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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

3 Configuración de instalacións de frío

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF1.RA2 - Configura instalacións frigoríficas de pequena potencia,
seleccionando os equipamentos e os elementos, e xustifica a elec-
ción en función do campo de aplicación e da regulamentación.

 CA2.3 Dimensionáronse as tubaxes do circuíto frigorífico para unha instala-
ción, utilizando táboas e programas informáticos.

Sí Non Proba escrita F3.3

  CA2.4 Especificáronse o tipo de refrixerante e a cantidade e o tipo de aceite
lubricante para unha instalación de climatización .

Non Non Proba escrita F3.4

  CA2.8 Elaborouse o orzamento utilizando catálogos comerciais. Non Non Lista de cotexo F2.8

 UF1.RA4 - Elabora a documentación técnica e administrativa en
instalacións frigoríficas, para o que interpreta a normativa, e forma-
liza documentos en formatos preestablecidos para a legalización de
instalacións de pequena potencia.

 CA4.1 Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións
frigoríficas.

Si Non Lista de cotexo F4.1

  CA4.2 Seleccionáronse ou medíronse os datos para incluír na docu-
mentación.

Si Non Lista de cotexo F4.2

  CA4.3 Formalizáronse os documentos requiridos para o rexistro dunha
instalación de pequena potencia, e achegouse a documentación téc-
nica requirida.

Si Non Lista de cotexo F4.3

  CA4.4 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Si Non Táboa de observación F4.4
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Nº Unidade didáctica

4 Descrición de instalacións de climatización, así como os seus elementos e a función de cada un deles

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF2.RA1 - Recoñece os compoñentes e obtén as características
técnicas dos equipamentos de instalacións de climatización, para o
que interpreta a documentación técnica, e describe a súa función.

 CA1.1 Identificáronse, sobre os planos dunha instalación de climati-
zación, os elementos da instalación e a función de cada un.

Si Si Proba escrita C1.1

  CA1.2 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e
dos elementos e os parámetros de funcionamento dunha instalación
de climatización.

Si Non Proba escrita C1.2

  CA1.3 Identificáronse, sobre os planos dunha instalación de climati-
zación con planta arrefriadora, os elementos da instalación e a súa
función.

Si Si Proba escrita C1.3

  CA1.4 Identificouse, sobre os planos dunha instalación de climatiza-
ción VRV, os elementos que compoñen a instalación e a función de
cada un.

Si Si Proba escrita C.4

  CA1.5 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Si Non Táboa de observación C.5

  CA1.6 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica Si Si Táboa de observación C1.6

 UF2.RA3 - Configura instalacións de climatización de pequena po-
tencia, seleccionando os equipamentos e elementos, e xustifica a
elección en función do campo de aplicación e a regulamentación.

 CA3.4 Representouse unha instalación de climatización todo aire,
debuxando un esquema, e indicouse a localización dos elementos e
das canalizacións.

Si Si Proba escrita C3.4

  CA3.5 Especificáronse os parámetros de control (temperatura exte-
rior e interior, requecemento, subarrefriamento, consumos eléctri-
cos, presións no circuíto frigorífico e hidráulico, etc.) nunha instala-
ción de climatización.

Si Non Lista de cotexo C3.5

  CA3.6 Tivéronse en conta as repercusións ambientais dos gases
fluorados de efecto invernadoiro.

Si Si Proba escrita C3.6
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 UF2.RA4 - Debuxa planos e esquemas de principio de instalacións,
interpretando e aplicando a simboloxía específica e os convenciona-
lismos de representación correspondentes.

 CA4.1 Utilizáronse medios informáticos (programas de CAD) na
representación gráfica de planos e esquemas.

Non Non Lista de cotexo C4.1

  CA4.2 Debuxáronse esquemas de principio dunha instalación con
planta arrefriadora e unidades de tratamento de aire, utilizando a
simboloxía e as normas establecidas.

Si Si Lista de cotexo C4.2

  CA4.3 Representouse o circuíto eléctrico dunha instalación de clima-
tización, especificando os parámetros de funcionamento e segurida-
de

Non Non Lista de cotexo C4.3

  CA4.4 Representouse unha instalación de climatización con planta
arrefriadora, debuxando un esquema da instalación que indique a
localización dos elementos e das canalizacións.

Si Si Lista de cotexo C4.4

  CA4.5 Representouse unha instalación de climatización con sistema
VRV, debuxando un esquema da instalación que indique a localiza-
ción dos elementos e das canalizacións.

Si Si Lista de cotexo C4.5

  CA4.6 Debuxáronse, sobre os planos de planta de locais e vivendas,
instalacións de climatización en escalas e formatos normalizados.

Non Non Lista de cotexo C4.6

  CA4.7 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das
tarefas.

Si Si Táboa de observación C4.7

  CA4.8 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. Si Si Táboa de observación C4.8
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Nº Unidade didáctica

5 Configuración das instalacións de climatización

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF2,RA2 - Determina redes de distribución de auga e condutos de
aire para pequenas instalacións de climatización, analiza as súas ca-
racterísticas e selecciona os seus elementos.

 CA2.1 Obtivéronse os datos necesarios para definir as redes de auga
e os condutos de aire.

Si Si Proba escrita C2.1

  CA2.2 Calculáronse as dimensións dos condutos de aire para redes
de distribución sinxelas.

Si Non Proba escrita C2.2

  CA2.3 Calculouse a perda de carga e o caudal de aire dunha instala-
ción sinxela de climatización.

Si Non Proba escrita C2.3

  CA2.4 Seleccionáronse os ventiladores necesarios para a distribución
de aire, independentes ou integrados nos equipamentos de climati-
zación e ventilación, en catálogos a partir dos datos anteriores.

Si Non Proba escrita C2.4

  CA2.5 Calculáronse os diámetros das tubaxes de auga para unha
instalación de climatización.

Si Si Proba escrita C2.5

  CA2.6 Utilizáronse táboas, diagramas e programas informáticos. Si Si Proba escrita C2.6

  CA2.7 Seleccionáronse as bombas de circulación, depósito de expan-
sión e válvula de seguridade a partir dos datos necesarios.

Si Si Proba escrita C2.7

  CA2.8 Determináronse o grosor e as características do illante. Non Non Proba escrita C2.8

  CA2.9 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. Si Si Táboa de observación C2.9

 UD2.RA3 - Configura instalacións de climatización de pequena
potencia, seleccionando os equipamentos e elementos, e xustifica a
elección en función do campo de aplicación e a regulamentación.

 CA3.1 Identificouse e aplicouse a normativa correspondente. Si Non Proba escrita C3.1

  CA3.2 Calculáronse as canalizacións de aire utilizando táboas e
programas informáticos.

Si Non Proba escrita C3.2
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  CA3.3 Determináronse as dimensións das tubaxes de refrixerante e
de auga.

Si No Proba escrita C3.3

  CA3.7 Seleccionáronse os elementos constituíntes da instalación a
partir dos datos calculados e utilizando catálogos comerciais.

Si Non Proba escrita C3.7

  CA3.8 Elaborouse o orzamento utilizando catálogos comerciais. Non Non Lista de cotexo C3.8

  CA3.9 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das
tarefas.

Si Non Táboa de observación C3.9

  CA3.10 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. Si Non Táboa de observación C3.10

  CA3.11 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector. Si Non Táboa de observación C3.11

 UD2.RA5 - Elabora a documentación técnica e administrativa en
instalacións de climatización, para o que interpreta a normativa, e
formaliza documentos en formatos preestablecidos para a legaliza-
ción de instalacións de pequena potencia.

 Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións de
climatización.

Si Non Lista de cotexo C5.1

  CA5.2 Seleccionáronse ou medíronse os datos para incluír na docu-
mentación.

Si Non Lista de cotexo C5.2

  CA5.3 Formalizáronse os documentos requiridos para o rexistro
dunha instalación de pequena potencia, e achegouse a documenta-
ción técnica requirida.

Si Non Lista de cotexo C5.3

  CA5.4 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Si Non Táboa de observación C3.11
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os mínimos exixibles son  os criterios de avaliación sinalados como imprescindibles  e desenvolvidos no presente curso que figuran nos puntos 1 e 6.

A cualificación final de curso para os alumnos que teñan aprobadas as dúas primeiras avaliacións será a nota da 2ª avaliación, xa que se trata de avaliación continua, mais un incremento en función das tarefas de ampliación envia-
das. Ese incremento será de:

 ata 1 punto pola entrega de todas as tarefas propostas
 ata 1 puntos en función da calidade das mesmas

A cualificación final de curso para os alumnos que non teñan aprobada unha das dúas primeiras avaliacións será á media da nota correspondente as tarefas de recuperación e a nota da avaliación aprobada, sempre e cando teñan
máis dun catro na cualificación de cada tarefa. Esa nota media pode incrementarse do mesmo xeito que se fai para os alumnos aprobados.

A cualificación final de curso para os alumnos que non teñan aprobada as dúas primeiras avaliacións será á media da nota correspondente as tarefas de recuperación, sempre e cando teñan máis dun catro na cualificación de cada
tarefa. Esa nota media pode incrementarse do mesmo xeito que se fai para os alumnos aprobados.

A cualificación final de curso para os alumnos que teñan que realizar unha proba presencial ou telemática polos motivos indicados nos puntos 6.a) e 6.b) será a nota de esa proba.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Introdución ao frío

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  UF1.RA1 - Recoñece os compoñentes e obtén as características técnicas dos
equipamentos de instalacións frigoríficas, interpretando a documentación téc-
nica e describindo a súa función.

 CA1.1 Identificáronse, sobre os planos dunha instalación frigorífica, os elemen-
tos que compoñen a instalación e a función de cada un.

Proba escrita F1.1a

X   CA1.2 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e dos elementos e
os parámetros de funcionamento dunha instalación frigorífica.

Proba escrita F1.2a

Nº Unidade didáctica

2 Instalacións frigoríficas: tipos e características

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  UF1.RA1 - Recoñece os compoñentes e obtén as características técnicas dos
equipamentos de instalacións frigoríficas, interpretando a documentación téc-
nica e describindo a súa función.

 CA1.1 Identificáronse, sobre os planos dunha instalación frigorífica, os elemen-
tos que compoñen a instalación e a función de cada un.

Proba escrita F1.1b

  CA1.2 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e dos elemen-
tos e os parámetros de funcionamento dunha instalación frigorífica.

Proba escrita F1.2b

X  UF1.RA2 - Configura instalacións frigoríficas de pequena potencia, seleccio-
nando os equipamentos e os elementos, e xustifica a elección en función do
campo de aplicación e da regulamentación.

 CA2.6 Especificáronse os parámetros de control (temperatura exterior, inte-
rior, requecemento, subarrefriamento, consumos eléctricos, presións no circu-
íto frigorífico e hidráulico, ciclos de desxeamento, etc.) nunha instalación frigo-
rífica.

Proba escrita F2.6
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X  UF1.RA3 - Debuxa planos e esquemas de principio de instalacións, para o que
interpreta e aplica a simboloxía específica e os convencionalismos de repre-
sentación correspondentes.

 CA3.2 Debuxáronse esquemas de principio dunha instalación frigorífica utili-
zando a simboloxía establecida.

Proba escrita F3.2

  CA3.3 Representouse a instalación dunha cámara frigorífica, debuxando un
esquema indicando a localización dos elementos e o circuíto frigorífico, coa
simboloxía normalizada

Proba escrita F3.3

Nº Unidade didáctica

3 Configuración de instalacións de frío

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  UF1.RA2 - Configura instalacións frigoríficas de pequena potencia, seleccio-
nando os equipamentos e os elementos, e xustifica a elección en función do
campo de aplicación e da regulamentación.

 CA2.1 Identificouse e aplicouse a normativa correspondente. Proba escrita F2.1

X   CA2.2 Calculáronse as cargas térmicas e determinouse a potencia frigorífica da
instalación.

Proba escrita F2.2

X   CA2.5 Tivéronse en conta as repercusións ambientais dos gases fluorados de
efecto invernadoiro

Proba escrita F2.5

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Ao alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, propónselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e
alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo.

Para a consecución da recuperación das avaliacións suspensas o alumno cubrirá e enviará os boletíns de recuperación publicados no Google Classroom antes da data indicada para cada boletín. Estes boletíns consisten en resolver
cuestións e/ou exercicios de xeito que se perciba que o alumno está a resolvelos por si mesmo. Se o alumno non ten forma de conectarse a Internet ou descargar os boletíns, sería necesario que se puxera en contacto co Instituto
para facilitarlle o material por outros medios (fotocopias, etc.).

