
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 (*)

MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas 92019/2020 288240

MP0518_13 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de vivendas, de
edificios e de locais de tipo comercial e industrial

92019/2020 156130

MP0518_23 Técnicas e procesos en redes de distribución en baixa tensión e
instalacións de enlace

92019/2020 8470

MP0518_33 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de iluminación
exterior

92019/2020 4840

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

Profesorado asignado ao módulo BENJAMÍN FERNÁNDEZ BELLO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de supervisión da montaxe e o mantemento, e de verificación

en instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios, en instalacións de enlace, no interior de vivendas, en locais de pública

concurrencia, con risco de incendio o explosión, e con características especiais, en redes de distribución en baixa tensión e na iluminación exterior.
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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 Estudaremos o Circuíto eléctrico e os elementos que os integran. (xeneradores, receptores, condutores,
elementos de mando). Tipos de xeneradores e magnitudes fundamentais.  Líneas de distribución en corrente
alterna. Simboloxía das redes de alimentación. Tipo de receptores. Magnitudes básicas de un circuíto eléctrico.
Simboloxía  Esquemas eléctricos. Tipos (multifilar, unifilar, funcional, etc) Mecanismos, caixa de mecanismos,
caixas de rexistro e bornes de conxión. Montaxe de circuítos básicos: Punto de luz, lámpadas en paralelo,
conexión en serie, medida das magnitudes (tensión, intensidade, resistencia, potencia, etc), montaxe mixto,
tomas de corrente, distintas alternativas de conexión de timbres, lámpadas conmutadas e de cruzamento,
conexión de tubos fluorescentes (distintas alternativas), automáticos ce escaleira, montaxe de circuítos de
iluminación con telerruptores, regulaladores de fluxo luminoso para pulsadores e interruptores. Realizaremos
os esquemas en AutoCad.

Estudo e montaxe de
circuítos eléctricos
básicos.
Documentación
necesaria para o plan
de montaxe

86 26

2 Coñecerás os dispositivos que forman parte de un Cadro Xeral de Mando  e Protección (CGMP), así como os
graos de electrificación así como os distintos circuítos. Determinar o número de tomas de corrente e os puntos
de luz necesarios en cada grao de electrificación. Realizarás os esquemas representativos utilizados en
instalacións de vivendas de edificios e de locais de tipo comercial e industrial. Estes esquemas realizaranse en
AutoCad. Realizarás exercicios prácticos de aplicacións en  vivenda, locais comerciais, e industrial, así como
os esquemas representativos

Instalacións eléctricas
de vivendas.
Condutores eléctricos.
Canalizacións

50 18

3 Sabrás clasificar os diferentes locais de publica concorrencia.  Coñecerás os sistemas de suministro
complementario e sistemas de alumeado de emerxecia en locais de pública concorrencia. Coñecerás os
diferentes locais de características especiais, tales como locais húmidos e mollados, locais con risco de
corrosión, etc.   Realizaremos distintos esquemas e montaxes  relacionados

Montaxe das
instalacións eléctricas
en locais interiores
especias

20 9

4 Estudaremos  os distintos elementos que hai desde a rede de distribución ata o Cadro Xeral de Mando e
Protección. Acometida, caixa de acometida, Centralización de contadores, rede de distribución, interruptor de
control de potencia, etc. Os alumnos realizarán  un traballo documentando as distintas partes. Realizaranse
esquemas que complementen dito traballo

Instalacións eléctricas
de enlace e redes
eléctricas de
distribución en BT

47 15

5 Realizaremos exercicios prácticas de distintas alternativas de circuítos. realizar esquemas das distintas
alternativas e resolver  exercicios prácticos significativos (tomaremos como exemplo a instalación eléctrica de
un taller de construcións metálicas. Aprenderás a importancia que ten unha  adecuada separación de circuítos
xunto con un adecuado equilibrio de cargas en un sistema trifásico.

Montaxe das
instalacións de enlace
e cadro de servizos
xerais en un edificio
de vivendas e
industria.

37 14

6 Coñecerás os distintos de lámpadas e diferenciarás os as características fundamentais de cada lámpada.
Coñecer as lámpadas de descarga e os equipos necesarios para o seo funcionamento.  Lapadas utilizadas en
alumeado público (Vapor de mercurio, Vapor de Sodio de Alta Presión, lámpadas de halóxenos metálicos,
lámpadas de vapor de sodio a baixa presión, arrancadores, diferentes tipos de reactancias, reactancias de
dobre nivel. Estudo de outro  tipo de lámpadas e a súa regulación. Regulación e control do alumeado: Reloxo
horario, células fotoeléctricas.  Esquemas eléctricos en Autocad.

