalizacións.
 Elaboración e interpretación de informes.

 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, e instrucións xerais de uso e mantemento.

 Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados para a elaboración da documentación.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Puesta a tierra de las instalaciones. 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de
incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai NO

RA2 - Verifica a posta en servizo dunha instalación dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de características
especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás especificacións do REBT. SI

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.

CA2.1 Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT.

CA2.2 Comprobáronse os valores de illamento da instalación.

CA2.3 Mediuse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA2.4 Medíronse e rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA2.5 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais.

CA2.6 Mediuse a continuidade dos circuítos.

CA2.7 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA2.8 Comprobouse o illamento do chan.

CA2.9 Verificouse o correcto funcionamento de toda a instalación.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras.

CA3.6 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.7 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

 Posta en servizo das instalacións.

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.
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Contidos

 Analizador de redes.

 Medidas de illamento.

 Medidas de resistencia a terra e ao chan.

 Medidas de sensibilidade de aparellos de corte e protección.

 Cálculo de condutores e dimensionamento de tubaxes e de canles protectoras.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Luminotécnia 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de
incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai 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 Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa.

CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación.

CA1.3 Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.

CA1.5 Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste tipo de instalación.

CA1.8 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA1.9 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA1.11 Tivéronse en conta os tempos previstos atendendo a un procedemento de calidade acordado.

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

CA1.13 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.14 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA1.16 Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do traballo.

CA1.17 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais.

CA1.18 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA1.19 Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

  Receptores eléctricos. Clases de receptores eléctricos. Receptores para iluminación. Aparellos de caldeamento. Cables e folios radiantes en vivendas. Instalacións eléctricas en mobles.
Instalacións en locais con radiadores para saunas.
  Eficiencia e organización do traballo.

  Traballo en equipo.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.
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Contidos

  Limpeza e orde no traballo.

  Receptividade na colleita das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Dispositivos para iluminación: tipos de lámpadas e a súa utilización.

 Cálculo luminotécnico. Magnitudes fundamentais da luminotecnia. Criterios básicos de aforro enerxético e protección ambiental.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Instalaciones de locales de pública concurrencia, industria y locales especiales. 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de
incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai SI

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. SI

RA4 - Mantén instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións con fins
especiais aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunció SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa.

CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación.

CA1.3 Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.

CA1.4 Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o tipo de local.

CA1.5 Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste tipo de instalación.

CA1.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

CA1.7 Instalouse a fonte de alimentación secundaria axeitada para o tipo de local.

CA1.8 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA1.9 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA1.10 Utilizáronse as canalizacións adecuadas atendendo á súa utilización e á súa localización.

CA1.11 Tivéronse en conta os tempos previstos atendendo a un procedemento de calidade acordado.

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

CA1.13 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.14 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA1.15 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA1.16 Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do traballo.

CA1.17 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais.

CA1.18 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.
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Criterios de avaliación

CA1.19 Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA3.1 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.3 Trazouse un esbozo do local e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras.

CA3.6 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.7 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.8 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.9 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.1 Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.8.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

 0Características especiais dos locais de pública concorrencia.  Instalacións en locais de reunións e traballo. Instalacións en locais de espectáculos e actividades recreativas.

  Características especiais dos locais con risco de incendio ou explosión. Modos de protección. Clases de emprazamentos I e II.  Equipamentos eléctricos en clase I.  Equipamentos eléctricos
en clase II.  Sistemas de instalación de cables.  Instalación en lo
  Características das instalacións eléctricas con fins especiais. Piscinas e fontes. Máquinas de elevación e transporte. Instalacións provisionais e temporais de obras. Feiras e pavillóns.
Establecementos agrícolas e hortícolas. Instalacións a moi baixa ten
  Receptores eléctricos. Clases de receptores eléctricos. Receptores para iluminación. Aparellos de caldeamento. Cables e folios radiantes en vivendas. Instalacións eléctricas en mobles.
Instalacións en locais con radiadores para saunas.
  Eficiencia e organización do traballo.

