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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

8.2 operación e mantemento

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Realiza operacións de posta en marcha e verifica os paráme-
tros de funcionamento da instalación.

 CA1.3 Estableceuse a subministración de combustible aos xerado-
res de calor..

non non

 RA1 - Realiza operacións de posta en marcha e verifica os paráme-
tros de funcionamento da instalación.

 CA1.4 Comprobouse a secuencia de acendido dos xeradores de
calor e verificouse o funcionamento dos dispositivos de segurida-
de.

non non

 RA1 - Realiza operacións de posta en marcha e verifica os paráme-
tros de funcionamento da instalación.

 CA1.6 Realizouse a análise de combustión e verificouse o rende-
mento da instalación e a calidade dos fumes.

non non

 RA1 - Realiza operacións de posta en marcha e verifica os paráme-
tros de funcionamento da instalación.

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

non non

 RA1 - Realiza operacións de posta en marcha e verifica os paráme-
tros de funcionamento da instalación.

 CA1.9 - Realizouse a posta en marcha de acordo coa seguridade,
coa calidade e coa regulamentación.

non non

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

 CA2.1 - Identificáronse en esquemas, en planos e en programas de
mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de se-
ren inspeccionados.

si si PE

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

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

si si PE

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

 CA2.4 - Medíronse as magnitudes termodinámicas e eléctricas cos
instrumentos adecuados.

non non
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 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

 CA2.5 - Realizouse unha análise de combustión. non non

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

 CA2.6 - Comprobouse o rendemento do xerador. non non

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

 CA2.9 - Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os
procedementos utilizados, os resultados obtidos e as posibles me-
lloras en aforro enerxético e rendementos.

si si OU

 RA2 - Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta plans, instrucións e recomendacións dos fabricantes.

 CA2.10 - Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os ins-
trumentos adecuados para as operacións de mantemento preven-
tivo.

non non

 RA3 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e instala-
cións, en relación coas súas causas

 CA3.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento. non non

 RA3 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e instala-
cións, en relación coas súas causas

 CA3.2 Utilizáronse os medios, os equipamentos e os instrumentos
adecuados.

si si OU

 RA3 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e instala-
cións, en relación coas súas causas

 CA3.3 Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a tra-
vés das medidas realizadas e da observación da propia instalación.

si si OU

 RA3 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e instala-
cións, en relación coas súas causas

 CA3.6 Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa seguridade
e a calidade requiridas.

si si OU

 RA3 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e instala-
cións, en relación coas súas causas

 CA3.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas. si si OU

 RA3 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e instala-
cións, en relación coas súas causas

 CA3.8 Respectáronse os tempos estipulados para a realización da
actividade.

non non

 RA4 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando as técnicas e os procedementos de mante-
mento correctivo.

 CA4.1 Determinouse a secuencia de intervención para a repara-
ción, dependendo do tipo de avaría (eléctrica, hidráulica, etc.).

si si OU

 RA4 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando as técnicas e os procedementos de mante-
mento correctivo.

 CA4.6 Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento da
instalación.

non non
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 RA4 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando as técnicas e os procedementos de mante-
mento correctivo.

 CA4.7 Realizouse o mantemento correctivo de acordo cos criterios
de seguridade, calidade e respecto polo ambiente

si si OU

 RA4 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando as técnicas e os procedementos de mante-
mento correctivo.

 CA4.9 Elaborouse un informe de traballo, logo da reparación, das
actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resul-
tados obtidos.

si si OU

 RA4 - Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando as técnicas e os procedementos de mante-
mento correctivo.

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

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de
instalacións caloríficas, 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.

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de
instalacións caloríficas, e identifica os riscos asociados, así como as
medidas e os equipamentos para os previr.

 CA5.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de segu-
ridade.

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de
instalacións caloríficas, e identifica os riscos asociados, así como as
medidas e os equipamentos para os previr.

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

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de
instalacións caloríficas, 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 requi-
ridas.

si si OU

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de
instalacións caloríficas, 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 cumpra adoptar na preparación e na execución das
operacións de montaxe e mantemento das instalacións de climati-
zación e ventilación, así como das súas instalacións asociadas.

si si PE
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 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de
instalacións caloríficas, e identifica os riscos asociados, así como as
medidas e os equipamentos 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, na posta en marcha e o mantemento de
instalacións caloríficas, 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 selec-
tiva.

si si PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, na posta en marcha e o mantemento de
instalacións caloríficas, 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 equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

si si PE

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
A cualificación final basearase fundamentalmente na primeira e segunda avaliación. As actividades da terceira avaliación terán carácter diagnóstico e formativo coa finalidade de acadar as competencias relacionadas cos RA e CA
imprescindibles definidos nesta modificación da programación, realizándose ben polos mesmos medios virtuais cos que se comunican as tarefas desde período, ou ben presencialmente se a evolución do estado de alarma polo
COVID´19 o permitise. Considerando o carácter continuo da avaliación, a súa cualificación integrarase coas da primeira e segunda avaliación sempre que esto mellore a cualificación final.

O alumnado que non tivera superada algunha das dúas primeiras avaliacións  realizará actividades  de repaso, reforzo e recuperación das mesmas, polos medios virtuais habituais ou presencialmente se fora 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 tres avaliacións sempre que a
terceira mellore a nota media das dúas primeiras,  sendo en caso contrario esta a cualificación final
Os aspectos avaliables e as porcentaxes serán os que se detallan a continuación:
Exames teóricos= 40%
Probas prácticas = 60%
No caso de actividades de recuperacións durante un periodo 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.
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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 INTRODUCCIÓN

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bom-
ba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fa-
bricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria, e recoñe-
céronse os elementos (simboloxía), a súa función e a súa disposición na mon-
taxe das instalacións.

PE

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bom-
ba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fa-
bricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.2 - Elaborouse o plan da montaxe da instalación e indicáronse as opera-
cións que se vaian realizar, seguindo a regulamentación das instalacións calo-
ríficas e tendo en conta as medidas de seguridade.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bom-
ba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fa-
bricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.3 - Seleccionáronse os materiais e os equipamentos apropiados para
executar a montaxe.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedemen-
tos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.1 - Interpretouse a documentación técnica e recoñecéronse os elemen-
tos (simboloxía), a súa función e a súa disposición na montaxe das instala-
cións.

PE

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedemen-
tos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.10 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedemen-
tos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.11 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo. OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instala-
ción, aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.1 - Determináronse os valores de presión das probas de estanquidade
dos circuítos de auga, desde os puntos de vista técnico e regulamentario.

OU
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X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instala-
ción, aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.2 - Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos apropiados para
a realización das probas.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que in-
terpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1 - Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e poten-
cia coa simboloxía correcta, de acordo coa regulamentación e coas caracte-
rísticas da instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que in-
terpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.2 - Realizouse a montaxe e a conexión do cadro de control eléctrico da
instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que in-
terpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.9 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equipo. OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de pro-
tección ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, 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 manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

PE

 RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de pro-
tección ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica
os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os
previr.

 CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. PE

Nº Unidade didáctica

2 COMBUSTIÓN

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabri-
cante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria, e
recoñecéronse os elementos (simboloxía), a súa función e a súa dis-
posición na montaxe das instalacións.

PE
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X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabri-
cante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.2 - Elaborouse o plan da montaxe da instalación e indicáronse as
operacións que se vaian realizar, seguindo a regulamentación das
instalacións caloríficas e tendo en conta as medidas de seguridade.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabri-
cante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.3 - Seleccionáronse os materiais e os equipamentos apropiados
para executar a montaxe.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabri-
cante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.5 - Operouse coas ferramentas coa calidade requirida. OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabri-
cante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.7 - Montáronse os equipamentos, respectando os tempos estipu-
lados.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabri-
cante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.8 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabri-
cante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.9 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equi-
po.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de evacua-
ción de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedementos
de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.1 - Interpretouse a documentación técnica e recoñecéronse os
elementos (simboloxía), a súa función e a súa disposición na montaxe
das instalacións.

