
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Fermín Bouza Brey 2017/201836013771 Vilagarcía de Arousa

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMA Mecatrónica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMA03Instalación e mantemento Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0944 Simulación de sistemas mecatrónicos 42017/2018 7070

MPMP09_44 Deseño de prototipos mecatrónicos 42017/2018 3535

MPMP09_44 Simulación e monitorización de sistemas mecatrónicos 42017/2018 3535

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA YOLANDA RODRÍGUEZ FACAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este técnico integrarase en departamentos técnicos de mantemento e nas divisións de instalación e montaxe en planta de maquinaria e

equipamento industrial dos diversos sectores produtivos. en xeral desenvolve o seu traballo en grandes e medianas empresas.

Esta figura profesional sitúase funcionalmente nas áreas de:

- Enxeñaría, planificación, programación, compras, execución, e control de calidade e loxística de mantemento e reparación de maquinaria e

equipamento industrial.

- Instalación e montaxe en planta de maquinaria e equipamento industrial.

O contorno tecnolóxico da figura profesional engloba os campos de:

- Ensamblaxe, instalación e posta a punto do equipamento industrial.

- Mantemento preventivo, sistemático, predictivo e correctivo, así como reparación do equipamento industrial.

- Diagnóstico de avarías.

- Deseño, planificación e programación do mantemento.

- Calidade, loxística e auditoría do mantemento.

Os coñecementos atópanse ligados a:

- Sistemas eléctricos, electrónicos, de comunicación industrial, mecánicos, pneumáticos e hidráulicos.

- Regulación e control.

- Técnicas de mecanizado e unión.

- Técnicas e equipamentos de engrenaxe e refrixeración de mecanizados.

- Normalización.

- Planos e esquemas.

- Interpretación de regulamentos.

A título de exemplo e con fins de orientación profesional enumérase deseguido, de xeito xenérico, un conxunto de ocupacións ou postos de traballo

que poden ser desempeñados por esta figura profesional.

- Técnico en instalacións e montaxes de equipamentos industriais.

- Técnico en organización do mantemento.
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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 Deseño de elementos e superficies en 3D con SolidworksDeseño de sistemas
mecatrónicos

35 50

2 Xeración deposicións dun robot, usando modelos CADSimulación dunha
célula robatizada

10 10

3 Simulación de sistemas mecatrónicos mediante SolidworksSimulación de
sistemas mecatrónicos

10 20

4 Integración de sistemas de adquisición de datosProcesos de
adquisición de datos

10 10

5 Procesos
mecatrónicos
complexos

5 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Deseño de sistemas mecatrónicos 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Deseña prototipos e mecanismos dos sistemas mecatrónicos, utilizando programas específicos para a simulación en tres dimensións. 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 Seleccionouse o software idóneo para optimizar o deseño de sistemas mecatrónicos.

CA1.2 Ideáronse solucións construtivas de sólidos e superficies.

CA1.3 Deseñáronse as ensamblaxes dos sistemas mecatrónicos.

CA1.4 Importáronse e exportáronse elementos mecatrónicos.

CA1.5 Actualizouse o control de revisións co obxecto de reducir custos e seleccionar o deseño adecuado.

CA1.6 Calculouse a vida útil dos elementos e o seu custo de fabricación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Deseño de elementos en 3D.

 0Calidades superficiais.

  Cálculo da vida útil dos elementos.

  Custos de fabricación.

  Eficiencia no deseño relacionado co aforro e o uso racional de materiais e enerxía.

 Deseño de superficies en 3D.

 Importación e exportación de elementos.

 Ensamblaxe de sistemas.

 Deseño explosionado.

 Análise de esforzos dos elementos deseñados.

 Análise de colisións nas ensamblaxes.

 Movementos (escorregamento, rodadura, pivotante, etc.).

 Determinación de tolerancias dimensionais e xeométricas no deseño.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Simulación dunha célula robatizada 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Simula o funcionamento unha célula robotizada, deseñándoa e realizando operacións de control. 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 Seleccionouse o software idóneo para optimizar o deseño de células robotizadas.