No caso de non ter certeza de que é o propio alumno quen realiza as tarefas propostas, o profesor poderá realizar unha proba presencial no Instituto ou a través de WebEx, Meet, ou plataforma similar, consistente en resolver
cuestións e/ou exercicios á vista do profesor/a e remitidos de forma telemática para a súa corrección.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

A proba de avaliación extraordinaria  para o alumnado con perda de avaliación continua será substituída pola entrega nas mesmas datas dos mesmos boletíns de recuperación definidos no punto 6.a).

No caso de non ter certeza de que é o propio alumno quen realiza as tarefas propostas, o alumno poderá ser convocado a unha proba presencial ou a unha proba telemática semellante a descrita no punto 6.a), se a situación
sanitaria non permite a realización de probas presenciais.

8. Medidas de atención á diversidade

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

Á hora de tratar os contidos, terase en conta as diferentes capacidades, necesidades, intereses e motivacións do alumnado, xa que se asume a súa heteroxeneidade e os diversos contextos aos que vai chegar a información que se
lles ofrece.
A atención á diversidade supón recoñecer as diferentes motivacións, capacidades, estilos de aprendizaxe e intereses dos alumnos. O profesor debe axustar a súa pedagoxía ás diferentes necesidades e facilitar recursos ou estrate-
xias variadas.
Esta atención pódese proporcionar a través dunha metodoloxía que:
- comprobe os coñecementos previos dos alumnos e alumnas ao comezo de cada tema.
- profira actividades destinadas a emendar as lagoas que se detecten nos coñecementos de determinados alumnos.
- procure que os contidos novos se conecten cos coñecementos previos do alumnado.
- procure que a formulación dos contidos sexa adecuado ao nivel cognitivo do alumnado.
- propicie que o ritmo do aprendizaxe sexa marcado polo propio alumno.
- seleccione materiais e recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grao de dificultade, etc.
- elabore programacións de aula permeables aos trocos que o profesor introduce habitualmente no seu práctico, co obxecto de atender a todos os alumnos.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

3 Cadros eléctricos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1: Monta circuítos de manobra e forza con compoñentes caracte-
rísticos, para o que interpreta esquemas, e verifica o seu funciona-
mento.

 CA1.1 - Describiuse o funcionamento dos circuítos con contactores, relés,
temporizadores, etc.

Si Non

Proba escrita

 CA1.2 - Describíronse os principios de funcionamento dos receptores e dos
motores.

Proba escrita

 CA1.3 - Interpretáronse esquemas eléctricos, analizando o funcionamento
dos circuítos de forza e mando dos equipamentos e das instalacións.

Proba escrita

 CA1.4 - Montáronse circuítos sinxelos de manobra e forza utilizando compo-
ñentes eléctricos típicos de instalacións térmicas.

Táboa de observación

 CA1.5 - Montáronse circuítos de mando e regulación de velocidade de
motores monofásicos e trifásicos.

Táboa de observación

 CA1.6 - Medíronse as magnitudes fundamentais cos equipamentos acaídos. Táboa de observación

 RA2: Debuxa esquemas de cadros eléctricos e instalacións, aplicando
a normativa e convencionalismos de representación.

 CA2.1 - Identificouse a simboloxía en relación cos elementos reais.
Si Non

Táboa de observación

 RA3: Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que
interpreta esquemas, e xustifica a función de cada elemento no con-
xunto.

 CA3.1 - Interpretáronse os esquemas de manobra, control e forza.

Si Non

Proba escrita

 CA3.4 - Mecanizouse o taboleiro eléctrico, montando as guías e canaliza-
cións, e deixando as marxes dispostas no esquema.

Táboa de observación

 CA3.5 - Seleccionáronse as ferramentas requiridas para cada intervención. Táboa de observación
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 RA3: Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que
interpreta esquemas, e xustifica a función de cada elemento no con-
xunto.

 CA3.6 - Montáronse os elementos dos cadros eléctricos en condicións de
calidade.

Si Non

Táboa de observación

 CA3.8 - Comprobouse o funcionamento do cadro, de acordo coas especifi-
cacións.

Táboa de observación

 CA3.9 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. Táboa de observación

 CA3.10 - Respectáronse os tempos estipulados para a realización da
actividade.

Táboa de observación

 RA4: Monta e desmonta motores eléctricos, identifica os seus com-
poñentes e describe a súa función no conxunto.

 CA4.1 - Identificáronse os tipos de motores eléctricos utilizados nas instala-
cións frigoríficas, e de climatización e ventilación

Si Non

Proba escrita

 CA4.2 - Desmontáronse e montáronse os motores utilizando ferramentas e
técnicas adecuadas.

Táboa de observación

 CA4.3 - Identificáronse os elementos constitutivos dos motores eléctricos,
segundo o tipo.

Proba escrita

 CA4.4 - Describíronse os circuítos de arranque dos motores eléctricos. Proba escrita

 CA4.5 - Medíronse os parámetros característicos e de funcionamento,
determinando o estado do motor.

Táboa de observación

 CA4.6 - Realizáronse operacións de mantemento sobre o motor. Táboa de observación

 CA4.7 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. Táboa de observación

 CA4.8 - Respectáronse os tempos estipulados para a realización da activi-
dade.

Táboa de observación

 RA5: Conecta os motores cos elementos auxiliares de mando, pro-
tección e regulación de velocidade, para o que interpreta esquemas,
e verifica o seu funcionamento.

 CA5.1 - Describíronse os circuítos de arranque e inversión dos motores
eléctricos trifásicos.

Si Non

Proba escrita

 CA5.2 - Describíronse os sistemas de regulación de velocidade. Proba escrita

 CA5.3 - Identificáronse os elementos de protección e regulación de veloci-
dade dos motores.

Proba escrita
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 RA5: Conecta os motores cos elementos auxiliares de mando, pro-
tección e regulación de velocidade, para o que interpreta esquemas,
e verifica o seu funcionamento.

 CA5.4 - Conectáronse os motores eléctricos cos elementos auxiliares de
acordo co seu tipo e as súas características.

Si Non

Táboa de observación

 CA5.5 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. Táboa de observación

 CA5.6 - Respectáronse os tempos estipulados para a realización da activi-
dade.

Táboa de observación

 RA6: Mide magnitudes e realiza comprobacións de seguridade
eléctricas, actuando sobre equipamentos e instalacións en funcio-
namento, e interpreta os resultados.

 CA6.1 - Seleccionouse o instrumento de medida correspondente á magnitu-
de que cumpra medir e aos valores dos parámetros.

Si Non

Táboa de observación

 CA6.2 - Aplicáronse procedementos de medida de acordo coa magnitude
que se vaia medir.

Táboa de observación

 CA6.3 - Interpretouse o valor da medida de acordo coas especificacións. Táboa de observación

 CA6.4 - Verificouse a resposta dos elementos de protección ante anomalías. Táboa de observación

 CA6.5 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. Táboa de observación

 CA6.6 - Respectáronse os tempos estipulados para a realización da activi-
dade.

Táboa de observación

 RA7: Localiza e repara disfuncións dos cadros e da instalación eléc-
trica, e identifica as súas causas en relación cos síntomas que pre-
senta.

 CA7.1 - Interpretáronse os esquemas dos cadros e da instalación en rela-
ción cos elementos reais.

Si Non

Proba escrita

 CA7.2 - Identificáronse os síntomas da disfunción. Táboa de observación

 CA7.3 - Elaborouse un procedemento de intervención. Táboa de observación

 CA7.4 - Realizáronse medidas e verificacións. Táboa de observación

 CA7.5 - Elaboráronse hipóteses das causas da avaría. Táboa de observación

 CA7.6 - Localizouse o elemento responsable da disfunción ou avaría. Táboa de observación

 CA7.7 - Reparouse a disfunción substituíndo o elemento ou reconstruíndo o
cableamento.

Táboa de observación

 CA7.8 - Verificouse o restablecemento do funcionamento tras a intervención. Táboa de observación
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 RA7: Localiza e repara disfuncións dos cadros e da instalación eléc-
trica, e identifica as súas causas en relación cos síntomas que pre-
senta.

 CA7.9 - Realizouse a intervención no tempo establecido.

Si Non

Táboa de observación

 CA7.10 - Manexáronse con destreza os equipamentos e as ferramentas. Táboa de observación

 CA7.11 - Elaborouse un informe das intervencións realizadas. Táboa de observación

 RA8: Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de pro-
tección ambiental, en montaxe e mantemento de cadros eléctricos
asociados aos equipamentos térmicos, e identifica os riscos asocia-
dos, así como as medidas e os equipamentos para os previr.

 CA8.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

Si Non

Proba escrita

 CA8.2 - Operouse coas ferramentas e os equipamentos de medida respec-
tando as normas de seguridade.

Táboa de observación

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

Proba escrita

 CA8.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas,
pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben em-
pregar en operacións de montaxe e desmontaxe

Proba escrita

 CA8.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, e equipa-
mentos de medida coas medidas de seguridade e protección persoal requi-
ridas.

Proba escrita

 CA8.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe e mantemento das instalacións eléctricas asociadas ás instalacións
térmicas.

Proba escrita

 CA8.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Proba escrita

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

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

Proba escrita
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Nº Unidade didáctica

4 Automatismos programados

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1: Monta sistemas automáticos sinxelos con autómatas progra-
mables, para o que interpreta esquemas, e verifica a execución do
programa de control.

 CA1.1 - Identificáronse os elementos que compoñen o autómata programa-
ble.

Non Non

Proba escrita

 CA1.2 - Identificáronse os tipos de entradas e saídas (analóxicas e dixitais)
do autómata.

Proba escrita

 CA1.3 - Relacionouse cada entrada e cada saída coa súa numeración. Proba escrita

 CA1.4 - Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos ao
autómata (os cables da alimentación, entradas e saídas, etc.) utilizando
compoñentes eléctricos típicos de instalacións térmicas.

Táboa de observación

 CA1.5 - Interpretáronse as funcións básicas e as instrucións de aplicación. Táboa de observación

 CA1.6 - Programáronse circuítos automáticos básicos e verificouse o seu
funcionamento.

Táboa de observación

 CA1.7 - Estableceuse a comunicación do software co autómata mediante o
programa de comunicacións correspondente.

Táboa de observación

 CA1.8 - Cargouse o programa de control no autómata. Táboa de observación

 CA1.9 - Verificouse o funcionamento do programa. Táboa de observación

 CA1.10 - Localizáronse e solucionáronse disfuncións sinxelas en circuítos
automáticos básicos con autómatas.

Táboa de observación
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os contidos mínimos esixidos ao alumno para acadar o aprobado neste módulo nas avaliacións primeira e segunda son os seguintes:

- Lei de Ohm en corrente continua.
- Asociación de resistencias serie-paralelo. Montaxes mixtas: cálculos.
- Potencia e enerxía: cálculos.
- Circuítos RLC serie en corrente alterna monofásica. Relación de fase entre tensións e correntes.
- Potencia activa, reactiva e aparente, e factor de potencia en corrente alterna monofásica.
- Cálculo do factor de potencia.
- Conexión de xeradores e de receptores trifásicos.
- Potencia activa, reactiva, aparente e factor de potencia en sistemas trifásicos.
- Corrección do factor de potencia.
- Efectos da electricidade nas persoas e nas instalacións.
- Regras para a realización de traballos sen tensión.
- Cálculo da sección dos condutores dunha instalación, tendo en conta o quecemento.
- Cálculo da sección dos condutores dunha instalación, tendo en conta a caída de tensión.
- Risco eléctrico: accidentes.
- Proteccións en instalacións electrotécnicas e máquinas contra sobreintensidades e sobretensións.
- Proteccións en instalacións electrotécnicas e máquinas contra contactos directos e indirectos.

A cualificación final do curso (media aritmética das Unidades Didácticas 1 e 2) debe acadar un mínimo de 5 para considerar que o/a alumno/a está aprobado/a.

Na Unidade Didáctica 1, a cualificación será a obtida do cómputo seguinte, tendo en conta as cualificacións máis favorables ao alumnado entre as dos exames e exercicios realizados no curso normal e as dos realizados na terceira
avaliación:
- O 60% da cualificación corresponderá á media das probas escritas realizadas.
- O restante 40% corresponderá á cualificación dos exercicios propostos polo docente.
Na Unidade Didáctica 2, o cómputo para obter a cualificación será o seguinte:
- O 70% da cualificación corresponderá á proba escrita realizada.
- O restante 30% corresponderá á cualificación dos exercicios propostos polo docente.