PE

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de evacua-
ción de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedementos
de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.2 - Seleccionáronse as ferramentas e os medios apropiados para
a realización de operacións de montaxe.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de evacua-
ción de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedementos
de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.4 - Montáronse condutos de evacuación de produtos da combus-
tión (PDC).

OU
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X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de evacua-
ción de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedementos
de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.8 - Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a
seguridade requiridas.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de evacua-
ción de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedementos
de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.9 - Realizáronse as actividades dentro dos tempos estipulados. OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1 - Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e
potencia coa simboloxía correcta, de acordo coa regulamentación e
coas características da instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.5 - Verificouse a fiabilidade e a seguridade das conexións eléctri-
cas.

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

PE

Nº Unidade didáctica

3 COMPOÑENTES

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores, bomba
de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións do fabri-
cante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.3 - Seleccionáronse os materiais e os equipamentos apropiados
para executar a montaxe.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de evacua-
ción de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procedementos
de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.1 - Interpretouse a documentación técnica e recoñecéronse os
elementos (simboloxía), a súa función e a súa disposición na montaxe
das instalacións.

PE
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X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.2 - Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos apro-
piados para a realización das probas.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.7 - Operouse coa calidade e a seguridade requiridas en todas as
intervencións.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6 - Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instru-
mentos de medida adecuados.

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

Nº Unidade didáctica

4 INSTALACIÓNS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria, e
recoñecéronse os elementos (simboloxía), a súa función e a súa dis-
posición na montaxe das instalacións.

PE

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.2 - Elaborouse o plan da montaxe da instalación e indicáronse as
operacións que se vaian realizar, seguindo a regulamentación das
instalacións caloríficas e tendo en conta as medidas de seguridade.

PE

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.3 - Seleccionáronse os materiais e os equipamentos apropiados
para executar a montaxe.

OU
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X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.4 - Fíxose a traza da instalación, tendo en conta a relación entre
o espazo real de montaxe e o especificado nos planos e na documen-
tación.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.5 - Operouse coas ferramentas coa calidade requirida. OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.6 - Realizouse a situación, a fixación, a nivelación e o aliñamento
dos equipamentos.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.7 - Montáronse os equipamentos, respectando os tempos estipu-
lados.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.8 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.9 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equi-
po.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.1 - Interpretouse a documentación técnica e recoñecéronse os
elementos (simboloxía), a súa función e a súa disposición na montaxe
das instalacións.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.2 - Seleccionáronse as ferramentas e os medios apropiados para
a realización de operacións de montaxe.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.3 - Montáronse os circuítos de auga utilizando diferentes mate-
riais (metálicos e plásticos) e configuracións (retorno directo, retorno
invertido e aneis).

OU
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X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.4 - Montáronse condutos de evacuación de produtos da combus-
tión (PDC).

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.5 - Montáronse os soportes e as fixacións de tubos e condutos, e
verificouse a súa resistencia.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.6 - Realizouse a situación, a fixación e a nivelación dos elemen-
tos auxiliares á rede (válvulas de paso, motorizadas, purgadores, va-
sos de expansión, etc.).

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.7 - Calorifugáronse as tubaxes que requiran illamento térmico. OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.8 - Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a
seguridade requiridas.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.9 - Realizáronse as actividades dentro dos tempos estipulados. OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.10 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.11 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en
equipo.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1 - Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e
potencia coa simboloxía correcta, de acordo coa regulamentación e
coas características da instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.2 - Realizouse a montaxe e a conexión do cadro de control eléc-
trico da instalación.

OU
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X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.3 - Realizáronse as conexións eléctricas aos elementos periféri-
cos de mando e potencia (sondas, termóstatos, válvulas motorizadas,
bombas de auga, etc.).

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.4 - Programáronse os sistemas de control automáticos, de acor-
do cos parámetros de funcionamento especificados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.5 - Verificouse a fiabilidade e a seguridade das conexións eléctri-
cas.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6 - Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instru-
mentos de medida adecuados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.7 - Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os
tempos estipulados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.8 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asocia-
dos ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que
interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.9 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equi-
po.

OU

Nº Unidade didáctica

5 APLICACIÓNS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación



Páxina 14 de 27

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.1 - Determináronse os valores de presión das probas de estan-
quidade dos circuítos de auga, desde os puntos de vista técnico e re-
gulamentario.

PE

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.2 - Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos apro-
piados para a realización das probas.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.3 - Alcanzáronse e mantivéronse as presións estipuladas nos
circuítos de auga.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.4 - Verificouse a estanquidade das redes de evacuación de fu-
mes.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.5 - Localizáronse, valoráronse e reparáronse as posibles fugas. OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.6 - Arranxáronse posibles continxencias xurdidas no proceso,
dentro de tempos de execución xustificados.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.7 - Operouse coa calidade e a seguridade requiridas en todas as
intervencións.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.8 - Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os
tempos estipulados.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.9 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1 - Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e
potencia coa simboloxía correcta, de acordo coa regulamentación e
coas características da instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.2 - Realizouse a montaxe e a conexión do cadro de control eléc-
trico da instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.3 - Realizáronse as conexións eléctricas aos elementos periféri-
cos de mando e potencia (sondas, termóstatos, válvulas motorizadas,
bombas de auga, etc.).

OU
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X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.4 - Programáronse os sistemas de control automáticos, de acor-
do cos parámetros de funcionamento especificados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.5 - Verificouse a fiabilidade e a seguridade das conexións eléctri-
cas.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6 - Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instru-
mentos de medida adecuados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.7 - Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os
tempos estipulados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.8 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.9 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equi-
po.

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.2 - Manexáronse as máquinas respectando as normas de segu-
ridade.

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

PE
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X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións,
alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,
etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe de instalac

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 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 de climatiza-
ción e ventilación, así como das súas instalacións asociadas.

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal.

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selec-
tiva.

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

Nº Unidade didáctica

6 DESEÑO E DIMENSIONADO
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.1 - Interpretouse a documentación técnica e recoñecéronse os
elementos (simboloxía), a súa función e a súa disposición na montaxe
das instalacións.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.2 - Seleccionáronse as ferramentas e os medios apropiados para
a realización de operacións de montaxe.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.3 - Montáronse os circuítos de auga utilizando diferentes mate-
riais (metálicos e plásticos) e configuracións (retorno directo, retorno
invertido e aneis).

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.4 - Montáronse condutos de evacuación de produtos da combus-
tión (PDC).

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.5 - Montáronse os soportes e as fixacións de tubos e condutos, e
verificouse a súa resistencia.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.6 - Realizouse a situación, a fixación e a nivelación dos elemen-
tos auxiliares á rede (válvulas de paso, motorizadas, purgadores, va-
sos de expansión, etc.).

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.7 - Calorifugáronse as tubaxes que requiran illamento térmico. OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.8 - Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a
seguridade requiridas.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.9 - Realizáronse as actividades dentro dos tempos estipulados. OU
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X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.10 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.11 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en
equipo.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.1 - Determináronse os valores de presión das probas de estan-
quidade dos circuítos de auga, desde os puntos de vista técnico e re-
gulamentario.

PE

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.2 - Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos apro-
piados para a realización das probas.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.3 - Alcanzáronse e mantivéronse as presións estipuladas nos
circuítos de auga.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.4 - Verificouse a estanquidade das redes de evacuación de fu-
mes.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.5 - Localizáronse, valoráronse e reparáronse as posibles fugas. OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.6 - Arranxáronse posibles continxencias xurdidas no proceso,
dentro de tempos de execución xustificados.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.7 - Operouse coa calidade e a seguridade requiridas en todas as
intervencións.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.8 - Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os
tempos estipulados.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.9 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1 - Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e
potencia coa simboloxía correcta, de acordo coa regulamentación e
coas características da instalación.