CA1.2 Deseñáronse células robotizadas con diferentes posicións de robot: centrada no robot, co robot en liña e cun robot móbil.

CA1.3 Realizouse o control da célula robotizada: control de secuencia, interface do operador, supervisión de seguridade, encravamentos, detección e recuperación de erros.

CA1.4 Operouse sobre o control da célula, mediante relés, autómatas ou computadores.

CA1.5 Analizouse o tempo de ciclo, utilizando a metodoloxía RTM.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Importación de datos de sistemas CAD.

 0Eixes controlados.

  Análise de alcances.

  Metodoloxía RTM.

  Software. Creación de macros ou interface co usuario.

  Optimización de traxectorias, aceleracións e singularidades.

  Interface de comunicación.

 Xeración de posicións dun robot, usando modelos CAD.

 Xeración de programas de robot.

 Instrucións de control de fluxo e de entradas e saídas.

 Sistemas de referencia da base e da posición final.

 Sistemas de posicionamento de robots.

 Representación gráfica dunha programación virtual ou programación real.

 Verificación dos estados das entradas e saídas (E/S) da célula de traballo.

 Detección de colisións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Simulación de sistemas mecatrónicos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Simula células robotizadas e prototipos mecatrónicos, validando o seu deseño mediante programas informáticos de simulación. 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 Detectáronse as posibles colisións a que poida estar sometido o sistema mecatrónico.

CA2.2 Verificáronse os movementos do sistema mecatrónico (escorregamento, rodadura, e pivotante, etc.).

CA2.3 Aplicouse a simulación de fluídos e a análise térmica aos sistemas mecatrónicos.

CA2.4 Realizáronse as funcións de validación do deseño mecatrónico mediante programas de simulación.

CA2.5 Avaliouse o potencial de fabricación da solución proposta.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Aplicación de software para a simulación dos sistemas mecatrónicos deseñados.

 Validación mediante a comprobación de traxectorias, colisións e alcances, entre outros, dos sistemas mecatrónicos.

 Verificación dos movementos dos sistemas mecatrónicos.

 Comprobación dos sistemas e controis de seguridade adoptados, antes da posta en marcha.

 Posta en marcha dos sistemas mecatrónicos.

 Avaliación do potencial de fabricación da solución proposta.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Procesos de adquisición de datos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Integra sistemas de adquisición de datos en contornos de simulación, monitorizando o estado do sistema mecatrónico e verificando o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Integráronse sistemas de exploración lineal e cámaras de estado sólido.

CA3.2 Aplicáronse as funcións de detección e dixitalización.

CA3.3 Procesáronse e preprocesáronse as imaxes.

CA3.4 Segmentáronse as imaxes e obtivéronse características.

CA3.5 Recoñecéronse as escenas.

CA3.6 Monitorizouse o estado do sistema mecatrónico.

CA3.7 Verificouse o funcionamento do sistema mecatrónico.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proceso de adquisición de datos.

 Esquema de bloques dun sistema de adquisición de datos (SAD). Transdutores e convertedores. Acondicionamento do sinal.

 Visión artificial.

 Elementos dos sistemas de visión artificial: lentes, cámaras e software.

 Procesamento e preprocesamento de imaxes.

 Segmentación de imaxes.

 Recoñecemento de escenas.

 Monitorización do estado do sistema.

 Verificación do funcionamento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Procesos mecatrónicos complexos 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Simula procesos mecatrónicos complexos, integrando subsistemas e analizando o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse as características do proceso que se vaia simular.

CA4.2 Seleccionáronse os subsistemas que o integran.

CA4.3 Verificouse a relación entre os subsistemas.

CA4.4 Identificáronse desviacións do funcionamento previsto.

CA4.5 Localizáronse os elementos responsables da desviación.

CA4.6 Corrixiuse a desviación.

CA4.7 Documentouse o resultado da simulación.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características dos procesos que se vaian simular.