Instalacións de
iluminación exterior.
Automatizar un
alumeado público

38 12

7 Coñeceras as diferentes instalacións clasificadas como de fins especiais, aquelas destinadas a piscinas e
fontes, instalacións temporais de obra e aquelas destinadas a feiras e stansds. Realizaremos o Montaxe da
instalación de unha fonte pública, sempre que os medios o permitan

Montaxe das
instalacións de
iluminación de fins
especiais

10 6
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estudo e montaxe de circuítos eléctricos básicos. Documentación necesaria para o plan de montaxe 86

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. SI

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. 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 Identificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas, de edificios e de diversos tipos de locais: de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, con
características especiais, etc.

CA1.2 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.4 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.6 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.7 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.8 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o abastecemento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.
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Criterios de avaliación

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.2 Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe.

CA3.3 Conformáronse ou mecanizáronse caixas, canalizacións e condutores.

CA3.4 Montáronse sistemas de iluminación interior, incluíndo equipamentos de control e regulación para cada tipo de lámpada.

CA3.6 Montáronse as canalizacións axeitadas en cada caso.

CA3.7 Tendéronse e marcáronse condutores, evitando cruzamentos.

CA3.8 Fixáronse os mecanismos das instalacións.

CA3.9 Conectáronse os condutores e/ou os mecanismos.

CA3.11 Montáronse sistemas de compensación de enerxía reactiva.

CA3.12 Realizáronse probas e medidas regulamentarias.

CA3.13 Utilizáronse as máquinas e as ferramentas adecuadas para cada instalación.

CA3.14 Aplicáronse criterios de calidade nas intervencións.

CA4.2 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.8 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.
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Criterios de avaliación

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.1.e) Contidos

Contidos

 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solucións.

 Elementos das instalacións eléctricas: receptores, mecanismos, proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos das instalacións eléctricas de iluminación interior. Equipamentos e sistemas de iluminación normal e de emerxencia: lámpadas, luminarias e equipamentos de control e regulación.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos normalizados.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, documentos base do código técnico da edificación, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.
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Contidos

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Esquemas de instalacións eléctricas: interpretación, tipoloxía e características.

 0Probas e medidas regulamentarias.

  Máquinas e ferramentas empregadas na montaxe das instalacións.

  Criterios de calidade na montaxe de instalacións.

 Procedemento de montaxe en instalacións eléctricas.

 Técnicas de montaxe dos elementos de protección de persoas e instalacións en vivendas, edificios e locais.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación interior. Tipos de lámpadas e equipamentos auxiliares de control e regulación.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións eléctricas.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Normativa de aplicación relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.
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Contidos

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

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

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións eléctricas de vivendas. Condutores eléctricos. Canalizacións 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. 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 Identificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas, de edificios e de diversos tipos de locais: de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, con
características especiais, etc.

CA1.2 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.3 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.5 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.6 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.9 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA3.1 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación.

CA3.4 Montáronse sistemas de iluminación interior, incluíndo equipamentos de control e regulación para cada tipo de lámpada.

CA3.6 Montáronse as canalizacións axeitadas en cada caso.
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Criterios de avaliación

CA3.7 Tendéronse e marcáronse condutores, evitando cruzamentos.

CA3.10 Montáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación.

CA3.11 Montáronse sistemas de compensación de enerxía reactiva.

CA3.15 Aplicouse a normativa na montaxe das instalacións.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do REBT.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.4 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.6 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.7 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas, e elaborouse a memoria técnica de deseño e o certificado da instalación.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características das instalacións interiores e das instalacións eléctricas comúns do edificio: garaxes, iluminacións de zonas comúns, subministración eléctrica do ascensor ou dos
sistemas de telecomunicacións, etc.
 Traza de instalacións en edificios destinados principalmente a vivendas, en locais de pública concorrencia, destinados a industrias, con características especiais, etc.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, documentos base do código técnico da edificación, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 0Probas e medidas regulamentarias.

  Aplicación do regulamento electrotécnico de baixa tensión e das normas UNE en instalacións eléctricas.