  Traballo en equipo.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

  Receptividade na colleita das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Tipos de subministracións eléctricas.

 Circuítos e iluminación de emerxencia.

 Cadros xerais e secundarios de protección en locais.

 Canalizacións eléctricas especiais.

 Previsión de cargas.

 Dispositivos para iluminación: tipos de lámpadas e a súa utilización.

 Cálculo luminotécnico. Magnitudes fundamentais da luminotecnia. Criterios básicos de aforro enerxético e protección ambiental.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.

 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.

 Cálculo de condutores e dimensionamento de tubaxes e de canles protectoras.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.

 Elaboración de informes.

 Interpretación de proxectos eléctricos.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico ou industrial: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.
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 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Proyecto: Diseño y motarje eléctrico de un edificio destinado a viviendas. 62

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica a posta en servizo dunha instalación dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de características
especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás especificacións do REBT. NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT.

CA3.1 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.3 Trazouse un esbozo do local e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras.

CA3.6 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.7 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.8 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.9 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

 Posta en servizo das instalacións.

 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.

 Cálculo de condutores e dimensionamento de tubaxes e de canles protectoras.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.

 Elaboración de informes.

 Interpretación de proxectos eléctricos.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Análisis, montaje y mantenemento de las instalaciones de megafonía. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes que as compoñen e as súas
características máis salientables. SI

RA2 - Configura instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que determina os elementos que as conforman, e selecciona compoñentes e equipamentos. SI

RA3 - Monta instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de montaxe. SI

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións electroacústicas e de seguridade, para lo que mide os parámetros significativos, e logo interpreta os seus
resultados. SI

RA5 - Mantén equipamentos e instalacións electroacústicas e de seguridade aplicando técnicas de detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos CCTV.

CA1.2 Identificáronse as necesidades electroacústicas e de seguridade de cada tipo de local: sonorización, intercomunicación interior entre estancias, servizo de avisos xerais, detección de
incendio, detección de intrusión ou detección de gases, etc.

CA1.3 Identificáronse os equipamentos e os elementos que compoñen as instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.4 Describíronse as funcións e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión.

CA1.5 Analizouse a normativa relativa ás instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.6 Interpretáronse esquemas relativos ás instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.7 Describíronse as posibilidades de interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos sistemas de portaría e videoportaría e cos sistemas
domóticos.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa.

CA2.3 Realizouse unha clasificación das instalacións.

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

CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.6 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas.

CA2.8 Utilizouse documentación técnica e comercial para a selección dos equipamentos e os materiais.

CA2.9 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
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Criterios de avaliación

CA2.10 Prestouse especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

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

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe dos equipamentos.

CA3.5 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación.

CA3.6 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.7 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

CA3.8 Optimizáronse de materiais.

CA3.9 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.10 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA3.11 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas que conforman a instalación.

CA4.2 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

CA4.3 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

CA4.4 Utilizáronse ferramentas informáticas para a programación dos equipamentos da instalación.

CA4.5 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA4.6 Elaborouse a documentación técnica onde se reflictan as actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos, así como un pequeno manual de emprego
do equipamento instalado.

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

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

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

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

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

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

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA5.7 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA5.8 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.
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Criterios de avaliación

CA5.9 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA5.10 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA5.11 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA5.12 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

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

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

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

CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

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

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA6.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e do equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Magnitudes e unidades fundamentais empregadas en acústica e electroacústica.

 Calidades e características dun sinal de audio. Impedancias e a súa adaptación.

 Instalacións electroacústicas: intercomunicación e sonorización. Tecnoloxías utilizadas nas instalacións electroacústicas

 Características das instalacións electroacústicas e de seguridade segundo a tipoloxía e os requisitos do local.

 Elementos das instalacións: tipos e características. Tipoloxía do cableamento.

 Normativa sobre instalacións de electroacústica e seguridade.