 Selección de subsistemas. Integración de subsistemas.

 Desviacións do funcionamento.

 Análise e corrección de disfuncións.

 Documentación de resultados.
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5.1.- Os mínimos exisibles para acadar a avaliación positiva son:

. Deseñar elementos e superficies en 3D.

. Importar e exportar elementos.

. Ensamblar sistemas mecatrónicos.

. Analizar esforzos, colisións no ensamblaxe.

. Determinar tolerancias.

. Calcular vida útil dos elementos.

. Importar datos de sistemas CAD.

. Xerar programas con un robot.

. Aplicar o software para a simulación de sistemas mecatrónicos.

. Monitorizar o estado do sistema.

. Verificar o funcionamento.

. Documentar os resultados.

5.2.- Os criterios de cualificación son:

A cualificación final do módulo obterase da realización dunha proba escrita sobre os conceptos teóricos expostos, que se valorará 50%, e a

correcta interpretación da documentación técnica utilizada que se valorará 50%.

A evaluación positiva do módulo está condicionada a asistencia a clase, e a disposición positiva e participativa, así como a adecuada recopilación

de apuntes e documentación necesaria.

O profesor controlará ditas variables periódicamente.

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

1.- O Departamento programará un plan de traballo, informando do contido mínimo esixido e as actividades de recuperación. O profesor/a de cada

módulo será responsable da avaliación destes alumnos.

2. Os profesores que desenvolvan as actividades de recuperación serán os responsables de realizar o seguimento dos alumnos, avaliando de

forma continuada os seus progresos, podéndose ademais programar probas parciais ao longo do período correspondente ás actividades lectivas.

Procedemento de recuperación para o Módulo: Montaxe e mantemento de liñas automatizadas.

- O alumno/a que chegado o mes de abril NON acade favorablemente os criterios mínimos de avaliación expostos, deberá asistir ata o mes de

xuño ás clases de recuperación ou de apoio (nun horario establecido para tal fin) onde se lle axudará na resolución de tódalas dúbidas referentes ó

módulo, que lle puidesen xurdir.

- O alumno/a deberá acadar os contidos mínimos esixibles para superar o módulo.

- Si chegado o mes de xuño o alumno/a que acadase favorablemente os criterios de avaliación expostos, será avaliado positivamente no dito

módulo; en caso contrario, o alumno/a constará como non apto no mencionado módulo. Os criterios de cualificación serán os indicados no

apartado 5.2.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

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

1.- Explicar ao alumnado que chegase a esta situación, a lexislación ao respecto.
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2.- Calquera alumno que se achase na devandita situación, someterase ao final do curso á realización dunha proba obxectiva, escrita, de acordo

cos criterios de avaliación Esta proba escrita constará de: - (*)

3.- Este será o único instrumento para a avaliación do alumno e non outro. O alumno/a considerarase apto/a se acada o 50% da puntuación.

4.- No seu caso, poderá tamén esixirse ao alumnado para superar esa proba extraordinaria a presentación de traballos, cuestionarios e comprobar

a destreza no manexo de aplicacións informáticas (que foron utilizadas ao longo do curso) e que o Departamento considere complementos

necesarios dalgunha parte da materia. A presentación en tempo e a correcta realización destes será condición indispensable para acadar a

avaliación positiva do módulo, en xuño.

Procedemento para a realización da proba extraordinaria do Módulo: Montaxe e mantemento de liñas automatizadas.

- Os alumnos que perderan o dereito á avaliación continua, poderán realizar unha proba extraordinaria que permita a estes alumnos demostrar a

adquisición das capacidades terminais elementais (mínimos esixibles expostos no apartado 5) establecidas para este módulo.

- (*) A proba extraordinaria consistirá na realización dun exame similar aos realizados durante o curso.

- Durante os últimos días de maio ou primeiros de xuño, o profesor fará un único chamamento, por escrito, para a realización da proba

extraordinaria. Este chamamento será colocado no taboleiro oficial do centro, polo menos con sete días de antelación. Nel indicarase, entre outros:

identificación do ciclo e do módulo, data/s, horario e lugar para a realización da proba.