 Técnicas de montaxe de instalacións comúns nos edificios: iluminación, sistemas de bombeamento para sotos, electrificación de garaxes comunitarios, alimentación de aparellos elevadores,
etc.
 Técnicas de montaxe nas instalacións eléctricas en vivendas.

 Técnicas de montaxe dos elementos de protección de persoas e instalacións en vivendas, edificios e locais.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación interior. Tipos de lámpadas e equipamentos auxiliares de control e regulación.

 Montaxe de receptores eléctricos: aparellos de caldeamento, motores, condensadores, etc.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais con risco de incendio ou explosión, con fins especiais, etc., segundo o REBT.

 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Documentación de control de avarías.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe das instalacións eléctricas en locais interiores especias 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA3.1 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación.

CA3.5 Montáronse sistemas de iluminación de emerxencia.

CA3.10 Montáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación.

CA3.15 Aplicouse a normativa na montaxe das instalacións.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.10 Realizáronse verificacións típicas en locais de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión e con características especiais, segundo o REBT.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características das instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, de características ou con fins especiais, etc.

 Traza de instalacións en edificios destinados principalmente a vivendas, en locais de pública concorrencia, destinados a industrias, con características especiais, etc.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, documentos base do código técnico da edificación, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

  Aplicación do regulamento electrotécnico de baixa tensión e das normas UNE en instalacións eléctricas.

 Técnicas de montaxe de instalacións comúns nos edificios: iluminación, sistemas de bombeamento para sotos, electrificación de garaxes comunitarios, alimentación de aparellos elevadores,
etc.
 Instalación de circuítos e características. Montaxe de instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con características especiais, etc.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación de emerxencia: iluminación de seguridade (de evacuación, ambiente ou antipánico, e zonas de alto risco) e de substitución.

 Montaxe de receptores eléctricos: aparellos de caldeamento, motores, condensadores, etc.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Documentación de control de avarías.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instalacións eléctricas de enlace e redes eléctricas de distribución en BT 47

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de enlace e redes eléctricas de distribución en baixa tensión, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en
conta a relación entre os trazados, os equipamentos e os elementos, e a súa localización. SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que establece a secuencia das
actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. SI

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que analiza programas de
montaxe, e describe as operacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros
da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión para determinar as súas causas, e propón
solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a
restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, para o que analiza plans de
mantemento e a normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características dos elementos das instalacións de enlace.

CA1.2 Identificáronse as características dos elementos das redes eléctricas de distribución, tanto aéreas como subterráneas, así como das acometidas eléctricas.

CA1.3 Identificáronse os tipos de subministracións eléctricas.

CA1.4 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.5 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.6 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.7 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.8 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.9 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.10 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.11 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA2.4 Tívose en conta o almacenamento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Relacionáronse as fases da montaxe cos plans de calidade e de montaxe.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de enlace e de redes de distribución.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de enlace e das redes distribución.

CA3.4 Seleccionouse a maquinaria lixeira e pesada específica de cada fase da montaxe.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA3.6 Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas características específicas de montaxe.

CA3.7 Identificáronse os medios técnicos para a montaxe de instalacións de enlace e das redes de distribución.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión ás instrucións do REBT.

CA4.2 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas consonte á normativa.

CA4.3 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.6 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.9 Verificáronse as proteccións eléctricas.

CA4.10 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

4.4.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións eléctricas de enlace: caixa xeral de protección, liña xeral de alimentación, derivación individual, contadores e dispositivo xeral
individual de mando e protección.
 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solucións.

 Esquemas de instalación das instalacións de enlace.

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións de distribución en baixa tensión. Redes aéreas e subterráneas. Acometidas eléctricas.

 Elementos das instalacións eléctricas de enlace e das redes eléctricas de distribución en baixa tensión: proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de redes eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases de montaxe e procedementos específicos das instalacións de enlace e das redes de distribución.

 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Técnicas de montaxe e conexión de elementos das instalacións de enlace e das redes de distribución de enerxía.

 Técnicas específicas empregadas na montaxe de instalacións aéreas e subterráneas.

 Maquinaria lixeira e pesada, e ferramenta empregada na realización e na montaxe de canalizacións, e na conexión de condutores.

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución segundo o REBT.

