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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

No que á súa adecuación ao medio productivo se refire, Tui, aglutina na súa proximidade unha poboación dunhas 15.000 persoas e unha cercanía

a outras poboacións como son Porriño e Vigo con importantes medios de producción, tanto no sector industrial como no sector servizos, con

infraestructuras perfectamente adecuadas para as actividades e desenvolvemento deste módulo.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Estudar os principios básicos sobre fenómenos, unidades e magnitudes eléctricas fundamentais. Coñecer o
sistema eléctrico e subsistemas de xeración, transporte e distribución. Identificar as características dos
conductores, illantes e semiconductores e a defereciar o seu comportamento. Identificar as principais
magnitudes eléctricas e utilizar correctamente as súas unidades. Recoñecer as características atómicas da
materia e as interacións que se orixinan entre os distintos elementos. Recoñecer os campos creados por
cargas eléctricas

Conceptos e
Fenómenos Eléctricos

22 10

2 Calcular circuitos de CC con un ou varios xeradores, resistencias, mallas leis de Rirchhoff, Maxwell. Relacionar
as propiedades e a función dos condensadores. Realizar problemas sobre a lei de Ohm. Interpretar e realizar
esquemas de circuitos eléctricos utilizando simboloxía normalizada. Realizar cálculos de circuitos eléctricos de
cc. Identificar as características e formas de conexión de aparellos de medida de tensión e intensidade.
Realizar medidas de tensión e intensidade, observando as normas de seguridade dos equipos e das persoas.
Recoñecer os efectos químicos e térmicos da eléctricidade. Realizar cálculos e conectar aparellos de medida
básicos en circuitos de cc. Calcular a resistencia equivalente de distintos tipos de asociación de resistencias.
Calcular a equivalencia estrela-triángulo, triángulo-estrela equivalente. Saber que ocurre cando conectamos un
condensador nun circuito de cc. Saber que ocurre cando conectamos xeradores en serie ou paralelo. Calcular
el condensador equivalente dunha asociación serie, paralelo ou serie-paralelo de condensadores. Calcular
circuitos con un ou varios xeradores, resistencias, mallas leis de Kirchhoff, mallas leis de Maxwell, mallas
Thevenin

Circuitos Eléctricos de
C.C.

30 10

3 Recoñecer as características dos imáns, así como dos campos magnéticos que orixinan. Recoñecer os
campos magnéticos creados por conductores percorridos por correntes eléctricas. Realizar cálculos básicos de
circuitos magnéticos, utilizando as magnitudes adecuadas e as súas unidades. Recoñecera acción dun campo
magnético sobre a corrente eléctrica. Coñecer as experiencias de Faraday. Relacionar a lei de inducción de
Faraday coa producción e utilización de enerxía eléctrica.

Fenómenos
Magnéticos e
Electromagnéticos

10 6

4 Saber como se xenera a CA. Coñecer o comportamento dos receptores coa CA. Calcular a Impedancia, a
admitancia, as tensións e as intensidades dun circuito de CA. Calcular potencias en circuitos con CA. Corrixir o
coseno de fi duncircuito de CA. Calcular a resoancia dun circuito de CA:

Circuitos de Corrente
Alterna

38 14

5 Analizar a estructura e as características fundamentais dos sistemas eléctricos trifásicos. Diferenzar os
distintos sistemas trifásicos así como as vantaxas e desvantaxas de cada un deles. Coñecer os distintos tipos
de conexións(estrela e triángulo) e as magnitudes básicas (correntes, tensións) simples e compostas dos
sistemas trifásicos. Explicar as diferenzas existentes entre os sistemas trifásicos equilibrados e os
desequilibrados. Analizar os diferentes métodos de medida de tensións, intensidades e potencias nos sistemas
trifásicos.

Sistemas Eléctricos
Trifásicos

27 10

6 Analizar o principio de funcionamento dos transformadores monofásicos e trifásicos. Valorar a importancia dos
transformadores para o suministro da enerxía eléctrica. Explicar a constitución e tipoloxía dos transformadores
tanto monofásicos como trifásicos. Interpretar as relacións de transformación dun transformador. Analizar os
diferentes métodos de medida de tensións, intensidades e potencias nos sistemas trifásicos.