 Simboloxía e esquemas nas instalacións electroacústicas e de seguridade. Ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Equipamentos para a interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos de portaría e videoportaría, e cos domóticos.

 Instalacións electroacústicas. Características técnicas dunha instalación electroacústica. Clasificación das instalacións electroacústicas segundo a súa función, o ámbito de instalación, e o
tipo de amplificación e de control do sistema. Fontes de son.
 Simboloxía normalizada.

 Esquemas: ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Normativa.

 Cálculos básicos das instalacións.

 Documentación técnica das instalacións.

 Receptividade na recollida das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
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Contidos

 Documentación e planos das instalacións.

 Técnicas específicas de montaxe.

 Ferramentas e útiles para a montaxe.

 Calidade na montaxe de instalacións electroacústicas.

 Criterios para a optimización dos materiais.

 Limpeza e orde no traballo.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións electroacústicas: axustes e posta a punto.

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións electroacústicas.

 Posta en servizo das instalacións electroacústicas.

 Documentación para a posta en servizo das instalacións electroacústicas.

 Normas para un uso correcto da instrumentación e da ferramenta.

 Criterios, puntos de revisión e operacións programadas.

 Instrumentos de medida e elementos de verificación.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Análisis, montaje y mantenemento de las instalaciones de control de accesos. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes que as compoñen e as súas
características máis salientables. SI

RA2 - Configura instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que determina os elementos que as conforman, e selecciona compoñentes e equipamentos. SI

RA3 - Monta instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de montaxe. SI

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións electroacústicas e de seguridade, para lo que mide os parámetros significativos, e logo interpreta os seus
resultados. SI

RA5 - Mantén equipamentos e instalacións electroacústicas e de seguridade aplicando técnicas de detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos CCTV.

CA1.2 Identificáronse as necesidades electroacústicas e de seguridade de cada tipo de local: sonorización, intercomunicación interior entre estancias, servizo de avisos xerais, detección de
incendio, detección de intrusión ou detección de gases, etc.

CA1.3 Identificáronse os equipamentos e os elementos que compoñen as instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.4 Describíronse as funcións e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión.

CA1.5 Analizouse a normativa relativa ás instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.6 Interpretáronse esquemas relativos ás instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.7 Describíronse as posibilidades de interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos sistemas de portaría e videoportaría e cos sistemas
domóticos.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa.

CA2.3 Realizouse unha clasificación das instalacións.

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

CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.6 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas.

CA2.8 Utilizouse documentación técnica e comercial para a selección dos equipamentos e os materiais.

CA2.9 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
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Criterios de avaliación

CA2.10 Prestouse especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

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

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe dos equipamentos.

CA3.5 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación.

CA3.6 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.7 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

CA3.8 Optimizáronse de materiais.

CA3.9 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.10 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA3.11 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas que conforman a instalación.

CA4.2 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

CA4.3 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

CA4.4 Utilizáronse ferramentas informáticas para a programación dos equipamentos da instalación.

CA4.5 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA4.6 Elaborouse a documentación técnica onde se reflictan as actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos, así como un pequeno manual de emprego
do equipamento instalado.

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

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

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

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

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

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

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA5.7 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA5.8 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.
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Criterios de avaliación

CA5.9 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA5.10 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA5.11 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA5.12 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

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

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

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

CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

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

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA6.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e do equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Instalacións de seguridade: intrusión, incendio, acumulación de gases nocivos, CCTV e control de accesos. Tecnoloxías utilizadas nas instalacións de seguridade.

 Características das instalacións electroacústicas e de seguridade segundo a tipoloxía e os requisitos do local.

 Elementos das instalacións: tipos e características. Tipoloxía do cableamento.

 Normativa sobre instalacións de electroacústica e seguridade.

 Simboloxía e esquemas nas instalacións electroacústicas e de seguridade. Ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Equipamentos para a interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos de portaría e videoportaría, e cos domóticos.