OU



Páxina 19 de 27

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.2 - Realizouse a montaxe e a conexión do cadro de control eléc-
trico da instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.3 - Realizáronse as conexións eléctricas aos elementos periféri-
cos de mando e potencia (sondas, termóstatos, válvulas motorizadas,
bombas de auga, etc.).

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.4 - Programáronse os sistemas de control automáticos, de acor-
do cos parámetros de funcionamento especificados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.5 - Verificouse a fiabilidade e a seguridade das conexións eléctri-
cas.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6 - Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instru-
mentos de medida adecuados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.7 - Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os
tempos estipulados.

PE

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.8 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.9 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equi-
po.

OU

Nº Unidade didáctica

7 MONTAXE DE INSTALACIÓNS
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.1 - Determináronse os valores de presión das probas de estan-
quidade dos circuítos de auga, desde os puntos de vista técnico e re-
gulamentario.

PE

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.2 - Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos apro-
piados para a realización das probas.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.3 - Alcanzáronse e mantivéronse as presións estipuladas nos
circuítos de auga.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.4 - Verificouse a estanquidade das redes de evacuación de fu-
mes.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.5 - Localizáronse, valoráronse e reparáronse as posibles fugas. OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.6 - Arranxáronse posibles continxencias xurdidas no proceso,
dentro de tempos de execución xustificados.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.7 - Operouse coa calidade e a seguridade requiridas en todas as
intervencións.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.8 - Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os
tempos estipulados.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.9 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1 - Realizáronse os esquemas eléctricos de protección, mando e
potencia coa simboloxía correcta, de acordo coa regulamentación e
coas características da instalación.

PE

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.2 - Realizouse a montaxe e a conexión do cadro de control eléc-
trico da instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.3 - Realizáronse as conexións eléctricas aos elementos periféri-
cos de mando e potencia (sondas, termóstatos, válvulas motorizadas,
bombas de auga, etc.).

OU
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X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.4 - Programáronse os sistemas de control automáticos, de acor-
do cos parámetros de funcionamento especificados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.5 - Verificouse a fiabilidade e a seguridade das conexións eléctri-
cas.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6 - Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instru-
mentos de medida adecuados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.7 - Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando os
tempos estipulados.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.8 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.9 - Distribuíuse o traballo equitativamente e traballouse en equi-
po.

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.2 - Manexáronse as máquinas respectando as normas de segu-
ridade.

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU
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X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións,
alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,
etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe de instalac

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 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 de climatiza-
ción e ventilación, así como das súas instalacións asociadas.

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal.

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selec-
tiva.

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

Nº Unidade didáctica

8.1 MANTEMENTO

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.3 - Estableceuse a subministración de combustible aos xerado-
res de calor.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.4 - Comprobouse a secuencia de acendido dos xeradores de
calor e verificouse o funcionamento dos dispositivos de seguridade.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.6 - Realizouse a análise de combustión e verificouse o rende-
mento da instalación e a calidade dos fumes.

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

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

OU

X  RA1 - Monta equipamentos de produción de calor, emisores e auxilia-
res (caldeiras, radiadores, fan-coils, depósitos intercambiadores,
bomba de calor, etc.), para o que interpretando planos e instrucións
do fabricante, e aplica técnicas de montaxe.

 CA1.9 - Realizouse a posta en marcha de acordo coa seguridade, coa
calidade e coa regulamentación.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.1 - Identificáronse en esquemas, en planos e en programas de
mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de seren
inspeccionados.

PE

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.2 - Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de in-
tervencións de mantemento.

PE

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.4 - Medíronse as magnitudes termodinámicas e eléctricas cos
instrumentos adecuados.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.5 - Realizouse unha análise de combustión. OU
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X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.6 - Comprobouse o rendemento do xerador. OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.9 - Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os
procedementos utilizados, os resultados obtidos e as posibles mello-
ras en aforro enerxético e rendementos.

OU

X  RA2 - Monta redes de distribución e evacuación de auga, e de eva-
cuación de fumes para instalacións caloríficas, aplicando procede-
mentos de montaxe e utilizando medios e técnicas adecuadas.

 CA2.10 - Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os instru-
mentos adecuados para as operacións de mantemento preventivo.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.1 - Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento. OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.2 - Utilizáronse os medios, os equipamentos e os instrumentos
adecuados.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.3 - Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a tra-
vés das medidas realizadas e da observación da propia instalación.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.6 - Realizouse a diagnose de avarías de acordo coa seguridade
e a calidade requiridas.

OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.7 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. OU

X  RA3 - Realiza probas de estanquidade dos circuítos dunha instalación,
aplicando e describindo os criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.8 - Respectáronse os tempos estipulados para a realización da
actividade.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1 - Determinouse a secuencia de intervención para a reparación,
dependendo do tipo de avaría (eléctrica, hidráulica, etc.).

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6 - Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento da
instalación.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.7 - Realizouse o mantemento correctivo de acordo cos criterios
de seguridade, calidade e respecto polo ambiente.

OU
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X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.9 - Elaborouse un informe de traballo, logo da reparación, das
actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resulta-
dos obtidos.

OU

X  RA4 - Monta instalacións eléctricas e sistemas automáticos asociados
ás instalacións de calefacción e auga quente sanitaria, para o que inter-
preta esquemas e instrucións do fabricante.

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

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.2 - Manexáronse as máquinas respectando as normas de segu-
ridade.

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das ope-
racións de montaxe e mantemento das instalacións de climatización e
ventilación, así como das súas instalacións asociadas.

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal.

PE

X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

 CA5.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selec-
tiva.

OU
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X  RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental, na montaxe de instalacións caloríficas, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para os pre-
vir.

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

OU

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumnado con avaliación/s pendente/s, durante o terceiro trimestre fará actividades de repaso e reforzo  tendo que superar una proba teórica de forma telemática e una proba práctica no taller, no caso de non ser posible e se
non o fora,  poderá sustituirse por supostos prácticos ou exercicios con simuladores de instalacións.

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 constará de unha parte teórica  e unha práctica de todos os contidos do módulo, non obstante neste grupo 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

Prestarase especial atención a indagar sobre o acceso os medios telemáticos, para o seguimento da formación non presencial de todo o alumnado, comunicando o centro educativo estas circunstancias e se non tiveran solución,
buscarase fórmulas alternativas de comunicación.
Como medidas de carácter puntual atenderase  os alumnos con mais dificultades partindo das súas aptitudes mais desenroladas para que traballe nos aspectos menos desenrolados.
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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 Dimensionado de redes de auga

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF1.RA1 - Recoñece os compoñentes e obtén as características
técnicas dos equipamentos de instalacións de calefacción e auga
quente sanitaria, para o que interpreta a documentación técnica, e
describe a súa función.

 CA1.7 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Non Non PE.1 - Utilización do material técnico submi-
nistrado

  CA1.8 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica. Non Non PE.2 - Utilización das TIC para obter docu-
mentación técnica

 UF1.RA3 - Determina redes de distribución de auga ou fluído calo-
portador para pequenas instalacións de calefacción e auga quente
sanitaria, analizando as súas características e seleccionando os seus
elementos.

 CA3.1 Obtivéronse os datos para definir as redes de circulación de
instalacións de calefacción.

Si Si PE.3 - Obtención de datos para o
dimensionado de redes de circulación de

calefacción

  CA3.2 Obtivéronse os datos para definir as redes de distribución de
auga quente sanitaria.

Si Si PE.4 - Obtención de datos para o
dimensionado de redes de circulación de AQS

  CA3.3 Calculouse a distribución de caudais e as perdas de carga
dunha instalación sinxela de calefacción e auga quente sanitaria.