A cualificación do  alumnado que teña aprobadas as Unidades Didácticas 1 e 2 será calculada coma está exposto máis arriba. Este alumnado recibirá tarefas relativas á materia da terceira avaliación, de xeito que se entrega estas
actividades correctamente resoltas poderá ver mellorada a súa cualificación final.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Electrotecnia e medidas eléctricas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x x  RA1: Monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta esquemas e
verifica o seu funcionamento.

 CA1.1 - Describíronse as magnitudes fundamentais das instalacións eléctricas e rela-
cionáronse coas súas unidades.

Proba escrita

x x  CA1.2 - Interpretáronse os símbolos normalizados eléctricos e electrónicos en esbozos
e esquemas.

Proba escrita

x x  CA1.3 - Calculáronse as magnitudes características en circuítos de CC e CA aplicando
leis e teoremas básicos.

Proba escrita

x x  CA1.4 - Describiuse o funcionamento dos circuítos con xeradores, interruptores, resis-
tencias, condensadores, lámpadas, etc.

Proba escrita

x x  CA1.6 - Medíronse as magnitudes fundamentais cos equipamentos adecuados. Táboa de observación

Nº Unidade didáctica

2 Instalacións eléctricas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA2: Debuxa esquemas de cadros eléctricos e instalacións, aplicando a norma-
tiva e convencionalismos de representación.

 CA2.1 - Identificouse a simboloxía en relación cos elementos reais. Proba escrita
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x  RA2: Debuxa esquemas de cadros eléctricos e instalacións, aplicando a norma-
tiva e convencionalismos de representación.

 CA2.2 - Especificáronse as características dos elementos que interveñen nos circuítos
eléctricos tendo en conta a súa función e aplicación.

Proba escrita

x  CA2.4 - Aplicouse a normativa electrotécnica correspondente. Proba escrita

x  CA2.5 - Tívose en conta a normativa de representación do sector. Proba escrita

x  RA8: Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, en montaxe e mantemento de cadros eléctricos asociados aos
equipamentos térmicos, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
os equipamentos para os previr.

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

Proba escrita

x  CA8.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de
emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado,
protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar en operacións de monta-
xe e desmontaxe

Proba escrita

x  CA8.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, e equipamentos de
medida coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

Proba escrita

x  CA8.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se
deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemen-
to das instalacións eléctricas asociadas ás instalacións térmicas.

Proba escrita

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación serán de dous tipos:
- Os exercicios serán os que xa se propuxeron durante as dúas primeiras avaliacións.
- Os exames ou probas escritas estarán baseadas na materia impartida nas dúas primeiras avaliacións.

Estas actividades de recuperación serán enviadas por vía telemática; para o alumnado que non dispoña de medios dese tipo intentarase acordar con eles unha solución.

No caso de ter que realizar probas escritas, estas serán ser presenciais, se as condicións sociosanitarias o permiten; en caso contrario, se realizarán probas telemáticas. As probas telemáticas serán recibidas por medios informáticos polo alumnado e
terán que ser realizadas como máximo no tempo asignado; unha vez finalizada, a proba será enviada polo alumno ao docente por medios telemáticos. Para facilitar a resolución de dúbidas durante a proba e comprobar a correcta realización da proba, é
imprescindible que tanto o alumnado coma o docente estean en videoconferencia.



Páxina 10 de 11

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

A cualificación deste alumnado virá determinada polo resultado da proba de avaliación extraordinaria.

O alumnado con perda de dereito á avaliación continua tamén recibirán os exercicios xa propostos durante as dúas primeiras avaliacións. Se estas actividades son correctamente resoltas (cualificación igual ou superior a 5), serán tidas en conta polo
docente, de xeito que o alumno poderá ver mellorada a cualificación final unha vez realizada a proba de avaliación extraordinaria. Deste xeito, a cualificación final sería: Cualificación proba + (0,1)x(Cualificación exercicios).

A proba de avaliación extraordinaria estará baseada na materia impartida nas Unidades Didácticas 1 e 2.

As probas de avaliación extraordinaria serán ser presenciais, se as condicións sociosanitarias o permiten; en caso contrario,  se realizarán probas telemáticas. As probas telemáticas serán recibidas por medios informáticos polo alumnado e terán que ser
realizadas como máximo no tempo asignado; unha vez finalizada, a proba será enviada polo alumno ao docente por medios telemáticos. Para facilitar a resolución de dúbidas durante a proba e comprobar a correcta realización da proba, é imprescindible
que tanto o alumnado coma o docente estean en videoconferencia.
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8. Medidas de atención á diversidade

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

A atención á diversidade está garantida pola atención personalizada ao alumnado na resolución das súas dúbidas utilizando os medios telemáticos axeitados, é dicir,  tanto na aula virtual coma por correo electrónico coma tamén
por medio de videoconferencia.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 Máquinas e compoñentes dunha instalación frigorífica

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF2. RA5 - Recoñece os compoñentes dunha instalación frigorífica
(intercambiadores de calor e dispositivos de expansión, etc.), e des-
cribe principios do seu funcionamento, as características e o campo
de aplicación.

 CA5.2 Detalláronse os tipos de dispositivos de expansión, así como
as súas partes e os principios de funcionamento.

Si Si PE.4 - Tipos, partes e funcionamento dos
sistemas de expansión

  CA5.3 Identificáronse os tipos e as características de elementos
auxiliares de instalacións frigoríficas (separadores de aceite, valvula-
ría, filtros, etc.).

Si Si PE.5 - Elementos auxiliares das instalacións
frigoríficas

  CA5.4 Describíronse os tipos e a función dos elementos de regula-
ción e protección.

Si Si PE.6 - Tipos e función dos elementos de
protección e regulación

  CA5.5 Analizáronse os sistemas de desxeamento. Si Si PE.7 - Sistemas de desxeamento

  CA5.6 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecno-
loxía no sector.

Si Si TO.1 - Actitude respecto a a evolución da
tecnoloxía no sector

 UF2. RA6 - Recoñece os tipos de cámaras e instalacións frigoríficas, e
describe a súa constitución e o seu campo de aplicación.

 CA6.1 Interpretáronse esquemas de principio de instalacións de
refrixeración doméstica, comercial e industrial (cámaras frigoríficas e
túneles de conxelación, etc.).

Si Si PE.8 - Esquemas de principio dos distintos
tipos de instalacións de refrixeración

  CA6.2 Clasificáronse as instalacións frigoríficas en función da finali-
dade e do tipo de refrixerante empregado.

Si Si PE.9 - Clasificación das instalacións
frigoríficas

  CA6.3 Relacionáronse as cámaras frigoríficas coa súa aplicación. Si Si PE.10 - Aplicacións das cámaras frigoríficas
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  CA6.4 Identificouse a función de cada equipamento no conxunto da
instalación e a súa interrelación.

Si Si PE.11 - Función de cada equipo no
conxunto da instalación

  CA6.5 Caracterizáronse os illamentos e os materiais utilizados na
fabricación de cámaras frigoríficas e túneles de conxelación, etc.

Non Non PE.12 - Illamentos e materiais empregados
en chamaras frigoríficas e túneles de

conxelación

  CA6.6 Calculáronse os grosores dos illamentos. Si Si PE.13 - Calculo de grosores dos illamentos

  CA6.7 Seleccionáronse os materiais construtivos das cámaras frigorí-
ficas en función do seu campo de aplicación.

Non Non PE.14 - Materiais construtivos das cámaras
frigoríficas

  CA6.8 Identificáronse os tipos de pechamentos, portas e ferraxes. Si Si PE.15 - Tipos de pechamentos, portas e
ferraxes

  CA6.9 Valoráronse as técnicas utilizadas para evitar a conxelación do
chan e das paredes estremeiras.

Si Si PE.16 - Técnicas para evitar a conxelación
de chan e paredes estremeiras

Nº Unidade didáctica

6 Cálculo de cargas térmicas en instalacións de calefacción

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF3.RA1 - Calcula as cargas térmicas de instalacións de calefacción,
e xustifica os procedementos e os resultados obtidos.

 CA1.1 Obtivéronse as condicións exteriores e interiores de deseño
para o cálculo de cargas.

Si Si PE.1 - Obtención de condicións de deseño
paro o calculo de cargas

  CA1.2 Seguíronse as directrices da normativa relacionada co tipo de
instalación.

Si Si PE.2 - Cumprimento da normativa de
aplicación

  CA1.3 Calculáronse os coeficientes de transmisión dos pechamentos. Si Si PE.3 - Calculo de coeficientes de
transmisión dos pechamentos
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  CA1.4 Calculáronse as cargas térmicas de calefacción dun local ou
dunha vivenda.

Si Si PE.4 - Calculo de cargas de calefacción
dunha vivenda

  CA1.5 Utilizáronse táboas, diagramas e programas informáticos de
aplicación.

Si Si LC.1 - Utilización de táboas, diagramas e
programas informáticos

  CA1.6 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das
tarefas.

Si Si TO.1 - Colaboración cos compañeiros

Nº Unidade didáctica

7 Procesos de xeración de calor

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF3. RA2 - Recoñece os procesos de xeración de calor analizando os
principios de combustión e radiación solar, e o seu campo de aplica-
ción.

 CA2.1 Identificáronse os compostos que interveñen no proceso de
combustión.

Si Si PE.1 - Proceso de combustión

  CA2.2 Identificáronse as características de cada tipo de combustible. Si Si PE.2 - Características dos combustibles

  CA2.3 Calculouse a variación no rendemento da combustión con
distintos combustibles.

Si Si PE.3 - Distintos rendemos da combustión
segundo o tipo de combustible

  CA2.4 Calculouse a superficie de captación necesaria. Si Si PE.4 - Calculo da superficie de captación
necesaria

  CA2.5 Obtivéronse datos a partir das táboas de radiación solar. Si Si LC.1 - Uso das táboas de radiación solar

  CA2.6 Valorouse como afectan ao rendemento as variacións de
orientación e inclinación dos captadores.

Non Non PE.5 - Variación do rendemento da
instalación solar dependendo da orientación

e inclinación dos captadores

  CA2.7 Relacionouse o sistema de produción de calor co seu campo
de aplicación.

Non Non PE.6 - Sistemas de produción de calor
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Nº Unidade didáctica

8 Instalacións de auga quente sanitaria (AQS) e calefacción

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF3. RA3 - Recoñece máquinas e equipamentos de calefacción reais
e os seus elementos, e describe a función de cada compoñente no
conxunto.

 CA3.1 Clasificáronse os tipos de caldeiras, queimadores e captadores
solares térmicos.

Non Non PE.1 - Clasificación de caldeiras, queimadores
e captadores solares térmicos

  CA3.2 Montáronse e desmontáronse diversos tipos de caldeiras,
queimadores, captadores solares térmicos, etc.

Non Non LC.1 - Montaxe e desmontaxe de caldeiras,
queimadores e captadores solares térmicos

  CA3.3 Identificáronse as partes de cada tipo de caldeiras, queimado-
res, captadores solares térmicos, etc.

Non Non PE.2 - Identificación das partes de caldeiras,
queimadores e captadores solares térmicos

  CA3.4 Detalláronse os sistemas de regulación de potencia en xera-
dores térmicos.

Non Non PE.3 - Sistemas de regulación de potencia de
xeradores térmicos

  CA3.5 Respectáronse os criterios de calidade e seguridade requiri-
dos.

Non Non LC.2 - Calidade e seguridade nos procesos de
montaxe e desmontaxe

  CA3.6 Respectáronse os tempos previstos para o proceso. Non Non LC.3 - Tempos previstos para o proceso

  CA3.7 Distribuíuse o traballo equitativamente dentro dun grupo. Non Non LC.4 - Distribución de trabo no grupo

  CA3.8 Realizáronse os traballos de montaxe e desmontaxe con orde
e limpeza.

Non Non LC.5 - Traballo con orde e limpeza

 UF3. RA4 - Recoñece os elementos dunha instalación de calefacción
e auga quente sanitaria (AQS), e describe os principios do seu fun-
cionamento e campo de aplicación.

 CA4.1 Identificáronse os tipos de emisores e intercambiadores de
calor.

Si Non PE.4 - Identificación de emisores e intercam-
biadores de calor

  CA4.2 Recoñecéronse os elementos auxiliares de instalacións de
calefacción.

Si Non PE.5 - Identificación dos elementos auxiliares

  CA4.3 Identificáronse os elementos auxiliares de instalacións de
enerxía solar térmica.