 Instalacións de seguridade. Características técnicas das instalacións de seguridade. Tecnoloxías utilizadas. Elementos: tipos e características. Comunicacións do sistema co exterior.

 Simboloxía normalizada.

 Esquemas: ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Normativa.

 Cálculos básicos das instalacións.

 Documentación técnica das instalacións.

 Receptividade na recollida das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Documentación e planos das instalacións.

 Técnicas específicas de montaxe.
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Contidos

 Ferramentas e útiles para a montaxe.

 Criterios para a optimización dos materiais.

 Limpeza e orde no traballo.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.

 Normas para un uso correcto da instrumentación e da ferramenta.

 Criterios, puntos de revisión e operacións programadas.

 Instrumentos de medida e elementos de verificación.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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Establécese como mínimo esixible para alcanzar a avaliación positiva en cada unha das unidades formativas e en conxunto do módulo que o/o

alumno/para teña superado positivamente todos e cada un dos mínimos sinalados en cada das Unidades Didácticas dentro dos apartados

"Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado", avaliados segundo indícano os

correspondentes apartados. "Actividades de ensino e aprendizaxe e de avaliación", así como o cumprimento dos valores indicados no apartado 9.a

(Programación da educación en valores) segundo os criterios alí sinalados, os cales, polo seu carácter transversal, afectarán a todas e cada unha

das Unidades Formativas.

Para poder ser avaliados empregando estes mínimos e dado o carácter eminentemente práctico que ten este módulo, os/ as alumnos/ as deberán

cumprir tamén as seguintes condicións:

- Non ter perdido o dereito á avaliación continua.

- Colaborar de forma activa no desenvolvimiento das tarefas propostas, tanto con carácter individual como de traballo en grupo.

- Ter terminado en prazo os traballos e entregado as memorias correspondentes.

Considerásese, con independencia da existencia ou non dunha xustificación razoada, que o/o alumno/para ten perdido o dereito á avaliación

continua cando a súa asistencia a clases supere un 10 % das sesións.

Para a cuantificación dás avaliacións, ou alumno deberá realizar un exame teórico dás Unidades Formativas, no cal a nota para realizar a media

coa parte práctica deberá de ser como mínimo un catro, ou cal terá un peso do 30%, a parte práctica terá un peso do 60 % e ou 10% restante será

computado polo comportamento, actitude fronte a materia e realización de traballos e actividades propostas. A nota final de cada avaliación

corresponderá a media aritmética dás notas obtidas nas Unidades Formativas obxecto de exames. Para a superación do módulo, a nota final

corresponderá a media aritmética dás avaliacións debendo ser igual ou superior a 5.

Hai que sinalar que, dada a disparidade de coñecementos que integra cada unha das distintas Unidades Formativas que constitúe o módulo, o

concepto de avaliación continua só será de aplicación dentro de cada unha das Unidades Formativas, polo que para obter unha avaliación positiva

na totalidade do módulo será imprescindible ter superadas todas e cada unha das Unidades Formativas por separado, con independencia da nota

posta nas avaliacións parciais realizadas ao longo do curso.

Cando non sexa de aplicación este apartado o/o alumno/para será avaliado segundo indícao o apartado 6 (Procedemento para a recuperación das

partes non superadas).

Para garantir o correcto seguimento do alumno, a profesora empregará unhas "fichas do alumno". Nas mesmas indicaranse, entre outras, a

necesidade por parte do/a alumno/a de realizar os exames propostos.

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

Este procedemento aplicarase no caso daqueles/ as alumnos/ as que non conseguen unha avaliación positiva no transcurso do curso e non lle

será aplicable suficiente o indicado no apartado 8. b ( Medidads de reforzo educativo para ou alumnado que non responda globalmente aos

bjetivos programados).