Si Si PE.5 - Calculo de caudais e perda de carga

  CA3.4 Seleccionáronse as bombas de circulación, o depósito de
expansión e a válvula de seguridade a partir dos datos necesarios,
utilizando catálogos comerciais.

Si Si PE.6 - Selección de bombas, depósitos de
expansión e valv. seguridade

  CA3.5 Seleccionáronse os compoñentes auxiliares da instalación a
partir dos datos calculados e dos catálogos comerciais.

Si Si PE.7 - Selección de compoñentes auxiliares
da instalación
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  CA3.6 Seleccionáronse as bombas de circulación e depósitos de
expansión a partir dos datos e dos catálogos comerciais.

Si Si PE.8 - Selección de bombas e depósitos de
expansión

  CA3.7 Calculáronse os diámetros das tubaxes de auga, os illamentos,
os elementos de dilatación e os soportes das instalacións.

Si Si PE.9 - Calculo de diámetros de tubaxes,
illamentos, dilatadores e soportación

  CA3.8 Utilizáronse táboas, diagramas e programas informáticos. Si Si PE.10 - Utilización de documentación S 6
técnica e programas informáticos

  CA3.9 Determinouse o grosor e as características do illante. Si Si PE.11 - Calculo do grosor do illante

  CA3.10 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. Si Si PE.12 - Uso de medios informáticos

 UF1.RA4 - Debuxa planos e esquemas de principio de instalacións de
calefacción e auga quente sanitaria, e analiza e interpreta a simbolo-
xía específica e os convencionalismos de representación correspon-
dentes.

 CA4.1 Debuxáronse esquemas de principio dunha instalación de
calefacción e auga quente sanitaria, utilizando as normas e a simbo-
loxía establecidas.

Si Si PE.13 - Debuxado de esquemas de
principio das instalacións

  CA4.2 Representouse a instalación, debuxando un esquema e indi-
cando a situación dos elementos e os circuítos de auga, utilizando
simboloxía normalizada.

Si Si PE.14 - Representación da instalación

  CA4.3 Representouse o circuíto eléctrico da instalación, e especificá-
ronse os parámetros de funcionamento e de seguridade.

Si Si PE.15 - Representación do circuíto eléctrico

 UF1.RA5 - Elabora a documentación técnica e administrativa para a
legalización de instalacións de pequena potencia, para o que se in-
terpretou a normativa e se cubriron documentos en formatos prees-
tablecidos.

 CA5.6 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Si Si PE.16 - Utilización do material
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Nº Unidade didáctica

4 Esquemas e planos das instalacións

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF1.RA1 - Recoñece os compoñentes e obtén as características
técnicas dos equipamentos de instalacións de calefacción e auga
quente sanitaria, para o que interpreta a documentación técnica, e
describe a súa función.

 CA1.1 Identificáronse sobre os planos dunha instalación de calefac-
ción os elementos da instalación e a función de cada un.

Si Si PE.1 - Identificación sobre planos dos
elementos da instalación de calefacción e a

súa función

  CA1.2 Identificáronse sobre os planos dunha instalación de auga
quente sanitaria os elementos da instalación e a función de cada un.

Si Si PE.2 - Identificación sobre planos dos elemen-
tos da instalación de AQS e a súa función

  CA1.5 Identificáronse sobre os planos dunha instalación conxunta de
calefacción e auga quente sanitaria os elementos da instalación e a
súa función.

Si Si PE.3 - Identificación sobre planos dos
elementos da instalación de calefacción e

AQS e a súa función

  CA1.7 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Non Non PE.4 - Utilización do material subministrado

  CA1.8 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica. Non Non PE.5 - Utilización das TIC

 UF1,RA4 - Debuxa planos e esquemas de principio de instalacións de
calefacción e auga quente sanitaria, e analiza e interpreta a simbolo-
xía específica e os convencionalismos de representación correspon-
dentes.

 CA4.1 Debuxáronse esquemas de principio dunha instalación de
calefacción e auga quente sanitaria, utilizando as normas e a simbo-
loxía establecidas.

Si Si PE.6 - Debuxado de esquemas de principio

  CA4.2 Representouse a instalación, debuxando un esquema e indi-
cando a situación dos elementos e os circuítos de auga, utilizando
simboloxía normalizada.

Si Non PE.7 - Representación da instalación
indicando situación dos elementos

  CA4.3 Representouse o circuíto eléctrico da instalación, e especificá-
ronse os parámetros de funcionamento e de seguridade.

Si Non PE.8 - Representación do circuíto eléctrico da
instalación

  CA4.4 Debuxáronse, sobre os planos de planta de locais e vivendas,
instalacións de calefacción e auga quente sanitaria en escalas e for-
matos normalizados.

Si Non PE.9 - Debuxado de instalacións sobre
planos de planta
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  CA4.5 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das
tarefas.

Non Non PE.10 - Traballo en grupo para a realización
de tarefas

  CA4.6 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. Non Non PE.11 - Uso dos medios informáticos

Nº Unidade didáctica

5 Legalización das instalacións

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF1.RA4 - Debuxa planos e esquemas de principio de instalacións de
calefacción e auga quente sanitaria, e analiza e interpreta a simbolo-
xía específica e os convencionalismos de representación correspon-
dentes.

 CA4.1 Debuxáronse esquemas de principio dunha instalación de
calefacción e auga quente sanitaria, utilizando as normas e a simbo-
loxía establecidas.

Si Si PE.1 - debuxado de esquemas de principio
de calefacción e AQS

 UF1.RA5 - Elabora a documentación técnica e administrativa para a
legalización de instalacións de pequena potencia, para o que se in-
terpretou a normativa e se cubriron documentos en formatos prees-
tablecidos.

 CA5.1 Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións
de calefacción e auga quente sanitaria.

Si Si PE.2 - Identificación do procedemento para
o rexistro de instalacións

  CA5.2 Identificáronse os organismos competentes da administra-
ción.

Si Si PE.3 - Identificación dos organismos compe-
tentes da administración

  CA5.3 Seleccionáronse ou medíronse os datos que cumpra incluír na
documentación.

Si Si PE.4 - Selección de datos a incluir na docu-
mentación

  CA5.4 Cubríronse os documentos requiridos para o rexistro dunha
instalación de pequena potencia.

Si Si PE.5 - Cumprimentación de documentos
para rexistro da instalación

  CA5.5 Tívose en conta a documentación técnica requirida. Si Si PE.6 - Uso da documentación técnica requiri-
da

  CA5.6 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Non Non PE.7 - Utilización do material técnico submi-
nistrado



Páxina 6 de 13

Nº Unidade didáctica

6 Dimensionado de instalacións solares térmicas

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF2.RA1 - Dimensiona instalacións solares térmicas en edificios,
para o que analiza as necesidades térmicas e interpreta a normativa
relativa á contribución mínima.

 CA1.1 Calculáronse as perdas por sombras dunha instalación solar. Si Si PE.1 - Calculo de perdas por sombras na
instalación solar

  CA1.2 Calculáronse as perdas por inclinación e orientación dunha
instalación solar.

Si Si PE.2 - Calculo das perdas por inclinación e
orientación

  CA1.3 Calculouse a dimensión do campo de colectores en función
dos requisitos de aproveitamento das zonas xeográficas.

Si Si PE.3 - Dimensionado do campo de colectores

  CA1.4 Estableceuse a distribución do campo de captadores en
función da superficie dispoñible.

Si Si PE.4 - Distribución do campo de captadores

  CA1.5 Identificáronse os sistemas de almacenamento, distribución e
control a partir das características da instalación.

Si Si PE.5 - Identificación dos sistemas de almace-
namento, distribución e control

  CA1.6 Elaborouse o esquema de distribución utilizando o método de
retorno invertido.