Si Non PE.6 - Identificación dos elementos auxiliares
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  CA4.4 Identificáronse os elementos auxiliares de instalacións de
AQS.

Si Non PE.7 - Identificación dos elementos auxiliares

  CA4.5 Identificáronse os elementos de regulación e protección das
instalacións.

Si Non PE.8 - Identificación dos elementos de regula-
ción e protección

  CA4.6 Mantívose unha actitude de interese pola evolución da tecno-
loxía no sector.

Non Non TO.1 - Actitude mostrada

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os mínimos exixibles son  os criterios de avaliación sinalados como imprescindibles  e desenvolvidos no presente curso que figuran nos puntos 1 e 6.

A cualificación final de curso para os alumnos que teñan aprobadas as dúas primeiras avaliacións será a nota da 2ª avaliación, xa que se trata de avaliación continua, mais un incremento en función das tarefas de ampliación envia-
das. Ese incremento será de:
• ata  1 punto pola entrega de todas as tarefas propostas
• ata 1 puntos en función da calidade das mesmas

A cualificación final de curso para os alumnos que non teñan aprobada unha das dúas primeiras avaliacións será á media da nota correspondente as tarefas de recuperación e a nota da avaliación aprobada, sempre e cando teñan
máis dun catro na cualificación de cada tarefa. Esa nota media pode incrementarse do mesmo xeito que se fai para os alumnos aprobados.

A cualificación final de curso para os alumnos que non teñan aprobada as dúas primeiras avaliacións será á media da nota correspondente as tarefas de recuperación, sempre e cando teñan máis dun catro na cualificación de cada
tarefa. Esa nota media pode incrementarse do mesmo xeito que se fai para os alumnos aprobados.

A cualificación final de curso para os alumnos que teñan que realizar unha proba presencial ou telemática polos motivos indicados nos puntos 6.a) e 6.b) será a nota de esa proba.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Termodinámica. :Dimensións, unidades e conceptos básicos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  UF1.RA1 - Recoñece as magnitudes e os valores que determinan o funciona-
mento dos equipamentos térmicos, en relación co comportamento destes e
comparándoas cos seus rangos de funcionamento.

 CA1.1 Realizáronse conversións entre unidades no sistema internacional e
outros sistemas ao uso (presión, potencia e enerxía, etc.).

PE.1 - Conversión de unidades

  CA1.2 Asociouse cada equipamento de medida e automatización coas corres-
pondentes S 10 magnitudes que se vaian medir ou controlar respectivamente.

PE.2 - Asociación de equipamentos de
medida coas magnitudes correspondentes

  CA1.3 Relacionouse cada magnitude coa súa correspondente unidade. PE.3 - Relación de magnitudes con
unidades correspondentes

  CA1.4 Realizáronse medidas de magnitudes térmicas en diversas instalacións
con precisión e exactitude.

LC.1 - Realización de medicións de
magnitudes térmicas

  CA1.5 Comparáronse as medicións cos valores normais de funcionamento. LC.2 - Comparación de valores obtidos en
medicións cos valores normais de

funcionamento

  CA1.6 Elaboráronse hipóteses das desviacións das medidas. PE.4 - Elaboración de hipóteses das
desviacións das medidas

  CA1.7 Respectáronse os criterios de calidade e seguridade requiridos. LC.3 - Realización das medicións con S 10
calidade e seguridade

 CA1.8 Respectáronse as normas de uso dos equipamentos, o material e as
instalacións.

LC.4 - Realización das medicións seguindo
o procedemento axeitado
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Nº Unidade didáctica

2 Cargas térmicas en instalacións de refrixeración e climatización

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  UF2.RA1 - Calcula as cargas térmicas de instalacións frigoríficas e de climatiza-
ción, e xustifica os procedementos e os resultados obtidos.

 CA1.1 Obtivéronse as características do aire húmido. PE.1 - Identificación das características dun
aire húmido

  CA1.2 Representáronse os procesos de tratamento de aire sobre o diagrama
psicrométrico.

PE.2 - Representación dunha
transformación.

  CA1.3 Obtivéronse as condicións exteriores e interiores de deseño para o
cálculo de cargas.

PE.3 - Obtención de condición exteriores e
interiores de deseño para o calculo de

cargas

  CA1.4 Seguíronse as directrices da normativa relacionada co tipo de instala-
ción.

PE.4 - Cumprimento da normativa de
aplicación

  CA1.5 Calculáronse os caudais de aire para ventilación en cámaras e locais. PE.5 - Calculo do caudal de aire para S 15
ventilación en cámaras e locais

  CA1.6 Calculáronse os coeficientes de transmisión dos pechamentos. PE.6 - Calculo dos coeficiente de
transmisión dos pechamentos

  CA1.7 Calculouse a potencia dunha cámara frigorífica. PE.7 - Calculo da potencia dunha cámara
frigorífica.

  CA1.8 Utilizáronse táboas, diagramas e programas informáticos de aplicación. LC.1 - Utilización de táboas, diagramas e
programas de aplicación

  CA1.9 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas. TO.1 - Colaboración cos compañeiros

Nº Unidade didáctica
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3 Ciclos frigoríficos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  UF2. RA2 - Elabora o ciclo frigorífico dunha instalación, interpretando os dia-
gramas de refrixerantes, e obtén o balance enerxético.

 CA2.1 Relacionouse cada elemento e cada equipamento dunha instalación
frigorífica co proceso termodinámico correspondente sobre o diagrama de re-
frixerante.

PE.1 - Identificación de cada equipamento
da instalación no diagrama de Mollier

  CA2.2 Representouse sobre un diagrama de Mollier os valores medidos nunha
instalación real.

PE.2 - Representación do proceso dunha
instalación no diagrama de Mollier

  CA2.3 Identificouse o proceso termodinámico do refrixerante dentro do ciclo
frigorífico.

PE.3 - Identificación do proceso
termodinámico do refrixerante dentro do

ciclo frigorífico

  CA2.4 Realizáronse cálculos de balance enerxético sobre diagramas e táboas
de refrixerante.

PE.4 - Realización de balances enerxéticos

  CA2.5 Valorouse como afectan ao rendemento dunha instalación as modifica-
cións sobre os parámetros do ciclo frigorífico.

PE.5 - Representación da variación do ciclo
de Mollier dunha instalación cun

rendemento dado.

  CA2.6 Elaborouse o ciclo frigorífico dunha instalación. PE.6 - Elaboración do ciclo frigorífico dunha
instalación

  CA2.7 Obtívose o balance enerxético da instalación. PE.7 - Obtención do balance enerxético da
instalación

Nº Unidade didáctica

4 Fluídos refrixerantes

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  UF2. RA3 - Selecciona os tipos de refrixerante empregados en equipamentos
frigoríficos, para o que consulta documentación técnica, e describe as súas
aplicacións.

 CA3.1 Clasificáronse os refrixerantes tendo en conta o seu grao de seguridade. PE.1 - Clasificación de refrixerantes

  CA3.2 Clasificáronse os refrixerantes tendo en conta o seu efecto sobre o
ambiente.

PE.2 - Clasificación de refrixerantes

  CA3.3 Clasificáronse os refrixerantes tendo en conta o seu campo de aplica-
ción.

PE.3 - Clasificación de refrixerantes

  CA3.4 Obtivéronse as variables termodinámicas de diversos refrixerantes a
partir de diagramas e de táboas.

PE.4 - Variables termodinámicas dos
refrixerantes

  CA3.5 Relacionouse cada refrixerante co tipo de aceite que se poida empregar. PE.5 - Aceite a empregar con cada
refrixerante

  CA3.6 Seleccionáronse os tipos de refrixerantes para equipamentos frigoríficos
con diversas aplicacións.

PE.6 - Selección de refrixerantes segundo a
aplicación

  CA3.7 Identificáronse os criterios de calidade, seguridade e respecto polo
ambiente requiridos.

PE.7 - Seguridade e respecto polo medio
ambiente no manexo de refrixerantes

Nº Unidade didáctica

5 Máquinas e compoñentes dunha instalación frigorífica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  UF2. RA4 - Recoñece máquinas e equipamentos frigoríficos reais e os seus
elementos, e describe a función que realiza cada compoñente no conxunto.

 CA4.1 Clasificáronse os sistemas de compresión mecánica para refrixeración e
as súas aplicacións.

PE.1 - Clasificación de compresores

  CA4.2 Montáronse e desmontáronse varios tipos de compresores. LC.1 - Montaxe e desmontaxe de
compresores

  CA4.3 Identificáronse as partes de cada tipo de compresor. PE.2 - Partes dun compresor

  CA4.4 Respectáronse os criterios de calidade e seguridade requiridos. LC.2 - Seguridade no traballo
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  CA4.5 Respectáronse os tempos previstos para o proceso. LC.3 - Cumprimento dos tempos previstos

  CA4.6 Distribuíuse o traballo equitativamente dentro dun grupo. LC.4 - Distribución de tarefas no grupo

  CA4.7 Realizáronse os traballos de montaxe e desmontaxe con orde e limpeza. LC.5 - Traballo con orde e limpeza

X  UF2. RA5 - Recoñece os compoñentes dunha instalación frigorífica (intercam-
biadores de calor e dispositivos de expansión, etc.), e describe principios do
seu funcionamento, as características e o campo de aplicación.

 CA5.1 Asociáronse os tipos de evaporadores, condensadores e intercambiado-
res de calor co seu campo de aplicación.

PE.3 - Asociación de evaporadores,
condensadores e intercambiadores ca súa

aplicación

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Ao alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, propónselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e
alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo.

Para a consecución da recuperación das avaliacións suspensas o alumno cubrirá e enviará os boletíns de recuperación publicados no Google Classroom antes da data indicada para cada boletín. Estes boletíns consisten en resolver
cuestións e/ou exercicios de xeito que se perciba que o alumno está a resolvelos por si mesmo. Se o alumno non ten forma de conectarse a Internet ou descargar os boletíns, sería necesa-rio que se puxera en contacto co Instituto
para facilitarlle o material por outros medios (fotocopias, etc.).

No caso de non ter certeza de que é o propio alumno quen realiza as tarefas propostas, o profesor poderá realizar unha proba presencial no Instituto ou a través de WebEx, Meet, ou plataforma similar, consisten-te en resolver
cuestións e/ou exercicios á vista do profesor/a e remitidos de forma telemática para a súa corrección.

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

A proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de avaliación continua será substituída pola entrega nas mesmas datas dos mesmos boletíns de recuperación definidos no punto 6.a).

No caso de non ter certeza de que é o propio alumno quen realiza as tarefas propostas, o alumno poderá ser convocado a unha proba presencial ou a unha proba telemática semellante a descrita no punto 6.a), se a situación
sanitaria non permite a realización de probas presenciais.
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8. Medidas de atención á diversidade

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

Á hora de tratar os contidos, terase en conta as diferentes capacidades, necesidades, intereses e motivacións do alumnado, xa que se asume a súa heteroxeneidade e os diversos contextos aos que vai chegar a información que se
lles ofrece.
A atención á diversidade supón recoñecer as diferentes motivacións, capacidades, estilos de aprendizaxe e intereses dos alumnos. O profesor debe axustar a súa pedagoxía ás diferentes necesidades e facilitar recursos ou estrate-
xias variadas.
Esta atención pódese proporcionar a través dunha metodoloxía que:
- comprobe os coñecementos previos dos alumnos e alumnas ao comezo de cada tema.
- profira actividades destinadas a emendar as lagoas que se detecten nos coñecementos de determinados alumnos.
- procure que os contidos novos se conecten cos coñecementos previos do alumnado.
- procure que a formulación dos contidos sexa adecuado ao nivel cognitivo do alumnado.
- propicie que o ritmo do aprendizaxe sexa marcado polo propio alumno.
- seleccione materiais e recursos variados en número, extensión, tipo, código que utilizan, grao de dificultade, etc.
- elabore programacións de aula permeables aos trocos que o profesor introduce habitualmente no seu práctico, co obxecto de atender a todos os alumnos.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Técnicas de soldadura 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Solda elementos das instalacións aplicando técnicas de solda-
dura (oxiacetilénica e eléctrica), de xeito manual e automático, e 
analiza os materiais obxecto de unión. 

 CA1.1 Identificáronse os tipos de materiais base en función do tipo 
de soldadura. 