- O lugar de realización da proba extraordinaria (normalmente aula de clase habitual) contará cos medios e recursos didácticos necesarios.

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

O departamento da familia profesional de Instalación e Mantemento, realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das programacións

de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións.

A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O referido

seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase durante o primeiro mes de curso e terá como obxectivo avaliar cal é o estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos

e identificar posibles dificultades de aprendizaxe e problemas de comportamento. O equipo docente poderá adoitar decisións comúns cando así o

requira a dinámica do grupo de alumno/as.

Utilizaranse como instrumentos de avaliación, os seguintes:

1. Os informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

2. Os estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

3. Os informes ou ditames específicos do alumnado con algunha discapacidade ou con necesidades educativas especiais que poida haber no

grupo.

4. A experiencia profesional previa.

5. A observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

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

O reforzo educativo ha debe ter como obxectivo conseguir un ensino máis adaptado a cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo

todas as súas capacidades, non axustándose exclusivamente aos aspectos intelectuais e de coñecemento, senón tendo en conta tamén os de

axuste persoal, emocional e social.
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Medidas de reforzo incluídas na estrutura da aula:

Este tipo de estratexias non modifica a organización do Centro, nin do ciclo nin do nivel, concrétase dentro da aula. É, por tanto, fácil de realizar no

sentido de que non require contar con máis medios persoais que o profesor da aula e nalgúns casos, os profesores que conten con horario

destinado ao reforzo educativo.

Son medidas que requiren unha gran planificación da Programación da aula e flexibilidade metodolóxica.

1.- Estratexias de Programación:

- Establecer, con claridade, os obxectivos mínimos a conseguir por todo o grupo.

- Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de afondamento, variando o grao de dificultade e o tipo de procesos

que se pon en xogo.

2.- Estratexias de Recursos Materiais:

- Biblioteca de recursos con materiais que permitan realizar actividades de repaso, reforzo e afondamento.

3.- Estratexias Espaciais.

- Localización do alumnado no sitio máis adecuado tendo en conta as súas características.

4.- Estratexias Persoais:

- Axuda entre iguais: Titoría entre alumnos: un alumno, considerado experto nunha habilidade ou contido determinados, instrúe ou axuda a outros

que non o dominen.

- Aprendizaxe cooperativa: grupos heteroxéneos de alumnos que teñen o obxectivo de conseguir unha meta común; para conseguilo é

imprescindible a participación de cada un dos membros do grupo.

- Traballo colaborativo en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou en parella.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación en valores:

Construíndo e potenciando relacións pacíficas entre o alumnado, cultivando as condutas asertivas, a aceptación das diferenzas, a

multiculturalidade, a tolerancia, o respecto aos Dereitos Humanos, etc... que se englobarían nun xeral sobre a Educación para a convivencia e a

tolerancia e a forma de resolución non violenta dos conflitos que poidan xurdir entre eles.

Educación ambiental:

Promovendo o respecto, coidado e promoción do medio ambiente.

Educación para a saúde e seguridade laboral:

Fomentando o interese polos hábitos e costumes sans.

Educación do consumidor:

Consistindo en promover todo tipo de accións polas que os alumnos filtren a información recibida, de xeito consciente, crítica, responsable e

solidaria, así como as decisións consecuentes para a compra de bens e servizos, tendo en conta os valores persoais, a utilización dos recursos e

as consideracións ecolóxicas adecuadas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Aterase ás actividades acordadas no Departamento e remitidas á CCP.

As actividades complementarias e extraescolares acordadas no Departamento para o presente curso académico son as seguintes:

- Visita a Feira internacional de máquinas, equipamentos e servizos para as industrias ( EXPONOR - EMAF ( PORTO ).

- Participación no MAGOSTO.

10.Outros apartados
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10.1) Bibliografía
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. Solidworks Práctico 2. Sergio Gómez González. Ed. Marcombo.
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