Si Si PE.6 - Elaboración do esquema de distribu-
ción empregando o retorno invertido

  CA1.7 Calculáronse as dimensións das tubaxes. Si Si PE.7 - Dimensionado das tubaxes

  CA1.8 Dimensionouse o circulador necesario no circuíto primario. Si Si PE.8 - Dimensionado do circulador do circuíto
primario

  CA1.9 Dimensionouse o sistema de almacenamento e, de ser o caso,
o circulador necesario.

Si Si PE.9 - Dimensionado do sistema de almace-
namento e o circulador necesarios

  CA1.10 Dimensionouse o vaso de expansión e o resto de elementos
accesorios da instalación.

Si Si PE.10 - Dimensionado do vaso de expansión e
o resto de elementos

  CA1.11 Determinouse o sistema de regulación. Si Si PE.11 - Determinación do sistema de regula-
ción
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 UF2.RA2 - Elabora a documentación técnica e administrativa para a
legalización de instalacións de pequena potencia con contribución
solar, para o que interpreta a normativa e cobre documentos en
formatos preestablecidos.

 CA2.6 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Non Non PE.12 - Utilización do material subministrado

Nº Unidade didáctica

7 Legalización de instalacións con achega solar

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 UF2.RA2 - Elabora a documentación técnica e administrativa para a
legalización de instalacións de pequena potencia con contribución
solar, para o que interpreta a normativa e cobre documentos en
formatos preestablecidos.

 CA2.1 Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións
de calefacción e auga quente sanitaria.

Si Si PE.1 - Identificación do proceso para
rexistro de instalacións

  CA2.2 Identificáronse os organismos competentes da Administra-
ción.

Si Si PE.2 - Identificación do organismo competen-
te da administración

  CA2.3 Seleccionáronse ou medíronse os datos que cumpra incluír na
documentación.

Si Si PE.3 - Selección de datos a incluír na docu-
mentación

  CA2.4 Cubríronse os documentos requiridos para o rexistro dunha
instalación de pequena potencia.

Si Si PE.4 - Cumprimentación da documentación
para o legalizado da instalación

  CA2.5 Tívose en conta a documentación técnica requirida. Si Si PE.5 - Uso da documentación técnica

  CA2.6 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. Non Non PE.6 - Utilización do material técnico
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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 Clasificación de instalacións de calefacción e AQS e descrición dos seus compoñentes

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 de calefacción e auga quente sanitaria, para o
que interpreta a documentación técnica, e describe a súa función.

 CA1.1 Identificáronse sobre os planos dunha instalación de calefacción os
elementos da instalación e a función de cada un.

PE.1 - Identificación sobre os planos dunha
instalación de calefacción os elementos da

instalación e a función de cada un.

  CA1.2 Identificáronse sobre os planos dunha instalación de auga quente sani-
taria os elementos da instalación e a función de cada un.

PE.2 - Identificación sobre os planos dunha
instalación de AQS os elementos da
instalación e a función de cada un.

  CA1.3 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e dos elemen-
tos, e os parámetros de funcionamento dunha instalación de calefacción.

PE.3 - Obtención das características técnicas
dos equipamentos e dos elementos, e os

parámetros de funcionamento dunha instala-
ción de calefacción.

  CA1.4 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e dos elemen-
tos, e os parámetros de funcionamento dunha instalación de auga quente sa-
nitaria.

PE.4 - Obtención das características técnicas
dos equipamentos e dos elementos, e os

parámetros de funcionamento dunha instala-
ción de AQS

  CA1.5 Identificáronse sobre os planos dunha instalación conxunta de calefac-
ción e auga quente sanitaria os elementos da instalación e a súa función.

PE.5 - Identificación sobre os planos dunha
instalación conxunta de calefacción e AQS

os elementos da instalación e a súa función.

  CA1.6 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e dos elemen-
tos, as dimensións das tubaxes, o depósito de acumulación, o depósito de ex-
pansión e os parámetros de funcionamento para unha instalación de calefac-
ción e auga quente sanitaria.

PE.6 - Obtención de características técnicas
dos compoñentes dunha instalación de

calefacción e AQS
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  CA1.7 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. PE.7 - Utilización do material técnico submi-
nistrado

  CA1.8 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica. PE.8 - Utilización das TIC para a obtención de
documentación técnica

 UF1. RA4 - Debuxa planos e esquemas de principio de instalacións de calefac-
ción e auga quente sanitaria, e analiza e interpreta a simboloxía específica e os
convencionalismos de representación correspondentes.

 CA4.1 Debuxáronse esquemas de principio dunha instalación de calefacción e
auga quente sanitaria, utilizando as normas e a simboloxía establecidas.

PE.9 - Realización de esquemas de principio
utilizando a simboloxía normalizada

  CA4.2 Representouse a instalación, debuxando un esquema e indicando a
situación dos elementos e os circuítos de auga, utilizando simboloxía normali-
zada.

PE.10 - Representación da instalación
ubicando os elementos e empregando simbo-

loxía normalizada

Nº Unidade didáctica

2 Calculo de cargas térmicas e potencias necesarias

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 de calefacción e auga quente sanitaria, para o
que interpreta a documentación técnica, e describe a súa función.

 CA1.7 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. PE.1 - Utilización do material técnico submi-
nistrado

  CA1.8 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica. PE.2 - Utilización das TIC para obter docu-
mentación técnica

 UF1..RA2 - Configura instalacións de pequena potencia de calefacción e auga
quente sanitaria, para o que selecciona os equipamentos e os elementos en
función da regulamentación e do campo de aplicación.

 CA2.1 Identificouse e aplicouse a normativa correspondente. PE.3 - Aplicación da normativa corresponden-
te

  CA2.2 Calculáronse as cargas térmicas e determinouse a potencia calorífica
para calefacción.

PE.4 - Calculo de cargas térmicas e determi-
nación da potencia calorífica para calefacción

  CA2.3 Calculouse a demanda de auga quente sanitaria e a contribución solar
mínima en función dos parámetros establecidos pola lexislación.

PE.5 - Calculo da demanda de AQS e contribu-
ción solar mínima
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  CA2.4 Calculouse a potencia do xerador. PE.6 - Calculo da potencia do xerador

  CA2.5 Seleccionáronse os elementos constituíntes da instalación a partir dos
datos calculados e utilizando catálogos comerciais.

PE.7 - Selección dos elementos constituintes
da instalación

  CA2.6 Especificáronse os parámetros de control (temperaturas, consumos, etc.). PE.8 - Determinación dos parámetros de
control

  CA2.7 Seleccionouse o protocolo de protección sanitaria (antilegionella). PE.9 - Selección do método de protección
antilegionella

  CA2.8 Elaborouse o orzamento utilizando catálogos comerciais. PE.10 - Elaboración do orzamento

  CA2.9 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas. PE.11 - Traballo en equipo para a realización
de tarefas

  CA2.10 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. PE.12 - Uso dos medios informaticos

  CA2.11 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector. PE.13 - Interese amosado pola evolución do
sector

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.
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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.
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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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Formación profesional

Adaptación na programación para a finalización do
curso 2019-2020

Centro educativo

Código Centro Curso académico

15032081 IES de Fene (Fene - Coruña (A)) 2019-2020

Ciclo formativo

Código Nome

CMIMA02 Instalacións de produción de calor

Módulo profesional

Código Nome

MP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Réxime de adultos Adultos A

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

Nome e apelidos

Manuel López Rivela.

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

4 Verificación de instalacións

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA4 - Realiza operacións de verificación das
instalacións consonte a normativa, para o que
interpreta planos.

 CA4.5 - Comprobouse o correcto
funcionamento dos dispositivos de seguridade
dos equipamentos e da instalación.