 CA1.2 Diferenciáronse os tipos de soldadura. 
 CA1.3 Identificouse a simboloxía de cada tipo de soldadura.  
 CA1.4 Seleccionáronse os tipos de soldadura de acordo cos materiais 

que se vaian unir e as características dos materiais. 
 CA1.5 Identificáronse os compoñentes dos equipamentos de solda-

xe. 
 CA1.6 Aplicáronse correctamente os parámetros de soldaxe. 
 CA1.7 Operouse coas ferramentas e coas máquinas coa seguridade 

requirida. 
 CA1.8 Realizouse a unión aplicando a técnica de soldaxe adecuada.  
 CA1.9 Aplicáronse as normas de uso e control durante o proceso de 

soldaxe. 
 CA1.10 Respectáronse os tempos previstos para o proceso. 
 CA1.11 Operouse con autonomía nas actividades propostas. 
 CA2.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 

manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e me-
dios de transporte. 

S 
 
S 
S 
S 
 
S 
 
S 
S 
 
S 
S 
 

N 
N 
N 
 

S 
 
S 
N 
S 
 
S 
 

N 
N 
 

N 
N 
 

N 
N 
N 

 

Os referidos na programación 
 

´´ 
´´ 
´´ 
 

´´ 
 

´´ 
´´ 
 

´´ 
´´ 
 

´´ 
´´ 
´´ 
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 RA2 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, nas operacións de soldadura, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os 
previr. 

 CA2.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguri-
dade. 

 CA2.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación materiais, ferramentas, máquinas de corte e confor-
mación, etc. 

 CA2.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas 
(proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos 
de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
etc.) que se deben empregar nas operacións de soldadura. 

 CA2.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

 CA2.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

 CA2.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selecti-
va. 

 CA2.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipa-
mentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

N 
 

N 
 
 

N 
 
 
 

N 
 
 

N 
 

N 
 

N 

N 
 
S 
 
 
S 
 
 
 
S 
 
 
S 
 
S 
 
S 

 

Os referidos na programación 
 

´´ 
 
 

´´ 
 
 
 

´´ 
 
 

´´ 
 

´´ 
 

´´ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 4 de 8 

 

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

A avaliación do módulo realizarase atendendo ao se carácter continuo e, tendo en conta o regulado no artigo 27.3 da Orde de 12 de xullo de 2011, a partir das avaliacións anteriores e das actividades de reforzo ou ampliación de 
aprendizaxes desenvolvidas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 
As actividades de reforzo ou ampliación, que terán en todo caso carácter diagnóstico e formativo, consistirán na entrega por medio de correo electrónico en tempo e forma dos exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera 
outro tipo de traballo encomendado ao alumnado. 
A cualificación das actividades de reforzo ou ampliación será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para consideralas superadas.  
 
A cualificación final do módulo terá as seguintes opcións: 

1- O alumnado que teña a 1ª e 2ª avaliacións aprobadas, e o alumnado que teña a 2ª avaliación aprobada, aprobará o módulo.  
De participar dun xeito activo mentres dure o período de suspensión da actividade presencial coas mencionadas actividades de reforzo ou ampliación, a cualificación final do módulo será a cualificación correspondente 
á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, ou á da 2ª avaliación, máis a cualificación das actividades de reforzo ou ampliación superadas, sempre e cando se beneficie ao alumnado, e dicir, a cualificación destas só se terá 
en conta se é igual ou superior á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, ou á da 2ª avaliación. 

2- O alumnado que teña a 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa/s, terán que recuperar as aprendizaxes e competencias mediante as actividades de recuperación expresadas no apartado 6.a) para poder aprobar o módulo. 
A cualificación final do módulo obterase facendo a media aritmética (redondeada ao número enteiro máis próximo), sobre as puntuacións obtidas en cada avaliación xa superada e/ou as puntuacións obtidas nas activi-
dades de recuperación superadas, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
De faceren actividades de reforzo ou ampliación consignaranse na cualificación final do módulo de igual xeito, cando beneficie ao alumnado, que no epígrafe 1. 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Técnicas de expresión gráfica e procesos de mecanizado 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X   RA1 - Determina o proceso que se debe seguir nas operacións de mecanizado 
e unión, analizando a documentación técnica dos planos de montaxe de con-
xuntos de tubaxes e ferraxes. 
 

 CA1.1 Identificouse a simboloxía e as especificacións técnicas contidas nos 
planos. 

 CA1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles. 
 CA1.3 Identificouse o trazado, os materiais e as dimensións. 
 CA1.6 Definíronse as fases e as operacións do proceso. 
 CA1.7 Analizáronse as máquinas e os medios de traballo para cada operación. 
 CA1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. 
 CA1.10 Elaborouse a información correspondente ao proceso de mecanizado. 

 Exercicios de debuxo e vistas de pezas. 
 Follas de proceso de mecanizado. 

X   RA2 - Debuxa pezas, conxuntos de tubaxe, accesorios e ferraxes de instala-
cións para a súa construción e a súa montaxe, aplicando técnicas de represen-
tación e utilizando programas de CAD. 
 

 CA2.3 Debuxáronse con programas de CAD as distintas representacións (vistas 
e cortes, etc.). 

 Exercicios en programas de CAD 

X   RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, en procesos de mecanizado, e identifica os riscos asociados, así 
como as medidas e os equipamentos para os previr. 

 CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 

 CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

 CA3.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, 
alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección indivi-
dual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar 
nas operacións de mecanizado. 

 CA3.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

 CA3.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 CA3.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

 Cuestionario sobre as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección ambiental en 
procesos de mecanizado. 
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Nº Unidade didáctica 

2 Técnicas de mecanizado e unión 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Aplica tratamentos de anticorrosión e antioxidación, e describe as pro-
piedades dos materiais utilizados nas instalacións. 

 

 CA1.1 Identificáronse os materiais empregados en cada tipo de instalación. 
 CA1.2 Diferenciáronse as características e as propiedades dos materiais. 
 CA1.3 Relacionáronse os tratamentos térmicos coas propiedades dos mate-

riais. 
 CA1.4 Identificáronse os problemas de corrosión e oxidación dos materiais. 
 CA1.5 Determináronse os procedementos e as técnicas para protexer da 

corrosión e da oxidación. 

 Cuestionario de materiais. 

 X  RA2 - Mecaniza manualmente elementos das instalacións, tendo en conta a 
relación entre o funcionamento das máquinas, as condicións do proceso e as 
características do produto. 
 

 CA2.1 Diferenciáronse os equipamentos de corte e mecanizado segundo as 
súas aplicacións. 

 CA2.2 Identificáronse os instrumentos de medida (pé de rei, micrómetros, 
cinta métrica, etc.). 

 CA2.3 Identificáronse os instrumentos de comparación (galgas, comparadores, 
nivel, etc.). 

 CA2.4 Realizáronse medicións co instrumento adecuado e a precisión esixida. 
 CA2.5 Identificáronse as ferramentas necesarias para o mecanizado. 

 Exercicios de lecturas de calibre e micrómetro. 
 Exercicios de identificación de ferramentas. 

 X  RA3 - Conforma chapas, tubos e perfís de instalacións, para o que analiza a súa 
xeometría e as súas dimensións, e aplica as técnicas correspondentes (corte e 
dobra, etc.).  

 CA3.1 Identificáronse os utensilios empregados na marcaxe de chapas, perfís e 
tubos. 

 CA3.2 Relacionáronse os equipamentos de corte e deformación cos materiais, 
as formas e os acabamentos desexados. 

 CA3.3 Identificáronse os equipamentos necesarios segundo as características 
do material e as esixencias requiridas. 

 CA3.4 Calculáronse as tolerancias necesarias para a dobra. 

 Exercicios de cálculo para a dobra de tubaxes. 

 X  RA4 - Realiza unións non soldadas aplicando as técnicas adecuadas ao tipo de 
unión (roscaxe, aparafusamento, engatillamento, etc.), e identifica as caracte-
rísticas de cada unión. 

  CA4.1 Identificáronse os tipos de unión non soldada e os materiais que cum-
pra unir. 

 CA4.2 Determinouse a secuencia de operacións.  
 CA4.3 Seleccionáronse as ferramentas en función do material e o proceso. 

 Traballo sobre os tipos de unións non solda-
das. 
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 X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, na aplicación das técnicas de mecanizado e unión, e identifica os 
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

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

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

 CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, 
alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección indivi-
dual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar 
na aplicación das técnicas de mecanizado. 

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

 CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

 Cuestionario sobre as normas de prevención 
de riscos laborais e de protección ambiental en 
técnicas de mecanizado e unión. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres, proporáselle mediante correo electrónico e durante a suspensión da actividade presencial, a realización de 
actividades de recuperación das avaliacións pendentes, nas que se indicará a súa temporalización, e que sempre será antes da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria.  
As mencionadas actividades de recuperación consistirán na entrega por medio de correo electrónico en tempo e forma dos exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas 
que se garantirá a adquisición das aprendizaxes imprescindibles. 
A cualificación das actividades de recuperación será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para consideralas superadas.  
 
O alumnado que teña as actividades de recuperación superadas aprobará o módulo.  
A cualificación final do módulo obterase facendo a media aritmética (redondeada ao número enteiro máis próximo), sobre as puntuacións obtidas en cada avaliación xa superada e/ou as puntuacións obtidas nas actividades de 
recuperación superadas, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
De faceren actividades de reforzo ou ampliación consignaranse na cualificación final do módulo de igual xeito, cando beneficie ao alumnado, que no apartado 5, epígrafe 1. 
 
O alumnado que teña actividades de recuperación non superadas, implicará ser convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais, que sempre será antes da finalización 
do curso e antes da avaliación ordinaria. 
No apartado 6. desta adaptación da programación, detállanse os criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) para a realización da proba presencial (teórico-práctica) ou telemática (teórica). 
A cualificación da proba será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
 
A imposibilidade de facer a proba presencial ou telemática, será substituída pola realización de traballos ou actividades similares ás actividades de recuperación, e que sempre se entregarán por medio de correo electrónico antes 
da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria. 
A cualificación destas actividades será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua e ao igual que o resto de alumnado, proporáselle mediante correo electrónico e durante a suspensión da actividade presencial, a realización de actividades de recupera-
ción, nas que se indicará a súa temporalización, e que sempre será antes da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria.  
As mencionadas actividades de recuperación consistirán na entrega por medio de correo electrónico en tempo e forma dos exercicios de repaso, cuestionarios ou calquera outro tipo de traballo encomendado ao alumnado, nas 
que se garantirá a adquisición das aprendizaxes imprescindibles. 
 
A realización das actividades de recuperación non eximirá ao alumando dunha proba presencial ou telemática (en función da situación sanitaria), que sempre será antes da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria, 
pero si se terá en conta unha avaliación positiva das mesmas na mencionada proba. 
No apartado 6. desta adaptación da programación, detállanse os criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) para a realización da proba presencial (teórico-práctica) ou telemática (teórica). 
A cualificación da proba será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación de 5 ou superior para aprobar o módulo. 
 
A imposibilidade de facer a proba presencial ou telemática, será substituída pola realización de traballos ou actividades similares ás actividades de recuperación, e que sempre se entregarán por medio de correo electrónico antes 
da finalización do curso e antes da avaliación ordinaria. 
A cualificación destas actividades será numérica, entre un e dez, sen decimais, sendo necesario acadar unha puntuación media de 5 ou superior para aprobar o módulo. 

 
 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Segundo se informou na "Xunta de Avaliación Inicial", no presente módulo para o curso 2019-2020 hai un alumno cunha minusvalía recoñecida do 33%, que a día de hoxe ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións e que por 
tanto non presentou carencias que lle impediran seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. 
Segundo o desenvolvemento do curso, non se observou alumnado que precisara medidas de reforzo educativo. 
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 Posta en marcha e regulación

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.1 - Describíronse a secuencia da posta en marcha (verificación
das válvulas, baleiro, rotura do baleiro e carga) e os ensaios pre-
vios.

si si PE

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.2 - Realizáronse os ensaios previos á posta en marcha (de
resistencia á presión, de estanquidade e de funcionamento dos
dispositivos de seguridade) e a conformidade do conxunto da ins-
talación.

si si PE

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.3 - Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elemen-
tos de control, seguridade e receptores eléctricos da instalación.

si si PE

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.4 - Realizáronse o baleiro e a carga de refrixerante en condi-
cións de seguridade e seguindo a regulamentación de instalacións
frigoríficas, logo de verificar o estado das válvulas.

si si OU

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.5 - Verificouse que as xuntas estean libres de óxido, sucidade,
aceite e outros materiais estraños.

si si OU
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 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.6 - Verificouse visualmente o sistema e comprobouse que
todos os elementos estean conectados entre si de xeito estanco.

si si OU

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.7 - Realizouse a regulación e a calibraxe dos equipamentos e
dos elementos da instalación segundo os parámetros correctos de
funcionamento (presóstatos, termóstatos, válvula de expansión,
sondas, etc.).

si si OU

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.8 - Verificáronse os parámetros de funcionamento da instala-
ción (carga de refrixerante, niveis de aceite, saltos térmicos e
tempos de desxeamentos, etc.).

si si PE

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.9 - Efectuouse o trazado do ciclo sobre o diagrama PH. si si PE

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.10 - Comprobouse o subarrefriamento de líquido, o reque-
cemento na aspiración, a temperatura de descarga do compresor
e a variación de humidade relativa entre entrada e saída do eva-
porador.

si si PE

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica
industrial, e describe e aplica os ensaios previos e as probas
(protocolos de actuación) para a comprobación do funcio-
namento da instalación.