 Especificacións técnicas e uso dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificaci¿ e a posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia, intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións de enlace e redes de distribución en baixa tensión.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe das instalacións de enlace e cadro de servizos xerais en un edificio de vivendas e industria. 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de enlace e redes eléctricas de distribución en baixa tensión, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en
conta a relación entre os trazados, os equipamentos e os elementos, e a súa localización. NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que establece a secuencia das
actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que analiza programas de
montaxe, e describe as operacións. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros
da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión para determinar as súas causas, e propón
solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a
restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, para o que analiza plans de
mantemento e a normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.5 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.9 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación das instalacións de enlace.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Instalacións de iluminación exterior. Automatizar un alumeado público 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de iluminación exterior, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os
equipamentos e os elementos, e a súa localización. SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que establece a secuencia das actividades e identifica os recursos
que cumpra empregar. SI

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de iluminación exterior, para o que analiza programas de montaxe, e describe as
operacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de iluminación exterior, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros da instalación respondan á
normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de iluminación exterior para determinar as súas causas, e propón solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de iluminación exterior, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a restitución do funcionamento. SI

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que analiza plans de mantemento e a
normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características das instalacións de iluminación exterior e dos equipamentos empregados nelas.

CA1.2 Identificáronse os tipos de instalacións de iluminación exterior.

CA1.3 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.4 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.6 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.7 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.8 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.9 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.10 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o almacenamento e a provisión de materiais.
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Criterios de avaliación

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Relacionáronse as fases da montaxe cos plans de calidade e de montaxe.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de iluminación exterior, tanto aéreas como subterráneas.

CA3.4 Seleccionouse a maquinaria lixeira e pesada específica, de cada fase da montaxe.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA3.6 Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas características específicas de montaxe.

CA3.7 Identificáronse os medios técnicos para a montaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de iluminación exterior ás instrucións do REBT.

CA4.2 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas e consonte a normativa.

CA4.3 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA4.10 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.
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Criterios de avaliación

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.
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Criterios de avaliación

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solución.

 Elementos das instalacións eléctricas: proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos específicos das instalacións de iluminación exterior: lámpadas, soportes e luminarias. Equipamentos de control e regulación: interruptores crepusculares, interruptores horarios
astronómicos, estabilizadores-redutores de fluxo luminoso e sistemas
 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de redes eléctricas de iluminación exterior.

 Elaboración de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos e de obra civil.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases e procedementos específicos das instalacións de iluminación exterior.

 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Técnicas de montaxe e conexión específicas das instalacións de iluminación exterior. Montaxe de báculos e soportes, e de luminarias.

 Maquinaria lixeira e pesada, e ferramenta empregada na realización e na montaxe de canalizacións, e na conexión de condutores.

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.
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Contidos

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas de iluminación exterior segundo o REBT.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de iluminación exterior.

 Equipamento para a medida e verificación, para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.
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 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Montaxe das instalacións de iluminación de fins especiais 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de iluminación exterior, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os
equipamentos e os elementos, e a súa localización. NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que establece a secuencia das actividades e identifica os recursos
que cumpra empregar. NO

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de iluminación exterior, para o que analiza programas de montaxe, e describe as
operacións. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de iluminación exterior, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros da instalación respondan á
normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de iluminación exterior para determinar as súas causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de iluminación exterior, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que analiza plans de mantemento e a
normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.6 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.9 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.10 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de iluminación exterior, tanto aéreas como subterráneas.
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CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de iluminación exterior ás instrucións do REBT.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.6 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Elaboración de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos e de obra civil.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases e procedementos específicos das instalacións de iluminación exterior.

 Técnicas de montaxe e conexión específicas das instalacións de iluminación exterior. Montaxe de báculos e soportes, e de luminarias.

 Técnicas específicas empregadas na montaxe de instalacións aéreas e subterráneas.

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.
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Contidos

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.

 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Documentación de control de avarías.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.
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Os mínimos esixibles son os criterios de avaliación especificados para cada unha das unidades didácticas

Para a avaliación do módulo valoraranse parámetros como a atención na participación en clase, a realización das actividades propostas e a

resolución dos traballos teóricos e prácticos, exames e supostos prácticos plantexados polo profesor.

Os obxectivos mínimos estará de acordo os seguintes apartados:

1.- Realización de cada unha das prácticas (obrigatorias), que se establezan para cada avaliación, presentando o remate de cada unha delas,

unha ficha de traballo que debe constar al menos, dos apartados seguintes:

1. Memoria Descriptiva da práctica realizada.

2. Memoria Técnica, na que se explicará o funcionamento de cada compoñente que forma parte do circuito, así como o funcionamento do conxunto

do  exercicio.