Si Non PE1

 RA4 - Realiza operacións de verificación das
instalacións consonte a normativa, para o que
interpreta planos.

 CA4.6 - Realizáronse os traballos con orde e
limpeza.

SI Non PE1

Nº Unidade didáctica

5 Prevención de riscos  laborais
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)
Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación
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 . RA5 - Cumpre as normas de prevención de
riscos laborais e de protección ambiental, nas
operacións de montaxe de instalacións de gas
e combustibles líquidos, e identifica os riscos
asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr

 CA5.4 - 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 nas operacións de
montaxe de instalac

Si Si PE1

 RA4 - Realiza operacións de verificación das
instalacións consonte a normativa, para o que
interpreta planos.

 CA5.6 - Determináronse as medidas de
seguridade e de protección persoal que se
deben adoptar na preparación e na execución
das operacións de montaxe das instalacións de
combustibles e os seus equipamentos
asociados.

SI SI PE1

Nº Unidade didáctica

6 Mantemento preventivo de instalacións

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Realiza operacións de verificación e
mantemento preventivo das instalacións
consonte a normativa, para o que interpreta
plans

 CA1.8 - Redactouse un informe memoria das
actividades realizada

Si Si PE1



Páxina 4 de 11

 RA4 - Realiza operacións de verificación das
instalacións consonte a normativa, para o que
interpreta planos.

 CA1.7 - Realizáronse os traballos con orde e
limpeza.

SI SI PE1

Nº Unidade didáctica

7 Mantemento correctivo de instalaciones
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)
Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Realiza operacións de mantemento
correctivo das instalacións, aplicando técnicas
de detección de avarías e tendo en conta a
regulamentación.

 CA2.9 - Elaborouse unha memoria, logo da
reparación, das actividades desenvolvidas, os
procedementos utilizados e os resultados
obtidos

Non Si PE1

 RA2 - Realiza operacións de mantemento
correctivo das instalacións, aplicando técnicas
de detección de avarías e tendo en conta a
regulamentación.

 CA2.8 - Operouse con autonomía nas
actividades propostas.

Non SI PE1
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Nº Unidade didáctica
8 Prevención de riesgos laborables y protección ambiental

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindib
le

(si, non)

Desenvolver
ase neste

curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3 - Cumpre as normas de prevención de
riscos laborais e de protección ambiental, nas
operacións de mantemento de instalacións de
gas e combustibles líquidos, 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 natureza e a manipulación
dos combustibles, as ferramentas, os
utensilios, as máquinas e os medios de
transporte.

Non Si PE1

 RA3 - Cumpre as normas de prevención de
riscos laborais e de protección ambiental, nas
operacións de mantemento de instalacións de
gas e combustibles líquidos, 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 mantemento das
instalacións de combustibles e os seus
equipamentos asociados

Non SI PE1
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 RA3 - Cumpre as normas de prevención de
riscos laborais e de protección ambiental, nas
operacións de mantemento de instalacións de
gas e combustibles líquidos, e identifica os
riscos asociados, así como as medidas e os
equipamentos para os previr

 CA3.8 - Clasificáronse os residuos xerados
para a súa retirada selectiva.

Non SI PE1

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

Os mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva, que correspóndense cos criterios de avaliación  para lograr o RA e a adquisición da competencia profesional descritos no apartado 4anterior.
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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 Identificación dos componentes das instalacións de gas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Recoñece os compoñentes dunha
instalación de gas ou de combustibles
(reguladores, dispositivos de seguridade e
válvulas, etc.) e describe as súas
características, os seus principios de
funcionamento e a súa aplicación na
instalación.SI

 CA1.2 - Analizáronse os tipos de instalación de gas
en función da presión de subministración e da
situación no edificio.

PE!

 RA1 - Recoñece os compoñentes dunha
instalación de gas ou de combustibles
(reguladores, dispositivos de seguridade e
válvulas, etc.) e describe as súas
características, os seus principios de
funcionamento e a súa aplicación na
instalación.SI

 CA1.3 - Relacionáronse os tipos e as características
dos dispositivos utilizados en instalacións de gas
(reguladores de presión, limitadores de caudal,
contadores, válvulas, etc.).

PE1
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Nº Unidade didáctica

2 Configuración de instalacións de gas
1ª

aval.
2ª

aval.
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Recoñece os compoñentes dunha
instalación de gas ou de combustibles
(reguladores, dispositivos de seguridade e
válvulas, etc.) e describe as súas
características, os seus principios de
funcionamento e a súa aplicación na
instalación.SI

 CA1.2 - Analizáronse os tipos de instalación de gas
en función da presión de subministración e da
situación no edificio.

PE!

 RA1 - Recoñece os compoñentes dunha
instalación de gas ou de combustibles
(reguladores, dispositivos de seguridade e
válvulas, etc.) e describe as súas
características, os seus principios de
funcionamento e a súa aplicación na
instalación.SI

 CA1.3 - Relacionáronse os tipos e as características
dos dispositivos utilizados en instalacións de gas
(reguladores de presión, limitadores de caudal,
contadores, válvulas, etc.).

PE1

3 Montaxe de instalacións
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe 1. Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA3 - Monta instalacións de gas e combustibles
líquidos aplicando técnicas de montaxe, para o que
interpreta esquemas e instrucións

2. CA3.1 - Interpretouse a documentación
técnica da instalación (planos, instrucións, etc.).

PE!

 RA3 - Monta instalacións de gas e combustibles
líquidos aplicando técnicas de montaxe, para o que
interpreta esquemas e instrucións

 CA3.9 - Realizáronse os traballos con orde e
limpeza

PE1

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos que non superaron a primeira e/o a segunda avaliación realizarán ao longo do terceiro trimestre tarefas de reforzo que
consistirán en ler os documentos que recollen os contidos xa tratados na clase, que o profesor
enviaralles, e na realización de tarefas de recuperación baseadas nos criterios mínimos exixibles e reflectidas nos instrumentos de
avaliación do apartado 6 deste documento.
Para o cálculo da nota da avaliación sumarase a nota da avaliación superada, se a houbese, máis a nota media dos traballos realizados
durante o terceiro trimestre; posto que estas tarefas tratan só os mínimos exixibles puntuación máxima obtida será dun 5 s. Para acadar
unha nota.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

No caso de alcanzar perda de dereito a avaliación continua por faltas de asistencia, os alumnos disporán do terceiro trimestre para realizar
tarefas de reforzo que consistirán en ler os documentos que recollen os contidos xatratados na clase, que o profesor enviaralles, e na
realización de tarefas de recuperación baseadas nos criterios mínimos esixibles e reflectidas nos instrumentos de avaliación do apartado 3
deste documento.Para o cálculo da nota da avaliación sumarase a nota da avaliación superada, se a houbese, máis a nota media dos
traballos realizados durante o terceiro trimestre; posto que estas tarefas tratan só os mínimos exixibles a puntuación máxima obtida será
dun 5.
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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
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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

CMIMA02 Instalacións de produción de calor

Módulo profesional

Código Nome

MP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Réxime de adultos Presencial 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

3 Posta en marcha da instalación

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3. Realiza probas de estanquidade dos circuítos da instalación,
aplicando e valorando criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.4 Localizáronse e arranxáronse posibles fugas nos circuítos. SÍ NON

Nº Unidade didáctica

4 Montaxe de elementos eléctricos

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1. Interpretáronse os esquemas eléctricos de protección,
mando e potencia coa simboloxía correcta.

SÍ SÍ TO

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.2. Montáronse os cadros eléctricos e de protección, mando e
potencia.

SÍ NON
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 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.3. Conectáronse os elementos e os equipamentos periféricos. SÍ NON

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.4. Verificouse a fiabilidade das conexións eléctricas da
instalación.

