
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 (*)

MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos 82019/2020 254213

MP0520_14 Sistemas eléctricos de corrente alterna 82019/2020 6151

MP0520_24 Técnicas de medidas en instalacións electrotécnicas 82019/2020 3429

MP0520_34 Máquinas eléctricas 82019/2020 9075

MP0520_44 Circuítos electrónicos 82019/2020 6958

(*) 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 da resposta a necesidade de proporcionar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión dos parámetros,

principios de funcionamento e características de equipos electrónicos e máquinas de corrente alterna, utilizadas en instalacións eléctricas,

automatismos, instalacións domóticas, instalacións solares fotovoltaicas e ICT, entre outras. Proporcionar una adecuada base teórica e práctica

sobre os equipos e técnicas de medida utilizadas en verificación, posta en servizo y mantemento de instalacións eléctricas e ICT y enseñar a

recoñecer os riscos e efectos da electricidade.
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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 Iniciación á corrente alterna, estudo de circuítos monofásicos e trifásicosA corrente alterna 61 25

2 Coñecemento dos distintos aparellos de medidas eléctricas. Medicións en circuítos eléctricos e en instalacións
eléctricas.

Medidas en
instalacións
electrotécnicas

34 25

3 Estudo teórico do transformador de potencia. Ensaios de transformadores.Transformadores 40 15

4 Estudo detallado dos xeradores e motores de corrente alterna. Conexión, arranque e maniobras con motores
de corrente alterna, monofásicos e trifásicos

Máquinas rotativas:
xeradores e motores

50 15

5 Estudo de compoñentes basicos. Simboloxía e representación de circuítos. Deseño, cálculo e montaxe de
fontes de alimentación.Aplicacións do tiristor, diac e triac. Deseño de circuítos básicos de control. Función dos
amplificadores nos circuítos electrónicos.

Electrónica analóxica 34 10

6 Iniciación a lóxica. Deseño e montaxe de circuítos con integrados. Coñecer as aplicacións reais de
codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores e comparadores. Coñecer as aplicacións dos
biestables. Estudar o funcionamneto dos contadores.

Electrónica dixital 35 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A corrente alterna 61

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 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 Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal.

CA1.2 Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente alterna.

CA1.3 Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, potencias, cos ¿ e frecuencia de resonancia, etc.).

CA1.4 Distinguíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos.

CA1.5 Calculouse o cos ¿ e a súa corrección en instalacións eléctricas.

CA1.6 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente alterna.

CA1.7 Identificáronse os harmónicos, os seus efectos e as técnicas de filtraxe.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Corrente alterna: tipoloxía, magnitudes eléctricas e vantaxes fronte á corrente continua.

 0Potencias en sistemas trifásicos.

  Cálculo da batería de condensadores en sistemas monofásicos e trifásicos.

  Harmónicos: causas e efectos.

 Xeración de correntes alternas: valores característicos.

 Simboloxía eléctrica.

 Circuítos de corrente alterna monofásica. Comportamento dos receptores elementais en corrente alterna monofásica.

 Potencias en corrente alterna monofásica. Factor de potencia. Resonancia.

 Sistemas trifásicos: características; vantaxes fronte aos sistemas monofásicos.

 Distribución a tres e catro fíos. Conexión de receptores trifásicos.

 Corrección do cos ¿ dunha instalación trifásica.

 Cálculo de magnitudes de liña e de fase en sistemas trifásicos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Medidas en instalacións electrotécnicas 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo e o mantemento de instalacións electrotécnicas, e describe os procedementos e os equipamentos de
medida. 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 Recoñeceuse o principio de funcionamento e as características dos instrumentos de medida.

CA1.2 Identificáronse os esquemas de conexión dos aparellos de medida.

CA1.3 Recoñecéronse os procedementos de medida de cada instrumento ou equipamento.

CA1.4 Identificáronse as necesidades de calibración dos aparellos de medida.

CA1.5 Realizáronse medidas dos parámetros básicos das instalacións eléctricas (tensión, intensidade, potencias, cos ¿, etc.) co equipamento de medida adecuado e consonte a normativa
de seguridade.

CA1.6 Aplicáronse procedementos para a corrección de erros en medidas eléctricas.

CA1.7 Aplicáronse normas de seguridade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de medida: clasificación. Erros.

 0Informes das medidas realizadas.

  Calibraxe dos equipamentos de medida. Esixencias do sistema de calidade e/ou regulamentarias. Condicións de almacenamento dos equipamentos de medida.

  Normativa de seguridade para a realización das medidas.