O Transformador 25 10

7 Clasificar as máquinas de CC, segundo a súa excitación. Interpretala placa de características dunha máquina
de CC. Identificar os elementos que compoñen o inductor e o inducido. Recoñecer a función do colector.
Describir a reacción do inducido e os sistemas de compensación. Medir a intensidade de arranque con
reóstato. invertir a polaridade dos devanados para comprobar a inversión do senso de xiro. Observar as
medidas adecuadas de seguridade durante os ensaios. Interpretar as características mecánicas dun motor de
CC.

Máquinas Eléctricas
Rotativas de Corrente
Continua

24 9

8 Clasificar as máquinas rotativas de CA. Identificar os elementos que constitúen un motor de inducción trifásico.
Interpretar a placa de características. Describir as conexións dos devanados relacionándoas coa caixa de
bornes. establecer a diferenciaa de funcionamento dos rotores de gaiola de esquio e bobinado. Interpretar as
características mecánicas dun motor de inducción. Consultar a información técnica e comercial dos diferentes
fabricantes. Realizar cálculos de comprobación de características descritas na documentación técnica.

Máquinas Eléctricas
Rotativas de Corrente
Alterna

26 11

9 Normativa sobre seguridade. Regulamento electrotécnico para baixa tensión. Risco e accidente eléctrico.
Efectos da electricidade Proteccións

Seguridade e
Proteccións nas
Instalacións
Electrotécnicas

51 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos e Fenómenos Eléctricos 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua aplicando principios e conceptos básicos de electricidade. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características de condutores, illantes e semicondutores, e diferenciouse o seu comportamento.

CA1.5 Resolvéronse problemas sobre a Lei de Ohm e a variación da resistencia coa temperatura.

CA1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctricos.

CA1.7 Recoñecéronse os efectos químicos e térmicos da electricidade.

CA1.8 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de resistencias.

CA1.10 Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitude.

CA1.13 Recoñecéronse as propiedades e a función dos condensadores.

CA1.14 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de condensadores.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Xeración e consumo de electricidade.

 0Xeradores: f.e.m.

  Sentido real e convencional da corrente.

  Corrente continua (CC) e corrente alterna (CA).

  Sistema internacional de unidades.

  Unidades de intensidade e tensión eléctricas.

  Simboloxía.

  Resistencia eléctrica.

  Lei de Ohm.

  Resistencia dun condutor.

 Efectos da electricidade.
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Contidos

  Unidade de resistencia e resistividade.

  Potencia eléctrica.

  Enerxía eléctrica.

  Rendemento.

  Efecto químico da electricidade.

  Electrólise.

  Efecto térmico da electricidade.

  Lei de Joule.

  Aplicacións e inconvenientes.

 Illantes, condutores e semicondutores.

 0Lámpadas de incandescencia e outros tipos de lámpadas.

  Lei de Ohm xeneralizada para circuítos de CC.

  Materiais illantes.

 Cargas eléctricas.

 0Rixidez dieléctrica.

  Características e funcionamento dun condensador.

  Capacidade.

  Carga e descarga dun condensador.

  Asociación de condensadores.

  Medidas de capacidade.

 Circuíto eléctrico.

 Simboloxía.

 Movemento de cargas.

 Intensidade da corrente.

 Mantemento da corrente: d.d.p.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Circuitos Eléctricos de C.C. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua aplicando principios e conceptos básicos de electricidade. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos.

CA1.3 Interpretáronse e realizáronse esquemas de circuítos eléctricos, utilizando simboloxía normalizada.

CA1.4 Identificáronse as principais magnitudes eléctricas e utilizáronse correctamente as súas unidades.

CA1.5 Resolvéronse problemas sobre a Lei de Ohm e a variación da resistencia coa temperatura.

CA1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctricos.

CA1.8 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de resistencias.

CA1.9 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de CC que abranguen conexións serie e paralelo, ou varias mallas.

CA1.10 Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitude.

CA1.11 Identificáronse as características e as formas de conexión de aparellos de medida de tensión e intensidade.

CA1.12 Realizáronse medidas de tensión e intensidade tendo en conta as normas de seguridade dos equipamentos e das persoas.