SÍ NON

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.5. Programáronse o sistema de control. SÍ NON

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6. Interpretouse o esquema de conexión do sistema
fotovoltaico para unha instalación illada.

SÍ SÍ TO

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6. Interpretouse o esquema de conexión do sistema
fotovoltaico para unha instalación illada..

SÍ SÍ TO

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.7. Conectáronse os paneis fotovoltaicos para alimentación
directa ou mediante baterías ao sistema eléctrico.

SÍ NON

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.8. Operouse coas ferramentas e cos  materiais coa calidade e a
seguridade requiridas.

SÍ NON

 RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e
mediante paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar,
para o que interpreta esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.9. Realizáronse os traballos con orde e limpeza. SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e
medios de transporte.

SÍ SÍ TO
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 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.2. Manexáronse as máquinas respectando as normas de
seguridade.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e
conformación, etc.

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.4. 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 nas operacións de
montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar.

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal
requiridas.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección
persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das
operación de montaxe e mantemento das instalacións solares
térmicas, así como das súas instalacións asociadas.

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.7 Identificáornse as posibles fontes de contaminación
ambiental.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.8. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada
selectiva.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de  prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.9. Valorouse a orde e a limpeza  das instalacións e dos
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

SÍ NON
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Nº Unidade didáctica

5 Mantemento de instalacións solares térmicas

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

  CA3.4. Localizáronse e arranxáronse posbiles fugas nos circuítos. SÍ NON

 RA5. Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

 CA5.1 Idetnficáronse en esquemas, planos e programas de
mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de seren
inspeccionados.

SÍ SÍ TO

 RA5. Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

 CA5.2. Interpretáronse os procedementos descritos nun plan de
intervencións de mantemento.

SÍ SÍ TO

 RA5. Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

 CA5.3. Realizáronse operacións de mantemento preventivo sobre a
instalación (sistemas de captación, de acumulación e de
intercambio, circuíto hidráulico, sistema eléctrico e de control, e
sistema de enerxía auxiliar).

SÍ NON

 RA5. Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

 CA5.4. Determinouse a eficiencia enerxética analizando as medidas
dos parámetros.

SÍ SÍ TO

 RA5. Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

 CA5.5. Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, os
procedementos utilizados, os resultados obtidos e as posibles
melloras en aforro enerxético e rendementos.

SÍ SÍ TO
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 RA5. Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

 CA5.6. Seleccionáronse e utilizáronse as ferramentas e os
instrumentos adecuados para as operacións de mantemento
preventivo.

SÍ NON

 RA5. Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que
interpreta a normativa e as recomendacións dos fabricantes.

 CA5.7. Realizáronse as actividades con seguridade e coa calidade
requirida.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e
medios de transporte.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.2. Manexáronse as máquinas respectando as normas de
seguridade.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

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

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 7.4. 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 nas operacións de
montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar.

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal
requiridas.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.6. 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 solares
térmicas, asi como das súas instalacións asociadas.

SÍ SÍ TO
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 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.7. Identificáronse as posibles fontes de contaminación
ambiental.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.8. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada
selectiva.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.9. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

SÍ NON

Nº Unidade didáctica

6 Avarías en instalacións solares térmicas

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.1. Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través
das medidas realizadas e da observación da instalación.

SÍ SÍ TO

 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.2. Localizouse a avaría, analizando os síntomas de acordo cos
procedementos específicos para o diagnóstico e a localización de
avarías de instalacións solares térmicas.

SÍ NON

 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.3. Determinouse a secuencia de intervención para a reparación,
dependendo do tipo de avaría (eléctrica, hidráulica, etc.)

SÍ SÍ TO
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 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.4. Seleccionáronse as ferramentas e os materiais necesarios
para a reparación.

SÍ NON

 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.5. Realizouse as operacións de desmontaxe de acordo coas
características técnicas dos equipamentos e dos elementos.

SÍ NON

 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.6. Substituíronse ou, de ser o caso, reparáronse os
compoñentes danados ou avariados.

SÍ NON

 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.7. Restablecéronse as condicións iniciais de funcionamento da
instalación.

SÍ NON

 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.8. Realizouse o mantemento correctivo de acordo cos criterios
de seguridade, calidade e respecto polo ambiente.

SÍ NON

 RA6. Repara os elementos e os equipamentos das instalacións
caloríficas, aplicando técnicas e procedementos de mantemento
correctivo.

 CA6.9. Elaborouse un informe de traballo, logo da reparación, das
actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os
resultados obtidos.

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e
medios de transporte.

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.2. Manexáronse as máquinas respectando as normas de
seguridade.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e
conformación, etc.

SÍ SÍ TO
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 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.4. 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 nas operacións de
montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar.

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal
requiridas.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.6. 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 solares
térmicas, así como das súas instalacións asociadas.

SÍ SÍ TO

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.7. Identificáronse as posibles fontes de contaminacións
ambiental.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.8. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada
selectiva.

SÍ NON

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de
protección ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento
de instalacións de enerxía solar e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e equipamentos para os previr.

 CA7.9. Valorouse a orde e  a limpeza das instalacións e dos
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

SÍ NON

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Para os alumnos que teñan as dúas primeiras  avaliacións  aprobadas, se propoñerán  tarefas  sobre os contidos do módulo que quedaran  sen impartir. Estas tarefas puntuarán sempre positivamente e servirán para subir nota.
Para os alumnos con algunha avaliación suspensa, 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 Selección de equipamentos dunha instalación solar térmica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar
térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

 CA1.1. Interpretáronse os esquemas da instalación. TO  e proba

X  RA1. Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar
térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

 CA1.2. Seleccionáronse os captadores de acordo coa documentación técnica. TO e proba

X  RA1. Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar
térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

 CA1.3. Seleccionouse o sistema de acumulación, segundo as especificacións da
documentación técnica.

TO  e proba

X  RA1. Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar
térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

 CA1.4. Seleccionáronse os circuladores, os intercambiadores, as tubaxes e
demais  compoñentes da instalación.

TO  e proba

X  RA1. Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar
térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

 CA1.5. Determinouse a mestura auga-anticonxelante para introducir na
instalación segundo o emprazamento e a regulamentación.

TO  e proba

X  RA1. Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar
térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

 CA1.6. Seleccionouse o sistema de control en función do tipo de instalación. TO e proba

X  RA1. Selecciona os equipamentos que compoñen unha instalación solar
térmica, para o que interpreta a documentación técnica e catálogos de
fabricantes.

 CA1.7. Seleccionouse o equipamento solar fotovoltaico adecuado para
alimentar unha instalación illada.

TO e proba
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X  RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e mediante
paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar, para o que interpreta
esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.1. Interpretándose os esquemas eléctricos de protección, mando e
potencia coa simboloxía correcta.

TO e proba

X  RA4. Monta os sistemas de alimentación eléctrica (convencional e mediante
paneis fotovoltaicos) e de control da instalación solar, para o que interpreta
esquemas e instrucións do fabricante.

 CA4.6. Interpretouse o esquema de conexión do sistema fotovoltaico  para
unha instalación illada.

TO e proba

X  RA5. Realiza operacións de mantemento preventivo, para o que interpreta a
normativa e as recomendacións dos fabricantes.

 CA5.1. Identificáronse en esquemas, planos e programas de mantemento os
equipamentos e os elementos susceptibles de seren inspeccionados.

TO e proba

Nº Unidade didáctica

2 Montaxe de instalacións solares térmicas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2. Monta instalacións solares térmicas (individuais e colectivas), para o
que interpreta planos e esquemas.

 CA2.1. Elaborouse o plan de montaxe dos sistemas da instalación. TO e proba

X  RA2. Monta instalacións solares térmicas (individuais e colectivas), para o
que interpreta planos e esquemas.