 Sistemas de medida. Esquemas de conexión.

 Instrumentos de medida. Características e principios de funcionamento dos aparellos de medida.

 Conexión de multímetro, pinza multifunción, telurómetro, medidor de illamento, medidor de corrente de fugas, detector de tensión, e analizador-rexistrador de potencia e enerxía para
corrente alterna trifásica.
 Equipamento verificador da sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais; luxómetro; analizador de redes, de harmónicos e de perturbacións na rede; aparello comprobador do
dispositivo de vixilancia do nivel de illamento en instalacións IT; medid
 Procedementos de medida: medidas de resistencia, tensión, intensidade, potencia, enerxía, cos ¿, etc.

 Medidas de resistencia de posta a terra, resistividade do terreo, resistencia de illamento en baixa e media tensión, resistencia de illamento de chans e paredes, medida de rixidez dieléctrica e
medida de corrente de fugas. Medidas de harmónicos e perturba
 Comprobación da intensidade de disparo dos diferenciais; medida da impedancia de bucle; comprobación da secuencia de fases; medida da tensión de paso e de contacto; medidas
termográficas; medidas en ICT; comprobación da continuidade dos condutores de prot
 Técnicas e equipamentos para diagnóstico e localización de avarías en instalacións eléctricas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Transformadores 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza transformadores trifásicos, para o que analiza o seu funcionamento e realiza probas e ensaios. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Distinguíronse as características físicas e funcionais dos transformadores.

CA2.2 Obtívose información técnica da placa de características.

CA2.3 Identificáronse os grupos de conexión dos transformadores trifásicos e as súas aplicacións.

CA2.4 Recoñecéronse os tipos de acoplamento dos transformadores.

CA2.5 Aplicáronse técnicas de medición fundamentais en transformadores trifásicos.

CA2.6 Realizáronse os ensaios de baleiro e curtocircuíto dun transformador.

CA2.7 Aplicáronse medidas de seguridade nos ensaios.

CA2.8 Realizáronse os cálculos das condicións de funcionamento dos transformadores (coeficiente de regulación, caída de tensión e rendemento, etc.).

 CA2.9 Distinguíronse as posibles conexións dun autotransformador

 0CA2.10 Obtívose información técnica de catalogos comerciais

4.3.e) Contidos

Contidos

 Características dos transformadores. Placa de características dos transformadores. Constitución. Circuítos eléctrico e magnético. Simboloxía normalizada de transformadores.

 0Ensaio en curtocircuíto. Intensidade de curtocircuíto. Índice de carga.

  Cálculos característicos: coeficiente de regulación, caída de tensión, rendemento, etc.

  Cálculos característicos co sistema de reducción p.u.

  Balance enerxético.

  Catálogos comerciais.

  Selección do transformador segundo o tipo de aplicación.

 Transformador monofásico: principio de funcionamento do transformador.

 Autotransformador: tipos e aplicacións electrotécnicas.

 Transformador trifásico: esquemas de conexión; grupos de conexión. Banco de tres transformadores.
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Contidos

 Medicións fundamentais en transformadores trifásicos.

 Acoplamento en paralelo de transformadores. Tipos de acoplamentos e compatibilidade.

 Ensaios: condicións e conclusións.

 Ensaios: medidas de seguridade para traballos con tensión (BT).

 Ensaio en baleiro.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Máquinas rotativas: xeradores e motores 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as características das máquinas rotativas de corrente alterna, para o que analiza os seus principios de funcionamento e identifica os seus campos
de aplicación. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.

CA1.2 Identificáronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

CA1.3 Relacionouse cada elemento da máquina coa súa función.

CA1.4 Calculáronse magnitudes eléctricas e mecánicas.

CA1.5 Obtívose información técnica da placa de características.

CA1.6 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

CA1.7 Utilizáronse gráficas de funcionamento.

CA1.8 Identificáronse sistemas de posta en marcha de máquinas.

CA1.9 Utilizáronse gráficas de par-velocidade, rendemento-potencia, revolución-potencia, etc.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das máquinas eléctricas rotativas.

 0Regulación da velocidade dos motores trifásicos.

  Motores monofásicos.

  Motores especiais. Motor paso-paso. Motor de relutancia magnética.

 Esquemas de conexión de máquinas.

 Alternador trifásico. Acoplamento de alternadores.

 Aplicacións dos alternadores.

 Principio de funcionamento do alternador.

 Motor asíncrono trifásico: constitución e tipos.

 Campo xiratorio.