 CA1.11 - Elaborouse a memoria das actividades desenvolvidas, dos
procedementos utilizados e dos resultados obtidos, utilizando fe-
rramentas informáticas.

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.2 - Manexáronse as máquinas respectando as normas de se-
guridade.

si si PE
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 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas
(proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumen-
taria, etc.) que se deben empregar nas operacións de posta en
marcha e m

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das instalacións frigoríficas
e as súas instalacións asociadas.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación am-
biental.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada se-
lectiva.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.9 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

si si PE
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6 Mantemento

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.1 - Identificouse a periodicidade do mantemento dos equi-
pamentos e dos elementos de acordo coa potencia da instalación.

si si PE

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.2 - Identificáronse as medidas que se vaian realizar nas má-
quinas frigoríficas e as operacións de mantemento indicadas na
normativa.

si si PE

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.3 - Identificouse en esquemas os planos e os programas de
mantemento, os equipamentos e os elementos que cumpra ins-
peccionar.

si si PE

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.4 - Realizouse a limpeza dos elementos indicados na normati-
va ou en plans de mantemento (evaporadores, condensadores,
etc.).

non non

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.5 - Verificouse a estanquidade da rede de tubaxes, válvulas,
etc.

si si OU

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.6 - Verificouse a composición e a ausencia de refrixerante no
fluído secundario e nos auxiliares.

non non

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.7 - Verificáronse os niveis de aceite. non non
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 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.8 - Comprobáronse e taráronse os elementos de seguridade. si si OU

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.9 - Medíronse os parámetros eléctricos e verificouse o con-
sumo da instalación.

si si OU

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.10 - Realizáronse revisións do estado dos equipamentos que
requiran operacións de desmontaxe e montaxe (compresores, fil-
tros, intercambiadores, bombas, ventiladores, correas, etc.).

non non

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.11 - Elaborouse un rexistro das operacións de mantemento. si si OU

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo das
instalacións industriais, para o que interpreta plans de man-
temento e recomendacións dos fabricantes dos equipamen-
tos.

 CA2.12 - Valoráronse os resultados obtidos e as posibles melloras
en aforro enerxético e rendementos.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.2 - Manexáronse as máquinas respectando as normas de se-
guridade.

non non
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 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas
(proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumen-
taria, etc.) que se deben empregar nas operacións de posta en
marcha e m

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das instalacións frigoríficas
e as súas instalacións asociadas.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación am-
biental.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada se-
lectiva.

si si PE

7 Avarías e reparación
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e
instalacións industriais, aplicando técnicas de detección e
tendo en conta a relación entre a disfunción e as súas cau-
sas.

 CA3.1 - Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a
través das medidas realizadas e da observación da instalación.

si si OU

 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e
instalacións industriais, aplicando técnicas de detección e
tendo en conta a relación entre a disfunción e as súas cau-
sas.

 CA3.2 - Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamen-
to, utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos ade-
cuados.

si si OU

 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e
instalacións industriais, aplicando técnicas de detección e
tendo en conta a relación entre a disfunción e as súas cau-
sas.

 CA3.3 - Propuxéronse hipóteses das posibles causas da avaría e a
súa repercusión na instalación.

si si OU

 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e
instalacións industriais, aplicando técnicas de detección e
tendo en conta a relación entre a disfunción e as súas cau-
sas.

 CA3.4 - Localizouse a avaría, analizado os síntomas de acordo cos
procedementos específicos para o diagnóstico e a localización de
avarías de instalacións frigoríficas (eléctricas, mecánicas, termodi-
námicas, de regulación, etc.).

si si OU

 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e
instalacións industriais, aplicando técnicas de detección e
tendo en conta a relación entre a disfunción e as súas cau-
sas.

 CA3.5 - Describíronse os procedementos de intervención necesa-
rios para a reparación (probas, medidas, axustes e secuencias de
actuación).

si si PE

 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e
instalacións industriais, aplicando técnicas de detección e
tendo en conta a relación entre a disfunción e as súas cau-
sas.

 CA3.6 - Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos ade-
cuados para a diagnose de avarías, e operouse con eles.

si si OU

 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e
instalacións industriais, aplicando técnicas de detección e
tendo en conta a relación entre a disfunción e as súas cau-
sas.

 CA3.7 - Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa calidade
requirida e a regulamentación.

si si OU
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 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e
instalacións industriais, aplicando técnicas de detección e
tendo en conta a relación entre a disfunción e as súas cau-
sas.

 CA3.8 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. si si OU

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.1 - Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación
da avaría tanto eléctrica como frigorífica, tendo en conta a seguri-
dade e o respecto polo ambiente.

si si PE

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.2 - Salvagardáronse e illáronse os compoñentes que cumpra
substituír ou reparar (motores, compresores, tubaxes, etc.).

non non

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.3 - Baleirouse e evacuouse, de ser o caso, o tramo ou o com-
poñente que cumpra reparar ou substituír.

non non

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.4 - Operouse coas ferramentas adecuadas coa calidade requi-
rida.

si si OU

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.5 - Substituíronse ou, de ser o caso, arranxáronse os compo-
ñentes danados ou avariados.

non non

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.6 - Ensaiáronse e verificáronse os compoñentes reparados ou
substituídos.

non non

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.7 - Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento
do equipamento ou da instalación.

non non

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.8 - Realizáronse as intervencións de mantemento correctivo
de acordo coa calidade requirida.

non non

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.9 - Verificáronse os aparellos de medida, de control e de se-
guridade, así como os sistemas de protección e alarma, logo da
realización das operacións de mantemento correctivo.

non non
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 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.10 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. si si OU

 RA4 - Repara elementos e equipamentos da instalación fri-
gorífica industrial, aplicando técnicas e procedementos de
mantemento correctivo.

 CA4.11 - Elaborouse unha memoria posterior á reparación das
actividades desenvolvidas, dos procedementos utilizados e dos re-
sultados obtidos.

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.2 - Manexáronse as máquinas respectando as normas de se-
guridade.

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas
(proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumen-
taria, etc.) que se deben empregar nas operacións de posta en
marcha e m

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

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

si si PE
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 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das instalacións frigoríficas
e as súas instalacións asociadas.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación am-
biental.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada se-
lectiva.

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e
de protección ambiental, nas operacións de posta en marcha
e mantemento de instalacións frigoríficas industriais, e identi-
fica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr.

 CA5.9 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

si si OU

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
O alumno matriculado na modalidade dual ten superada a primeira avaliación polo que non precisa recuperación.
Durante o período de clases non presenciais debido o estado de alarma polo COVID´19 realizará as actividades correspondentes a segunda avaliación ordinaria baseadas nos RA e CA imprescindibles sinalados, adaptadas a situa-
ción actual e polos medios virtuais habituais ou presencialmente se posible.
O criterio mínimo que permitirá superar a avaliación continua é a necesidade de obter polo menos cinco puntos na primeira e na segunda avaliación. A cualificación final será a media aritmética das dúas avaliacións
Os aspectos avaliables e as porcentaxes serán os que se detallan a continuación:
Exames teóricos= 40%
Probas prácticas = 60%
No caso de actividades durante un período no que non sexa posible probas prácticas sustituiranse por supostos prácticos ou exercicios con simuladores de instalacións, neste caso a ponderación será 60% a parte teórica e 40% a
práctica.



Páxina 12 de 13

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumno matriculado na modalidade dual non ten avaliacións pendentes.

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

Non hai alumnado con perda do dereito a avaliación continua
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8. Medidas de atención á diversidade

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

Non hai alumnos que precisen medidas de atención a diversidade
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019‐2020 

 

Centro educativo 

Código  Centro  Curso académico 

15032081  De Fene  2019‐2020 

Ciclo formativo 

Código  Nome 

CMIMA01  Instalacións frigoríficas e de climatizacion 

 

Módulo profesional 

Código  Nome 

MP0042  Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción 

Alumnado 

Réxime  Modalidade  Grupo 

xeral  presencial  A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Inés Piñeiro Iglesias 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,   da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e  Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019‐2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Non procede 

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

Como criterios mínimos que permitirán superar a avaliación , o alumno  será cualificado tomando como base as actividades plantexadas na plataforma online. 

Aspectos avaliables en porcentaxes: 

Cualificación das memoria ou preguntas online: 80% 

Retroalimentación ou “feedback” das correccions propostas:20% 

As tarefas copiadas de outra persoa ou internet entregadas polo alumno como propias, serán cualificadas con un 0 
 

 

 

 

 



 

 

Páxina 3 de 8 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº  Unidade didáctica 

1  Montaxe de condutos de distribución de aire 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

x     RA3 - Instala a rede de condutos de distribución de aire aplicando 
técnicas de trazado, corte e construción, para o que interpreta planos ou 
esquemas. 

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, recoñecendo os elementos, 
a súa simboloxía, a súa función e a súa disposición na montaxe das insta-
lacións.

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.2 Elaborouse o plan da montaxe da instalación, indicando as opera-
cións que se vaian realizar de acordo coa regulamentación das ICV e coas 
medidas de seguridade.. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.4 Construíronse (por trazado, corte, ensamblaxe e remate) as partes 
da rede de S 1 
condución de aire.

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

Nº  Unidade didáctica 

2  Montaxe de equipos de climatización 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

x     RA1 - Monta equipamentos de climatización e o circuíto frigorífico apli-
cando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos e instrucións 
do fabricante. 

CA1.1 Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria, recoñe-
cendo os elementos, a súa simboloxía, a súa función e a súa disposición 
na montaxe das instalacións. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.2 Elaborouse o plan da montaxe da instalación, indicando as opera-
cións que se vaian  realizar de acordo coa regulamentación das  instala-
cións de climatización e ventilación (ICV), e consonte as medidas de segu-
ridade.

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.4 Trazouse a instalación, tendo en conta a relación entre os planos e 
o espazo de montaxe. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 
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RA5 - Monta cadros, instalacións eléctricas e sistemas automáticos aso-
ciados ás instalacións de climatización aplicando técnicas construtivas, 
para o que interpreta planos e instrucións do fabricante.

CA5.1 Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e po-
tencia coa simboloxía correcta, utilizando software apropiado e de acordo 
coa regulamentación e coas características da instalación

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

Nº  Unidade didáctica 

3  Redes de distribución de auga para instalacións de climatización 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

x     RA2 - Monta redes de distribución de auga para instalacións de climati-
zación, aplicando procedementos de montaxe e utilizando técnicas e 
medios adecuados. 

CA2.1 Interpretouse a documentación técnica, recoñecendo os elementos, 
a súa simboloxía, a súa función e a súa disposición na montaxe das insta-
lacións.

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA2.2 Elaborouse o plan da montaxe da instalación, indicando as opera-
cións que se vaian realizar de acordo coa regulamentación das ICV e coas 
medidas de seguridade. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.4 Trazouse a instalación, tendo en conta a relación entre os planos e 
o espazo de montaxe. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

Nº  Unidade didáctica 

4  Posta en marcha de equipos. Tipos de instalacions de climatizacion 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación, xustifica as operacións 
que se vaian realizar e verifica os parámetros da instalación. 

CA1.1 Interpretouse o protocolo de actuación.  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.2 Describiuse a secuencia da posta en marcha do circuíto frigorífico e 
dos circuítos secundarios (auga e aire). 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.7 Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación (carga 
de refrixerante, niveis de aceite, saltos térmicos, eficiencia enerxética, 
caudais, presións, perdidas de carga, ruídos e vibracións, etc.).