 CA2.2. Fíxose a traza da instalación tendo en conta a relación entre os planos e
o espazo de montaxe.

TO e proba

X  RA2. Monta instalacións solares térmicas (individuais e colectivas), para o
que interpreta planos e esquemas.

 CA2.6. Montouse e conectouse a rede de tubaxes mediante o sistema de
retorno invertido aplicado a regulamentación das instalacións e as medidas de
prevención e seguridade.

TO e proba

X  RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento de instalacións de
enerxía solar e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr.

 CA7.1. 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  RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento de instalacións de
enerxía solar e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr.

 CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na
manipulación de materiais, ferramentas e máquinas de corte e conformación,
etc.

TO e proba
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X  RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento de instalacións de
enerxía solar e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr.

 CA7.4. 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 nas
operacións de montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar.

TO e proba

X  RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento de instalacións de
enerxía solar e identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr.

 CA7.6. 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 solares térmicas, así como das súas instalacións
asociadas.

TO e proba

Nº Unidade didáctica

3 Posta en marcha da instalación

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA3. Realiza probas de estanquidade dos circuítos da instalacións, aplicando
e valorando criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.1. Determináronse os valores de presión que cumpra alcanzar nas probas
de estanquidade.

TO e proba

x  RA3. Realiza probas de estanquidade dos circuítos da instalacións, aplicando
e valorando criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.2. Seleccionáronse os equipamentos e os instrumentos de medida
apropiados.

TO e proba

x  RA3. Realiza probas de estanquidade dos circuítos da instalacións, aplicando
e valorando criterios técnicos e regulamentarios.

 CA3.3. Realizouse a proba de estanquidade e alcanzáronse as presións
estipuladas.

TO e proba

x  RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección
ambiental, nas operacións de montaxe e mantemento de instalacións de
enerxía solar e  identifica os riscos asociados, así como as medidas e
equipamentos para os previr.

 CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación
de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

TO e proba



Páxina 14 de 15

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumno que non ten superadas a primeira e/ou segunda avaliación, se lle propoñerá 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 ningún alumno 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 se observou ningún alumno que precise medidas de reforzo educativo.
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Centro educativo 
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Ciclo formativo 

Código  Nome 
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Módulo profesional 
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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  Operacións de mantemento preventivo 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Realiza operacións de mantemento preventivo nos 
equipamentos das instalacións de auga, seguindo a normativa 
e as instrucións dos fabricantes. 

CA1.1 Identificáronse en esquemas, planos e programas de 
mantemento os equipamentos e os elementos susceptibles de 
seren mantidos. 

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

   CA1.2 Identificáronse as medidas que cumpra realizar nos equi-
pamentos e nas instalacións, e as operacións de mantemento 
indicadas na normativa.

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

   CA1.7 Realizáronse revisións do estado dos equipamentos que 
requiran operacións de montaxe e desmontaxe (bombas, aero-
termos, etc.).

s  no   

 

Nº  Unidade didáctica 

6  Avarías nas instalacións de auga 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Diagnostica avarías e disfuncións en instalacións de 
auga, e identifica a súa orixe, aplicando os métodos e as 
técnicas máis adecuadas para a súa reparación 

CA2.1 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías 
das instalacións de auga 

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

CA2.2 Determináronse os procedementos de intervención nece-
sarios para a reparación (medidas, probas, axustes e secuencias 
de actuación).

si  si  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 
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CA2.3 Identificáronse os síntomas da avaría a través das medi-
das realizadas e a observación da instalación..). 

s  no   

CA2.6 Organizouse o plan de intervención necesario para a 
reparación. 

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

 

 

Nº  Unidade didáctica 

7  Avarías en equipos electromecánicos 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Imprescindible

(si, non) 

Desenvolvera‐
se neste curso

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA3 - Repara por substitución os equipamentos electromecánicos 
das instalacións de auga, aplicando as técnicas e os procede-
mentos de mantemento correctivo, e restablece as condicións 
funcionais e de seguridade iniciais. 

CA3.1 Elaborouse o proceso de intervención para a reparación da 
avaría do equipamento, respectando o ambiente 

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

CA3.2 Identificáronse na documentación técnica os elementos 
que cumpra substituír, e obtivéronse as súas características 

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

CA3.3 Salvagardáronse e illáronse os compoñentes que cumpra 
reparar

s  no   

CA3.6 Verificáronse os elementos reparados e ensaiouse con 
eles. 

si  no   

 

 

 

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

Nº  Unidade didáctica 

1  Clasificación, características e dimensionado das redes de auga 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

x     RA1 - Configura pequenas instalacións e redes de auga, para o que 
analiza as súas características e selecciona os equipamentos e os ele-
mentos. 

CA1.1 Obtivéronse os datos necesarios para definir as redes de auga de 
instalacións tipo: rede de auga fría sanitaria de edificio, rega, antiincendios, 
etc.

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.2 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións auxilia-
res (eléctricas, automáticas, etc.). 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

 CA1.3 Realizáronse os cálculos para a configuración da instalación  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

 CA1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación utilizando catálogos 
comerciais 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

 CA1.5 Calculáronse os diámetros das tubaxes das instalacións de auga Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.6 Representouse unha instalación de auga, debuxando un esquema 
da instalación e indicando a situación das canalizacións e dos elementos. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.7 Debuxáronse sobre os planos de planta de locais e vivendas insta-
lacións de auga en escalas e formatos normalizados. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.8 Documentouse o proceso de montaxe, incluíndo planos, esquemas, 
probas e axustes, e lista de materiais 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA1.9 Elaborouse o orzamento da instalación atendendo á relación entre 
calidade e custos. 

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

2  Montaxe de redes de tubaxes 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

x    RA2 - Monta redes de tubaxes, accesorios e elementos de control e regu-
lación dos circuítos, para o que interpreta planos, normas e especificacións 
técnicas,utilizando as ferramentas e os equipamentos en condicións de 
seguridade. 

CA2.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións 
que se vaian realizar 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA2.3 Fíxose a traza da instalación tendo en conta a relación entre os 
planos e o espazo de montaxe. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA2.5 Realizouse o trazado e o acabamento da tubaxe seguindo proce-
dementos establecidos. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA2.11 Realizáronse as probas de presión e estanquidade respectando os 
criterios de seguridade persoal e material. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

 

Nº  Unidade didáctica 

3  Equipos de bombeo de auga 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

  x  RA3 - Instala equipamentos de bombeo de auga a partir de planos, es-
quemas e especificacións técnicas, aplicando as técnicas de montaxe de 
conxuntos mecánicos e eléctricos 

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e regulamentaria.  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións 
que cumpra realizar. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.5 Realizouse a interconexión dos equipamentos  Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA3.6 Realizouse a instalación eléctrica de alimentación e cableamento 
dos equipamentos 

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

4  Elementos terminais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación  Instrumento de avaliación 

  x  RA4 - Instala equipamentos terminais das instalacións de auga (auga fría 
sanitaria, auga quente sanitaria, redes contra incendios, etc.) a partir de 
planos e especificacións técnicas, aplicando procedementos e técnicas de 
montaxe. 

CA4.1 Interpretáronse os planos e as especificacións técnicas regulamen-
tarias 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA4.2 Estableceuse o proceso de montaxe e indicáronse as operacións 
que cumpra realizar. 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA4.4 Montáronse en lugar e posición adecuados os elementos calefacto-
res 

Memoria de actividades/Preguntas a través 
de plataforma online 

CA4.7 Asegurouse a accesibilidade aos elementos instalados para a súa 
manipulación e o seu mantemento, en condicións de seguridade 

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. Esto enriquecerá a forma‐
ción 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 dudas 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 acollererse 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 auga. 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 outras 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. 
 

 

 

 



 

 

Páxina 9 de 9 

 

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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