 Características de funcionamento dos motores eléctricos de corrente alterna: par-velocidade, rendemento-potencia; revolución-potencia, etc.
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Contidos

 Sistemas de arranque de motores.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Electrónica analóxica 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza circuítos electrónicos analóxicos, para o que analiza o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Caracterizáronse as fontes de alimentación.

CA1.2 Caracterizáronse os sistemas electrónicos de control de potencia.

CA1.3 Verificouse o funcionamento dos sistemas electrónicos de control de potencia.

CA1.4 Caracterizáronse os circuítos amplificadores.

CA1.5 Comprobáronse os factores de dependencia da ganancia dos circuítos con amplificadores operacionais.

CA1.6 Caracterizáronse circuítos osciladores.

CA1.7 Realizáronse esquemas de bloques de circuítos analóxicos de diferentes tipos.

CA1.8 Medíronse ou visualizáronse os sinais de entrada e saída en circuítos analóxicos ou nos seus bloques.

CA1.9 Identificáronse as aplicacións dos circuítos analóxicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos: tipos e características. Compoñentes pasivos, activos e optoelectrónicos.

 0Aplicacións informáticas para simulación de circuítos.

  Sistemas de alimentación controlados.

 Rectificación: filtraxe, amplificación e estabilización.

 Fontes de alimentación: fundamentos e bloques funcionais.

 Control de potencia: compoñentes (tiristor, SCR, diac e triac, etc.).

 Amplificadores operacionais. Fundamentos da amplificación.

 Aplicacións con dispositivos integrados.

 Xeradores de sinal.

 Osciladores: tipos (RC, LC, etc.). Osciladores integrados.

 Multivibradores: tipos (monoestables, biestables e estables).
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Electrónica dixital 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza circuítos electrónicos dixitais, para o que analiza o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse as funcións lóxicas fundamentais.

CA2.2 Representáronse circuítos lóxicos.

CA2.3 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

CA2.4 Identificáronse os compoñentes básicos dos circuítos dixitais e as súas aplicacións.

CA2.5 Caracterizáronse circuítos combinacionais.

CA2.6 Caracterizáronse circuítos secuenciais.

CA2.7 Comprobouse o funcionamento de circuítos lóxicos.

CA2.8 Utilizáronse aplicacións informáticas de simulación de circuítos.

CA2.9 Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación.

CA2.10 Medíronse ou visualizáronse os sinais.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Introdución ás técnicas dixitais.

 0Familias lóxicas: aplicacións.

 Sistemas dixitais: sistemas de numeración.

 Simboloxía de elementos dixitais.

 Análise de circuítos con portas lóxicas. Tipos de portas lóxicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND e EXOR.

 Circuítos lóxicos combinacionais.

 Codificadores e decodificadores.

 Multiplexores e demultiplexores.

 Comparadores.

 Circuítos lóxicos secuenciais: ciestables (asíncronos e síncronos), R-S, D, etc. Contadores. Rexistros de desprazamento.
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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 primeiro curso, dispón de tres avaliacións ordinarias. Para a superación dunha avaliación é

necesario obter unha nota igual ou superior a 5 puntos sobre un total de 10. Para aprobar o módulo é necesarios ter superadas tódalas as

avaliacións. A cualificación final do módulo será a media aritmética da nota das 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 das probas escritas sexa inferior a 4 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. 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 3ª avaliación os alumnos que suspendan o módulo deberán asistir a clases de recuperación ata a avaliación final, durante este tempo

daráselles a axuda que necesiten para tentar de recuperar as partes non superadas.

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 30 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

A avaliación do proceso de ensino levarase a cabo en tres momentos:
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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

Faráselle ós alumnos unha proba escrita na primeira semana de curso, para saber se teñen os coñecementos mínimos que lles permitan seguir o

desenrolo do módulo. De non ser así indicaráselles que contidos deben adquirir para seguir o proceso de ensino. Esto decidirase durante a xunta

de avaliación inicial que se fará cos demais profesores do curso.

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

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 RBT, e quincenal dun artigo técnico designado polo profesor na páxina Web www.voltimum.es ou

similares.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

Este módulo cimenta os coñecementos teóricos da eléctricidade, polo que se aproveitarán tódalas actividades extraescolares para aplicar estes

coñecementos e amplialos. Antes de cada actividade daráselle ós alumnos unha guía con indicacións sobre puntos interesantes nos que se deben

fixar e tamén se lles animará a que indaguen sobre todo o que lles parezca interesante.

Despois de cada actividade farase na aula unha exposición e un debate sobre os coñecementos adquiridos na mesma.
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