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.8 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos 
adecuados para a posta en marcha. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.9 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, dos proce-
dementos utilizados e dos resultados obtidos para a posta en marcha. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 
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RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, nas operacións de posta en marcha e mantemento de instala-
cións de climatización, ventilación e extracción, e identifica os riscos aso-
ciados, así como as medidas e os equipamentos

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais,ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transpor-
te. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

5  Operacións de mantemento preventivo das instalacións de climatización 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

x   RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, con interpretación 
dun plan de actuación, seguindo as recomendacións dos fabricantes 

CA2.1 Identificáronse en esquemas os planos e os programas de mante-
mento, así como os equipamentos e os elementos susceptibles de ser 
inspeccionados.

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA2.2 Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de interven-
cións de mantemento 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA2.8 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos 
adecuados para as  operacións de mantemento preventivo. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, nas operacións de posta en marcha e mantemento de instala-
cións de climatización, ventilación e extracción, e identifica os riscos aso-
ciados, así como as medidas e os equipamentos 

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transpor-
te.

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (protec-
cións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protec-
ción individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se de-
ben empregar nas operacións de posta en marcha e mantemento 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

6  Averías. Mantemento correctivo en instalacións de climatización 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

x   RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións 
aplicando técnicas de detección, tendo en conta a relación entre a dis-
función e a súa causa. 

CA3.2 Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das 
medidas realizadas e a observación da instalación.. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.3 Localizouse a avaría, analizado os síntomas de acordo cos proce-
dementos específicos de diagnóstico e localización de avarías de instala-
cións frigoríficas (eléctricas, mecánicas, termodinámicas, de regulación, 
etc.).

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.4 Formuláronse os procedementos de intervención necesarios para a 
reparación (probas, medidas, axustes e secuencias de actuación). 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 
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   CA4.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da ava-
ría, tanto eléctrica como frigorífica ou de climatización, tendo en conta a 
seguridade e o respecto polo ambiente. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

No desenrolo das prácticas e traballos propostos de xeito telemático, cada alumno seguira o seu ritmo propio de traballo, dentro das posibilidades de material con que 
se conte. Isto enriquecerá a formación de cada alumno en particular permitindo asi mesmo unha maior dedicación do profesor cara o alumnado con máis dificultades. 
 
O plan extraordinario para os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua consistirá na resolución das dubidas que se lles plantexen durante o curso respecto o 
temario do módulo tanto a nivel práctico como teórico; así como un desenrolo axeitado das tarefas en función dos coñecementos habilidades e destrezas demostrados 
en prácticas anteriores. 
Deberán acollerse a proba de avaliación final do plan extraordinario todos aqueles alumnos que perderon o dereito a avaliación continua. 
A avaliación do plan extraordinario coincidirá coa derradeira avaliación final ordinaria do módulo e antes da data da xunta de avaliación o alumno realizará unha proba 
final do plan  extraordinario que será via telemática ou no caso de reincorporación as aulas de xeito presencial sempre que exista un protocolo de actuación no centro 
educativo en canto a medidas de hixente, distancias recomendadas, etc. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

A proba final do plan extraordinario consistirá en: 
Desenrolar unha proba teorica consistente en exercicios similares ós realizados durante o curso e que constara de tres partes:  
Primeira parte, preguntas tipo test; segunda parte preguntas de resposta curta e pequenos exercicios e terceira parte resolución de problemas. 
 
Superar unha proba de carácter teórico práctica sobre un caso concreto e real dunha instalación de climatización ou ventilación. desenrolando as 
seguintes actividades: 

 Debuxar ou completar o esquema hidraulico e/ou tuberia e/ou eléctrico en papel. 
 Contestar a preguntas teóricas sobre identificación de compoñentes, función no circuíto e identificación de aplicacións que se poden dar no mundo 
 industrial. 
 Realizar o proceso de mantemento, axuste da instalación a nivel de fluídos e/ou eléctrico (se se pode de xeito presencia, senon será a través de videos ou ou-

tras ferramentas) 
 Localización e verificación de avarías da parte eléctrica e de axuste. 

 
A duración da proba do plan extraordinario será unha sesión de 2h para a primeira parte e outra sesión de 3h para a segunda parte 
escomenzandose pola proba teórica. 
 
As datas das probas faranse públicas no taboleiro de anuncios do instituto. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Atenderase a cada alumno individualmete para tentar de motivalo e de alentalo a que afonde nas suas aptitudes e que traballe naqueles aspectos que teña menos destreza, tanto a través de videoconfe‐
rencia, tutotiais, chamadas de teléfono, correo electrónico, etc. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019‐2020 

 

 

Centro educativo 

Código  Centro  Curso académico 

15032081  De Fene  2019‐2020 

Ciclo formativo 

Código  Nome 

CMIMA01  Instalacións frigoríficas e de climatizacion 

 

Módulo profesional 

Código  Nome 

MP0042  Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción 

Alumnado 

Réxime  Modalidade  Grupo 

xeral  dual  C 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Inés Piñeiro Iglesias 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,   da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e  Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019‐2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº  Unidade didáctica 

6  Posta en marcha de equipos. Tipos de instalacions de climatizacion 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Realiza a posta en marcha da instalación, xustifica as 
operacións que se vaian realizar e verifica os parámetros da 
instalación. 

 CA1.1 Interpretouse o protocolo de actuación.  si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.2 Describiuse a secuencia da posta en marcha do circuíto 
frigorífico e dos circuítos secundarios (auga e aire). 

si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.7 Verificáronse os parámetros de funcionamento da instala-
ción (carga de refrixerante, niveis de aceite, saltos térmicos, 
eficiencia enerxética, caudais, presións, perdidas de carga, ruídos 
e vibracións, etc.).

si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.8 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instru-
mentos adecuados para a posta en marcha. 

si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.9 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, dos 
procedementos utilizados e dos resultados obtidos para a posta 
en marcha.

si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e 
mantemento de instalacións de climatización, ventilación e ex-
tracción, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e 
os equipamentos

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

no  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 
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Nº  Unidade didáctica 

7  Operacións de mantemento preventivo das instalacións de climatización 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, con 
interpretación dun plan de actuación, seguindo as recomenda-
cións dos fabricantes. 

CA2.1 Identificáronse en esquemas os planos e os programas de 
mantemento, así como os equipamentos e os elementos suscep-
tibles de ser inspeccionados.

si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA2.2 Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de 
intervencións de mantemento 

Si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA2.8 Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instru-
mentos adecuados para as  operacións de mantemento preventi-
vo.

Si  Si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e 
mantemento de instalacións de climatización, ventilación e ex-
tracción, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e 
os equipamentos 

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

Si  Si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas 
(proteccións, alarmas,pasos de emerxencia, etc.) e os equipa-
mentos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de 
posta en marcha e mantemento 

no  Si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

 

 

Nº  Unidade didáctica 

8  Averías. Mantemento correctivo en instalacións de climatización 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA3 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e 
instalacións aplicando técnicas de detección, tendo en conta a 
relación entre a disfunción e a súa causa. 

CA3.2 Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a 
través das medidas realizadas e a observación da instalación.. 

si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.3 Localizouse a avaría, analizado os síntomas de acordo cos 
procedementos específicos de diagnóstico e localización de 
avarías de instalacións frigoríficas (eléctricas, mecánicas, termo-
dinámicas, de regulación, etc.).

Si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.4 Formuláronse os procedementos de intervención necesa-
rios para a reparación (probas, medidas, axustes e secuencias de 
actuación).

Si  Si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA4.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación 
da avaría, tanto eléctrica como frigorífica ou de climatización, 
tendo en conta a seguridade e o respecto polo ambiente. 

no  Si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

 

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

Como criterios mínimos que permitirán superar a avaliación , o alumno  será cualificado tomando como base as actividades plantexadas na plataforma online. 

Aspectos avaliables en porcentaxes: 

Cualificación das memoria ou preguntas online: 80% 

Retroalimentación ou “feedback” das correccions propostas:20% 

As tarefas copiadas de outra persoa ou internet entregadas polo alumno como propias, serán cualificadas con un 0 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Non prrocede 

 

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

Non procede 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Atenderase a cada alumno individualmete para tentar de motivalo e de alentalo a que afonde nas suas aptitudes e que traballe naqueles aspectos que teña menos destreza, tanto a través de videoconfe‐
rencia, tutotiais, chamadas de teléfono, correo electrónico, etc. 
 

 

 

 

 



Páxina 1 de 10

Formación profesional

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 Ies de Fene 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización

Módulo profesional

Código Nome

MP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Réxime xeral-ordinario Ordinario A

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

Eva Rodríguez Pérez

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Para os alumnos que teñan as dúas primeiras  avaliacións  aprobadas, se propoñerán  tarefas  de ampliación e de repaso, posto que non existe ningún criterio de avaliación afectado.
Para os alumnos con algunha avaliación suspensa (a primeira ou a segunda), propoñeranse  tarefas sobre a parte teórica da materia impartida; para a parte práctica, se recomendará a visualizacións de vídeos e se lles propoñerá
unha serie de supostos prácticos. Realizarase  unha proba escrita  de forma telemática, pero de ser posible realizar probas presenciais, se realizarán tanto de carácter teórico coma de carácter práctico no taller sobre a materia
impartida  nas correspondentes  avaliacións.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Montaxe de equipamentos frigoríficos na parte mecánica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1. Monta instalacións frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaxe,
para o que interpreta esquemas e instrucións.

 CA1.1. Fixáronse os elementos da instalación (compresores herméticos,
visores, deshidratadores, capilares, etc.)

TO e proba

x  RA1. Monta instalacións frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaxe,
para o que interpreta esquemas e instrucións.

 CA1.2. Interconectáronse os elementos aplicando técnicas de conformación e
unión.

TO e proba

x  RA1. Monta instalacións frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaxe,
para o que interpreta esquemas e instrucións.

 CA1.3. Realizáronse as probas de estanquidade da instalación aplicando e
valorando criterios técnicos.

TO e proba

x  RA1. Monta instalacións frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaxe,
para o que interpreta esquemas e instrucións.

 CA1.4. Localizáronse e solucionáronse as posibles fugas na instalación. TO e proba

x  RA1. Monta instalacións frigoríficas básicas aplicando técnicas de montaxe,
para o que interpreta esquemas e instrucións.

 CA1.5. Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios para a
montaxe da instalación e operouse con eles.

TO e proba
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Nº Unidade didáctica

2 Montaxe de equipamentos frigoríficos na parte eléctrica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2. Monta elementos eléctricos de protección e control das instalacións
frigoríficas básicas e equipamentos comerciais, para o que interpreta
esquemas e instrucións.

 CA2.1. Identificáronse as características técnicas da instalación frigorífica. TO e proba

X  RA2. Monta elementos eléctricos de protección e control das instalacións
frigoríficas básicas e equipamentos comerciais, para o que interpreta
esquemas e instrucións.

 CA2.2. Montáronse os elementos eléctricos da instalación. TO e proba

X  RA2. Monta elementos eléctricos de protección e control das instalacións
frigoríficas básicas e equipamentos comerciais, para o que interpreta
esquemas e instrucións.

 CA2.3. Realizouse o cableamento respondendo aos esquemas eléctricos e
tendo en conta a sección e a cor dos condutores.

TO e proba

X  RA2. Monta elementos eléctricos de protección e control das instalacións
frigoríficas básicas e equipamentos comerciais, para o que interpreta
esquemas e instrucións.

 CA2.9. Redactouse unha memoria descritiva dos traballos efectuados e do
tempo empregado en executalos.

TO e proba

X  RA2. Monta elementos eléctricos de protección e control das instalacións
frigoríficas básicas e equipamentos comerciais, para o que interpreta
esquemas e instrucións.

 CA2.10. Realizouse unha valoración técnica e económica dos materiais
entregados.

TO e proba

X  RA3. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe de equipamentos de refrixeración
comercial e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA3.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte

TO e proba

X  RA3. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe de equipamentos de refrixeración
comercial e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA3.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación,
etc.

TO e proba
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X  RA3. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe de equipamentos de refrixeración
comercial e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA3.4. Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións,
alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben
empregar nas operación de montaxe de equipamentos de refrixeración
comercial.

TO e proba

X  RA3. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe de equipamentos de refrixeración
comercial e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA3.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de
montaxe das instalacións frigoríficas e as súas instalacións asociadas.

TO e proba

Nº Unidade didáctica

3 Posta en marcha de equipos de refrixeración comercial

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.1. Realizouse o baleiro e a carga de refrixerante en condicións de
seguridade e ambientais.

TO e proba

X  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.2. Axustáronse os valores de consigna dos elementos de control da
instalación (termostato, presostatos, etc.).

TO e proba

X  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.3. Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos de
control, seguridade e receptores eléctricos da instalación.

TO e proba

X  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.4. Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación (carga
de refrixerante e saltos térmicos, etc.).