As actividades de recuperación serán sempre personalizadas, quedarán reflectidas enla "ficha do alumno" e constará de dous partes:

- Parte autónoma. Constará dunha ou varios traballos nos que se definirá como mínimo os datos de partida, os obxectivos e o tempo máximo para

entregalos. Será condición indispensable que o/a alumno/a dispoña persoalmente do equipo necesario para realizar o traballo (computador,
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programas,...)

- Parte presencial. Constará de unexamen practico e, no caso de non ser posible a realización da parte autónoma anterior, dun exame teórico. Esta

proba realizarase coincidindo coa terminación do curso.

En cualquier caso, las pruebas permitirán garantizar que el/a alumno/a alcanza los mínimos exigibles tal y como se indica en el aparetado 5

(Mínimos exigibles para alcanzar la evaluación positiva y los criterios de cualificación) por lo que, dad la complejidad que supone la realización de

la prueba presencial, se realizarán días diferentes para cada Unidad Formativa no superada, pero tiene la consideración de un único examen final

extraordinario, que deberá ser avaliado positivamente en todas y cada una de las partes para obtener la evaluación positiva en el módulo.

Se debe recalcar que, para el correcto desarrollo del módulo, se hace imprescindible la asistencia continuada de las clases, ya que, el dominio de

los programas, herramientas, equipos, etc. así lo requieren.

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

Aplicarase este procedemento cando o/a alumno/a:

- Ter perdido o dereito á avaliación continua.

- Non colaborar de forma activa no desenvolvemento das tarefas propostas, tanto con carácter individual como de trabjo en grupo.

- Non terminar os traballos en prazo.

- Non entregar as memorias correspondentes.

Neste caso o/a alumno/a terá que realizar para cada unha das Unidades Formativas non superadas nunha proba consistente nun dobre exame

teórico e práctico.

Estas probas tendran a amplitude suficiente para garantir que o/a alumno/a alcanza un mínimo esixible tal e como se indica no apartado 5 (Mínimo

esixible para alcanzar a avaliación poisitiva e os crterios de cualificación) polo que, dada a complexidade que supón a súa realización, indicaranse

días diferentes para cad Unidade Formativa, pero tendo en consideración un exame Final Extraordinario, que deberá ser avaliado positivamente en

todas e cada unha das dúas partes para alcanzar a avaliación positiva non módulo.

Igualmente, para estas probas terá a consideración de mínimo esixible o cumprimento dos valores indicados no apartado 9.a (Programación da

educación en valores) segundo os criterios indicados, os cales, polo seu carcácter transversal, afectarán a todas e cada unha das Unidades

Formativas.

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

Á hora de facer un correcto seguimento da programación e poder avaliar a propia práctica docente é necesario sinalar que o desenvolvemento da

mesma vai ter unha marcada  interdependencia alumno/a profesor/a. Por iso é preciso o  analisis sexa feito sobre ambos.

En relación ao alumno, o mellor indicador da súa evolución será a "ficha do alumno", ou o conxunto das cales permite extraer unha información

vital para a profesora, xa que permitirá analizar o grao de comprensión dos conceptos e a destreza adquirida. DÉBESE recalcar que, para o

correcto desenvolvemento do módulo, farase imprescindible a asistencia continuada das clases, xa que, o dominio dos programas, ferramentas,

equipos, etc. así o require.
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O resultado desta análise terá o seu reflexo na Memoria final do módulo e servirá de base, de ser o caso, para adoptar  correciones futura.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os informes facilitados na Avaliación Inicial do Ciclo Formativo (segundo o establecido na Orde do 13 de xullo de 2011, DOG do 15 de xullo)

facilitarán as situacións académicas e persoais do alumnado e servirán para fixar un punto de partida.

Con todo, ao comezo do curso se  hara na aula unha posta en común de coñecementos, a cal terá como obxectivo exclusivo unha análise,

centrada nos contidos do módulo, da situación real do alumnado con respecto á materia a tratar e a súa capacidade de autoformación.

Desta forma poderase facer, por exemplo, unha distribución mais homoxénea dos grupos de traballo e mesmo facilitar que o/o alumno/para adquira

unha maior independencia formativa.