3. Esquemas de cada práctica (a man alzada e con sistemas de deseño por ordenador), que expresen de forma clara, as características esenciais

do traballo  utilizando a simboloxía normalizada.      (os esquemas serán aplicando distintas normas, así como en     representación     multifilar,

unifilar, funcional, en planta,etc, sigún proceda)

- Presuposto, nos casos que se determinen.

- Traballo (memoria técnica-2), presentación en cada avaliación dun traballo resumo do tratado na avaliación. Este traballo abarcará un

desenrolo da parte teórica e práctica do contido visto en cada avaliación. O traballo será presentado en formato Word, con inserción de esquemas

feitos en AutoCad, presupostos, feitos en Excel, e todas as imaxes que consideren ilustrativas para complementar os contidos  do o traballo

-A entrega do traballo, será obrigatorio para poder presentarse o exame da avaliación, ou os traballos das tres avaliacións para poder presentarse

a avaliación final.

1. A cualificación deste apartado,(entrega do traballo), terá  unha cualificación mínima de 5 para que teña  un peso do 30% sobre a nota final.

2. Media dos exames realizados (orais ou escritos) en cada avaliación con un peso na nota final do 30 %. Sobre a nota final.

3. Media dos traballos prácticos (terán que realizar  todos os programados) na avaliación, terán un peso dun 30% na nota final.

Complementase a Nota Final  con un 5% de Actitude dentro do grupo e outro 5% aplicable a: Puntualidade, Asistencia, Limpeza, etc..

(10% da nota final)

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

Para as actividades de recuperación realizaranse dúas probas cada unha englobando exercicios teórico-prácticos correspondentes á materia

abordada na avaliación correspondente do ciclo. Terán que realizarse todas as prácticas realizadas así como a entrega dos traballos descritos no

punto anterior. Será necesaria unha cualificación superior ou igual a 5  en tódalas probas para superalo módulo.

- Realización dos exercicios relacionados cas avaliacións  puntuadas negativamente, e a súa/s correspondentes fichas (esquemas, memoria

descritiva e técnica, traballo (memoria

   técnica-2

- En caso de alumnos con cualificación positiva nas prácticas entregadas pero que non realizou todas as plantexadas para o grupo, para recuperar

deberán realizar as pendentes e

  prácticas deberán realizarse en clases presenciais no período e horario que se estableza para tal efecto.

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

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua
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Os alumnos que por haber superado o número máximo de faltas de asistencia a clases (10% das sesións totais do módulo) e, por o tanto, teñan

perdido o dereito de avaliación continua, someteranse a un exame extraordinario no mes de xuño, nas datas que o equipo docente do Centro e do

Ciclo estableza, que constará de:

   a. Proba Teórica. (exame sobre o contido visto o longo do curso)

   b. Proba Práctica. Consistirá en  (exercicio práctico, esquemas, cuestións, problemas)

   c. Entrega do traballo (traballo resumen dos distintos traballos realizados o longo do curso, será necesario para poder presentarse as demais

probas, exame e proba práctica)

        As probas e o traballo a entregar, serán sobre os contidos relacionados nesta programación e desenrolados na aula o longo do curso.

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

Rematada cada unha das avaliacións, deberá facerse un seguimento da programación prevista, e ver o grado de cumprimento da mesma,

observando os motivos polo que, de      selo caso, non se acadou o previsto e do mesmo xeito, establecer os factores de corrección oportunos para

que nun futuro inmediato, si se consigan os obxectivos previstos.

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

En primeiro lugar, durante o propio proceso de ensino có obxecto de ir reorientándoo, cando se requira, no transcurso da unidade de traballo.

En segundo lugar, ó remate da unidade ou conxunto de unidades didácticas, desde unha perspectiva global, que proporcione información sobre a

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

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:

- 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 o de UF en tal caso

- Cuestionario sobre o traballo e papel do profesor.

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

- Observación sistemática na aula.

- Entrevistas e intercambio de opinións entre profesor e alumnos.

Resumindo:

- As técnicas para a recollida de datos que se pretenden utilizar neste caso son:

- Observación sistemática do traballo dos alumnos en clase, reflectindo por escrito o máis relevante.

- Resolución de problemas no encerado.

- Montaxe de esquemas prácticos propostos e medida das magnitudes características.