TO e proba

X  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.6. Comprobouse subarrefriamento de líquido, requecemento na
aspiración, temperatura de descarga do compresor e variación de humidade
relativa entre entrada e saída do evaporador.

TO e proba

X  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.7. Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instrumentos para
a posta en marcha.

TO e proba
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X  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.8. Realizouse a posta en funcionamento, de acordo coa seguridade
requirida e consonte a regulamentación.

TO e proba

X  RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións frigoríficas básicas
e de equipamentos comerciais, interpretando e aplicando as instrucións de
mantemento e recomendacións do fabricante.

 CA2.1.  Elaborouse o esquema de principio do equipamento (fabricadores de
xero, deshumidificadores, frigoríficos, neveiras, fermentadores,
arrefriadores, vitrinas e expositores, etc.)

TO e proba

X  RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións frigoríficas básicas
e de equipamentos comerciais, interpretando e aplicando as instrucións de
mantemento e recomendacións do fabricante.

 CA2.2. Describíuse a tipoloxía e a función dos elementos do equipamento. TO e proba

X  RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións frigoríficas básicas
e de equipamentos comerciais, interpretando e aplicando as instrucións de
mantemento e recomendacións do fabricante.

 CA2.3. Interpretouse ou elaborouse o esquema eléctrico do equipamento. TO e proba

X  RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións frigoríficas básicas
e de equipamentos comerciais, interpretando e aplicando as instrucións de
mantemento e recomendacións do fabricante.

 CA2.7. Realizáronse as operacións de montaxe e desmontaxe dos
equipamentos con seguridade e respecto polo ambiente.

TO e proba

Nº Unidade didáctica

4 Mantemento preventivo de equipos de refrixeración comercial

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais, e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.5. Efectuouse o trazado do ciclo sobre o diagrama P-H. TO e proba

x  RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais, e comproba os parámetros de funcionamento.

 CA1.12. Elaborouse unha memoria das actividades desenvolvidas e dos
procedementos utilizados.

TO e proba
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x  RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións frigoríficas básicas
e de equipamentos comerciais, interpretando e aplicando as instrucións de
mantemento e recomendacións do fabricante.

 CA2.4. Identificáronse e realizáronse as operacións básicas de mantemento
dos equipamentos e dos elementos.

TO e proba

x  RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións frigoríficas básicas
e de equipamentos comerciais, interpretando e aplicando as instrucións de
mantemento e recomendacións do fabricante.

 CA2.5. Medíronse e verificáronse os parámetros de funcionamento (frigoríficos
e eléctricos).

TO e proba

x  RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións frigoríficas básicas
e de equipamentos comerciais, interpretando e aplicando as instrucións de
mantemento e recomendacións do fabricante.

 CA2.6. Elaborouse un rexistro das operacións de mantemento. TO e proba

x  RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de posta en marcha e mantemento de
equipamentos de refrixeración comercial, e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e os equipamentos para os previr.

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

TO e proba

x  RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de posta en marcha e mantemento de
equipamentos de refrixeración comercial, e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e os equipamentos para os previr.

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

TO e proba

x  RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de posta en marcha e mantemento de
equipamentos de refrixeración comercial, e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e os equipamentos para os previr.

 CA5.4. Describíronse os elementos de seguridade das máquinas  (proteccións,
alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben
empregar nas operacións de posta en marcha e mantemento.

TO e proba

x  RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de posta en marcha e mantemento de
equipamentos de refrixeración comercial, e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e os equipamentos para os previr.

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

TO e proba

x  RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de posta en marcha e mantemento de
equipamentos de refrixeración comercial, e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e os equipamentos para os previr.

 CA5.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de
mantemento das instalacións frigoríficas e as súas instalacións asociadas.

TO e proba
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Nº Unidade didáctica

5 Diagnose e reparación de avarías

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais e
instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.1. Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento, utilizando
os medios, equipamentos e instrumentos adecuados.

TO e proba

x  RA1. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais e
instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.2. Identificouse os síntomas de averías ou disfuncións a través das
medidas  realizadas e a observación da instalación.

TO e proba

x  RA1. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais e
instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.3. Propuxéronse  hipóteses  das causas da avaría e a súa repercusión na
instalación.

TO e proba

x  RA1. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais e
instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.4. Localizouse a avaría, analizando os síntomas de acordo cos
procedementos específicos para o diagnóstico e a localización de avarías de
instalacións  frigoríficas (eléctricas, mecánicas,

TO e proba

x  RA1. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais e
instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.5. Describíronse os procedementos de intervención necesarios para a
reparación (probas, medidas, axustes e secuencias de actuación).

TO e proba

x  RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas básicas
aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.1. Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría ,
tanto eléctrica  como frigorífica, tendo en conta a seguridade e o respecto polo
ambiente.

TO e proba

x  RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas básicas
aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.8. Elaborouse unha memoria  posterior á reparación das actividades
desenvolvidas, dos procedementos utilizados e dos resultados obtidos.

TO e proba
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumno que non ten superadas a primeira e/ou segunda avaliación, se lle propoñerán unha serie de tarefas sobre os contidos  teóricos do módulo impartidos  (traballos, cuestionarios, boletíns  de exercicios e cuestións
teóricas,...). Sobre a parte práctica vai resultar máis difícil poder traballar, se lle propoñerá a visualización dunha serie de vídeos e unha serie de supostos prácticos.
Ademais, se realizará unha proba final, de xeito telemático ou presencial se as circunstancias o  permiten.
En caso de ser posible a incorporación a clase, se realizarán probas presenciais, de carácter teórico e de carácter práctico no taller sobre a materia  impartida  nas avaliacións que teñan suspensas.

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

Non hai alumnado con perda de dereito á avaliación continua.
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8. Medidas de atención á diversidade

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

Non se observou alumnado que precisen de medidas de reforzo educativo.
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Formación profesional

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 IES de Fene 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización

Módulo profesional

Código Nome

MP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Réxime xeral-ordinario Dual C

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)

Nome e apelidos

Eva Rodríguez Pérez

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 Posta en marcha de equipos de refrixeración comercial

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais, e comproba os parámetros de
funcionamento.

 CA1.2 Axustáronse os valores de consigna dos elementos de control
da instalación (termostato, presostatos, etc.).

SÍ SÍ TO

 RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e
dos equipamentos comerciais, e comproba os parámetros de
funcionamento.

 CA1.3 Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos
de control, seguridade e receptores eléctricos da instalación.

SÍ NON

 RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións
frigoríficas básicas e de equipamentos comerciais, interpretando e
aplicando as instrucións de mantemento e recomendacións do
fabricante.

 CA2.1 Elaborouse o esquema de principio do equipamento
(fabricadores de xeo, deshumidifadores, frigoríficos, neveiras,
fermentadores, arrefriadores, vitrinas e expositores, etc.)

SÍ SÍ TO

 RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións
frigoríficas básicas e de equipamentos comerciais, interpretando e
aplicando as instrucións de mantemento e recomendacións do
fabricante.

 CA2.2 Describíuse a tipoloxía e a función dos elementos do
equipamento.

SÍ SÍ TO

 RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións
frigoríficas básicas e de equipamentos comerciais, interpretando e
aplicando as instrucións de mantemento e recomendacións do
fabricante.

 CA2.3 Interpretouse ou elaborouse o esquema eléctrico do
equipamento.

SÍ SÍ TO

 RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións
frigoríficas básicas e de equipamentos comerciais, interpretando e
aplicando as instrucións de mantemento e recomendacións do
fabricante.

 CA2.7 Realizáronse as operacións de montaxe e desmontaxe dos
equipamentos con seguridade e respecto polo ambiente.

SÍ NON
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Nº Unidade didáctica

6 Mantemento preventivo de equipos de refrixeración comercial

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e dos
equipamentos comerciais e comproba os parámetros de
funcionamento.

 CA1.5 Efectuouse o trazado do ciclo sobre o diagrama PH. SÍ SI TO

 RA1. Realiza a posta en marcha da instalación frigorífica básica e
dos equipamentos comerciais e comproba os parámetros de
funcionamento.

 CA1.12 Elaborouse unhamemoria das actividades desenvolvidas e
dos procedementos utilizados.

SÍ NON

 RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións
frigoríficas básicas e de equipamentos comerciais, interpretando e
aplicando as instrucións de mantemento e recomendacións do
fabricante.

 CA2.4. Identificáronse e realizáronse as operacións básicas de
mantemento dos equipamentos e dos elementos.

SÍ NON

 RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións
frigoríficas básicas e de equipamentos comerciais, interpretando e
aplicando as instrucións de mantemento e recomendacións do
fabricante.

 CA2.5. Medíronse e verificáronse os parámetros de funcionamento
(frigoríficos e eléctricos).

SÍ NON

 RA2. Realiza operacións de mantemento das instalacións
frigoríficas básicas e de equipamentos comerciais, interpretando e
aplicando as instrucións de mantemento e recomendacións do
fabricante.

 CA2.6 Elaborouse un rexistro das operacións de mantemento. SÍ NON
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 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

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

SÍ NON

 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

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

NON NON

 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

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

NON NON

 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA5.4. Describíronse os elementos de seguridade das máquinas
(proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos
de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,
etc.) que se deben empregar nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial.

NON NON

 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

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

SÍ NON

 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operacións de mantemento das instalacións frigoríficas e as súas
instalacións  asociadas.

SÍ NON
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 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación
ambiental.

SÍ NON

 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada
selectiva.

NON NON

 RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de posta en marcha e
mantemento de equipamentos de refrixeración comercial, e
identifica os riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr.

 CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

NON NON

Nº Unidade didáctica

7 Diagnose e reparación de avarías

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais
e instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.1. Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento,
utilizando os medios, equipamentos e instrumentos adecuados.

SÍ NON

 RA3. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais
e instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.2. Identificouse os síntomas de avarías ou disfuncións a través
das medidas realizadas e a observación da instalación.

SÍ SÍ TO

 RA3. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais
e instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.3. Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e a súa
repercusión na instalación.

SÍ SÍ TO
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 RA3. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais
e instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.4. Localizouse a avaría, analizado os síntomas de acordo cos
procedementos específicos para o diagnóstico e a localización de
avarías de instalacións frigoríficas (eléctricas, mecánicas,
termodinámica, de regulación, etc.)

SÍ NON

 RA3. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais
e instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.5. Describíronse os procedementos de intervención necesarios
para a reparación (probas, medidas, axustes e secuencias de
actuación).

SÍ SÍ TO

 RA3. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais
e instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.6. Operouse coas ferramentas e os instrumentos  adecuados
para a diagnose de avarías.

SÍ NON

 RA3. Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos comerciais
e instalacións frigoríficas básicas, aplicando técnicas de detección e
relacionando a disfunción coa súa causa.

 CA3.7. Operouse con autonomía nas actividades propostas. NON NON

 RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas
básicas aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.1. Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da
avaría tanto eléctrica como frigorífica, tendo en conta a seguridade
e o respecto polo ambiente.

SÍ NON

 RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas
básicas aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.2. Recuperouse o refrixerante con criterios de seguridade e
respecto polo ambiente.

SÍ NON

 RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas
básicas aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.3. Operouse coas ferramentas  adecuadas coa calidade
requirida.

NON NON

 RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas
básicas aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.4. Substituíronse ou, de ser o caso, arranxáronse os
compoñentes danados ou avariados.

SÍ NON

 RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas
básicas aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.5. Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento do
equipamento ou da instalación.

SÍ NON

 RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas
básicas aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.6. Realizáronse as intervencións de mantemento correctivo de
acordo coa calidade requirida.

NON NON
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 RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas
básicas aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.7. Operouse con autonomía nas actividades propostas. NON NON

 RA4. Repara equipamentos comerciais e instalacións frigoríficas
básicas aplicando técnicas de mantemento correctivo.

 CA4.8. Elaborouse unha memoria posterior á reparación das
actividades desenvolvidas, dos procedementos utilizados e dos
resultados obtidos.

SÍ NON

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

O alumno non ten que recuperar ningunha avaliación anterior.
Durante a terceira avaliación ,se lle propoñerá tarefas sobre os contidos correspondentes a esta avaliación que servirán para subir nota.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumno que está cursando a modalidade dual non ten que  facer ningunha recuperación.

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

Non existen alumnos con perda de dereito de avaliación continua.
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8. Medidas de atención á diversidade

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

Non hai alumnado que precise  medidas de reforzo educativo.
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