En ningún caso esta avaliación inicial terá carácter vinculante nin supoñerá unha modificación dos mínimos esixibles.

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

Ao longo do curso e segundo o reflectido na ficha do alumno así o aconselle, ofreceráselle a aquel/a alumno/a que o necesite a posibilidade de

reforzar a súa aprendizaxe e mesmo recuperar partes non superadas.

Atoparanse nesta situación os alumnos/ as que:

- Non teñan perdida o dereito á avaliación continua.

        - Colaboren de forma activa no desenvolvemento das tarefas propostas, tanto con carácter individual como de traballo en grupo.

        - Non terminen parcialmente os mínimos dunha Unidade Formativa.

        - Mostren a súa dispoñibilidade para traballar en autoformación.

Se se cumpren os catro puntos, acordarase co/a alumno/á realización dun ou varios traballos nos que se definen, entre outros, os datos de partida,

os obxectivos e o tempo máximo para entregalos. Será condición indispensable que o/o alumno/para dispoña persoalmente do equipo necesario

para realizar o traballo (computador, programas,..), estando en todo momento apoiado polo profesor en tarefas de titoría.

No caso de que, polo carácter dos mínimos para recuperar, sexa necesaria unha verificación práctica dos mesmos o/a  alumnoa deberá realizar

tamén unha proba práctica, normalmente coincidindo co Exame Final Extraordinario.

O conxunto destas tarefas en ningún caso supoñerá unha rebaixa dos mínimos esixidos reflectidos no apartado 5 (Mínimos esixibles para alcanzar

a avaliación positiva e os criterios de cualificación), senón que constitúe unha ferramenta de apoio para a consecución dos mesmos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores, aínda que pareza allea aos obxectivos do módulo está  intimamente ligada aos mesmos, en canto contribúe á formación

no amplo concepto da mesma, permitindo por exemplo avaliar o comportamento do alumno/a en a contorna produtiva.

Con esta idea, fíxanse os seguintes criterios de avaliación:

 Criterios de avaliación:

  - Puntualidade no inicio e remate das tarefas.

  - Orde e limpeza no manexo e elaboración da documentación.

  - Rigor no manexo da documentación.
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  - Calidade da documentación.

  - Orde e método de traballo.

  - Traballo en equipo.

  - Calidade do traballo.

  - Seguridade no traballo.

  - Buscar a mellor solución.

  - Coidado da natureza.

Mínimos esixibles:

  - Asiste con puntualidade ás clases e cumpre os horarios fixados para a realización de montaxes, verificacións e/ou mantemento.

  - Memorias estruturados, escritas con claridade e cumprindo a normativa.

  - Correcta interpretación de planos, das instrucións dos equipos/materiais, dos orzamentos e da normativa.

  - Verificación da idoneidade e integración da documentación.

  - Manter a contorna de traballo ordenado, limpo e seguro.

  - Implicación na consecución dos obxectivos por parte de todos os membros do equipo.

  - Alcanza ou supera a calidade esixida no traballo.

  - Extrema as precaucións con respecto ás persoas e os equipos.

  - Contémplanse aspectos económicos, de facilidade de mantemento e ampliación e de funcionalidade.

  - Procúrase non desperdiciar materiais e coidar a reciclaxe.

O incumprimento de calquera destes mínimos impedirá obter unha avaliación positiva das Unidades Formativas e/ou dos módulos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Promoverase e facilitará a participación activa do alumno en todas aquelas actividades propostas desde o Departamento que teñan que ver co

currículo do Ciclo, especialmente naquelas que traten aspectos directamente relacionados co módulo.

En casos excepcionais, realizados no propio Centro no horario lectivo do módulo e que poidan substituír as explicacións do profesor nalgunha

Unidade Didáctica, estas actividades non serán de carácter obrigatorio nin será avaliadas. De selo, informarase o alumno previamente coa

facilidade de que tomen as anotacións oportunas.
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