- Realización de informes de prácticas e exposición oral das conclusións.

- Revisións periódicas do caderno de traballo do alumno.

- Valoración e corrección de traballos individuais e traballos en grupo.

- Realización de probas escritas para determinar o grao de asimilación de conceptos.

- Baseándonos nestes datos procederemos a levar a cabo catro tipos de avaliación:

- Avaliación de coñecementos, e estratexias de resolución de problemas.

- Avaliación dos traballos presentados, e probas realizadas.

- Avaliación dos hábitos de traballo e actitudes.
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- Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Co fin de determinar cal é o nivel de coñecemento do que partimos cos alumnos, realizarase unha proba escrita inicial que nos permitirá facer a

avaliación inicial, e decidir, si é preciso reforzar algún contido de cursos anteriores para poder traballar este módulo.

Ademais, o titor do grupo debe aportar aquela información de carácter sociolóxico que considere relevante, os distintos profesores que forman o

equipo docente do Ciclo, que poda redundar nunha maior eficacia a hora de entender e/ou corrixir comportamentos e actitudes que se puidesen

dar.

A fecha para esta proba está fixada para o 13 de outubro.

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

Sempre que fose preciso e en colaboración co departamento de Orientación, estudarase cada caso de xeito individual e tomaranse as medidas

axeitadas. E entre outras:

Procurarase realizar un seguimento individualizado que permita detectar os  diversos ritmos de aprendizaxe. Isto permitiranos abordar con maior

ou menor profundidade determinados temas en función das necesidades de aprendizaxe.

Unha vez detectadas as necesidades específicas do alumnado, as medidas a aplicar son:

Reforzo educativo: O alumno debe acadar os obxectivos establecidos. Realizarase reforzo educativo no caso dos alumnos ou alumnas que teñen

dificultade para acadar estes obxectivos. En diferentes ocasións buscarase a colaboración dos compañeiros, especialmente nos traballos

prácticos, e proporanse actividades complementarias .

Adaptación curricular individual: Ó/á alumno/a adáptaselle o currículo, polo que  pode supoñer que, en determinados casos non acade no mesmo

grao os obxectivos establecidos para o resto dos compañeiros, tendo en conta sempre que o alumno deberá alcanzar os resultados de

aprendizaxe que para este módulo se establecen no currículo oficial. A adaptación curricular pode levarse á práctica con un profesor de apoio e

nalgunhas ocasións directamente polo propio  profesor. Neste grupo non existe ningún alumno con necesidades educativas especiais polo que non

será preciso realizar unha adaptación curricular.

Medidas específicas para estranxeiros e outras minorías: Debemos coñecer a situación de partida, estudios previos e coñecemento do idioma. Ó

comezo do curso organizaranse os grupos de traballo coa finalidade  de que se facilite a integración destes alumnos e poidan ser axudados polos

compañeiros. Deseñaranse actividades de reforzo para solucionar os problemas de nivel inicial que poidan presentar.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ademais de impartir  contidos puramente técnicos relacionados cas distintas  prácticas e traballos que se programen para a súa realización na

aula-taller, ten especial importancia o seguimento da actuación e pautas de comportamento do alumno/a dentro do grupo, cos compañeiros e co

profesor,  (trato, respecto, coidado dos materiais e equipamentos de traballo, etc.,), efectuando as correccións precisas, a nivel xeral e/ou

individual,  da forma e maneira mais adecuada e consecuente para acadar unha formación integral en coñecementos técnicos e valores humanos.

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

- 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.
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- Educación para a paz: traballando a actitude fronte ós conflitos, vendo os como algo natural que, ben entendidos, axudan á convivencia e

a madurez.

- Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

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

- 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.

- Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

-Plan Lector. Neste apartado os alumnos terán como libro de lectura o Regulamento (REBT), así como información complementaria relacionada co

contido didáctico do Módulo nos distintos soporte (papel, Internet, revistas, etc. Terán que facer un resumo do contido da lectura.

-Durante o presente curso contemplase a posibilidade de organizar visitas extrescolares a empresas do sector relacionadas cos contidos do

Módulo e dentro da programación do Departamento.

-Visitas a  Centrais de xeración de enerxía eléctrica de carácter Térmica, Eólica e Hidroeléctrica.

-Outras que xurdan o longo do curso e que sexa de interes dende o punto de vista didáctico. Visitas a empresas de referencia no entorno

produtivo, con carga relevante en instalacións de TPIE.
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