CA1.13 Recoñecéronse as propiedades e a función dos condensadores.

4.2.e) Contidos

Contidos

  Unidades de intensidade e tensión eléctricas.

  Simboloxía.

  Instrumentos para medir a corrente e a tensión.

  Lei de Ohm.

 0Resistencia interna dun xerador.

  Potencia eléctrica.

  Enerxía eléctrica.

  Medida de resistencia.

  Lei de Ohm xeneralizada para circuítos de CC.
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Contidos

  Asociación de resistencias.

  Asociación de xeradores.

  Circuítos con asociacións serie-paralelo.

  Circuítos con varias mallas.

  Leis de Kirchhoff.

  Medidas de tensión e intensidade en circuítos de CC.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Fenómenos Magnéticos e Electromagnéticos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os principios do electromagnetismo, describe as interaccións entre campos magnéticos e condutores eléctricos, e relaciona a Lei de Faraday co
principio de funcionamento das máquinas eléctricas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse as características dos imáns e dos campos magnéticos que orixinan.

CA1.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por correntes eléctricas.

CA1.3 Realizáronse cálculos básicos de circuítos magnéticos, utilizando as magnitudes axeitadas e as súas unidades.

CA1.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas.

CA1.5 Describíronse as experiencias de Faraday.

CA1.6 Relacionouse a Lei de indución de Faraday coa produción e a utilización da enerxía eléctrica.

CA1.7 Recoñeceuse o fenómeno da autoindución.

CA1.8 Recoñeceuse o fenómeno de interferencia electromagnética.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Magnetismo.

 0Interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas.

  Forzas sobre correntes situadas no interior de campos magnéticos.

  Forzas electromotrices inducidas.

  Experiencias de Faraday: lei de Faraday.

  Sentido da forza electromotriz inducida. Lei de Lenz.

  Correntes de Foucault.

  Autoindución: coeficiente de autoindución.

  Forzas electromotrices autoinducidas.

 Campo magnético producido por un imán.

 Campo magnético creado por unha corrente eléctrica.

 Materiais magnéticos.
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Contidos

 Curvas de magnetización.

 Permeabilidade magnética.

 Histérese magnética.

 Circuítos magnéticos.

 Magnitudes magnéticas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Circuitos de Corrente Alterna 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de CA monofásica, aplicando as técnicas máis axeitadas. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as características dun sinal sinusoidal.

CA2.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA2.3 Recoñecéronse os valores característicos da CA.

CA2.4 Describíronse as relacións entre tensión, intensidade e potencia en circuítos básicos de CA con resistencia, con autoindución pura e con condensador.

CA2.5 Realizáronse cálculos de tensión, intensidade e potencia en circuítos de CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores.

CA2.6 Debuxáronse os triángulos de impedancias, tensións e potencias en circuítos de CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores.

CA2.7 Calculouse o factor de potencia de circuítos de CA.

CA2.8 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

CA2.9 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia, tendo en conta as normas de seguridade dos equipamentos e das persoas.

CA2.10 Relacionouse o factor de potencia co consumo de enerxía eléctrica.

CA2.11 Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia dunha instalación.

CA2.12 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas monofásicas de CA.

CA2.13 Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xeración de correntes alternas.

 0Resolución de circuítos de CA monofásica.

  Cálculos en instalacións monofásicas.

  Medidas de tensión, intensidade e potencia en circuítos monofásicos.

  Medidas de frecuencia.

  Medidas do factor de potencia.
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Contidos

 Valores característicos.

 Comportamento dos receptores elementais en CA monofásica: resistencia, bobina pura e condensador.

 Simboloxía.

 Circuítos RLC serie en CA monofásica.

 Potencia en CA monofásica.

 Factor de potencia.

 Acoplamento en paralelo de receptores de CA monofásica.

 Resonancia.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas Eléctricos Trifásicos 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza cálculos das magnitudes eléctricas básicas e medidas nun sistema trifásico e recoñece o tipo de sistema, así como a natureza e o tipo de conexión
dos receptores. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Recoñecéronse as vantaxes dos sistemas trifásicos na xeración e no transporte da enerxía eléctrica.

CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA3.3 Describíronse os sistemas de xeración e distribución a tres e a catro fíos.

CA3.4 Identificáronse as dúas formas de conexión dos receptores trifásicos.

CA3.5 Recoñeceuse a diferenza entre receptores equilibrados e desequilibrados.

CA3.6 Realizáronse cálculos de intensidades, tensións e potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrela como en triángulo.

CA3.7 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

CA3.8 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e enerxía, segundo o tipo de sistema trifásico e o tipo de carga.

CA3.9 Cumpríronse as normas de seguridade dos equipamentos e das persoas na realización de medidas.

CA3.10 Realizáronse cálculos de mellora do factor de potencia en instalacións trifásicas.

CA3.11 Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia nunha instalación.

CA3.12 Describiuse o concepto de harmónicos e os seus efectos.

CA3.13 Realizáronse medidas de harmónicos interpretando o resultado das medidas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Xeración de correntes alternas trifásicas.

 0Harmónicos: causas e efectos.

  Medidas de harmónicos.

  Filtraxe de harmónicos.

 Simboloxía.

 Conexión de xeradores trifásicos.
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Contidos

 Conexión de receptores trifásicos.

 Potencia en sistemas trifásicos.

 Corrección do factor de potencia.

 Medidas de tensións e intensidades en sistemas trifásicos.

 Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos.

 Medidas de enerxía en sistemas trifásicos.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O Transformador 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece as características dos transformadores mediante a realización de ensaios e cálculos, e describe a súa constitución e o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os circuítos eléctrico e magnético do transformador monofásico.

CA1.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA1.3 Identificáronse as magnitudes nominais na placa de características.

CA1.4 Realizouse o ensaio en baleiro para determinar a relación de transformación e as perdas no ferro.

CA1.5 Realizouse o ensaio en curtocircuíto para determinar a impedancia de curtocircuíto e as perdas no cobre.

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos de medida axeitados.

CA1.7 Conectáronse adecuadamente os aparellos de medida nos ensaios.

CA1.8 Cumpríronse as medidas de seguridade adecuadas durante os ensaios.

CA1.9 Calculouse o rendemento do transformador ensaiado.

CA1.10 Deducíronse as consecuencias dun accidente de curtocircuíto.

CA1.11 Identificouse o grupo de conexión co esquema de conexións dun transformador trifásico.

CA1.12 Describíronse as condicións de acoplamento dos transformadores.

CA1.13 Consultouse información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Principio de funcionamento.

 0Transformador de distribución.

 Transformador monofásico. Ensaios en baleiro e en curtocircuíto. Caída de tensión.

 Rendemento.

 Autotransformador.

 Transformador trifásico.
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Contidos

 Simboloxía.

 Esquemas de conexión.

 Grupos de conexión.

 Acoplamento en paralelo
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Máquinas Eléctricas Rotativas de Corrente Continua 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece as características das máquinas de corrente continua, mediante a realización de probas, e describe a súa constitución e o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Clasificáronse as máquinas de CA segundo a súa excitación.

CA2.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA2.3 Interpretouse a placa de características dunha máquina de corrente continua.

CA2.4 Identificáronse os elementos do indutor e inducido.

CA2.5 Recoñeceuse a función do colector.

CA2.6 Describiuse a reacción do inducido e os sistemas de compensación.

CA2.7 Mediuse a intensidade de arranque con reóstato.

CA2.8 Inverteuse a polaridade dos ennobelamentos para comprobar a inversión do sentido de xiro.

CA2.9 Cumpríronse as medidas de seguridade axeitadas durante os ensaios.

CA2.10 Interpretáronse as características mecánicas dun motor de corrente continua.

CA2.11 Consultouse información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Constitución da máquina de corrente continua.

 0Regulación de velocidade

  Inversión do sentido de xiro.

 Principio de funcionamento como xerador.

 Reacción do inducido.

 Tipos de excitación.

 Simboloxía.

 Ensaio e curvas características da dínamo

 Principio de funcionamento como motor.
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Contidos

 Par motor.

 Características mecánicas.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Máquinas Eléctricas Rotativas de Corrente Alterna 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Recoñece as características das máquinas rotativas de corrente alterna, mediante a realización de cálculos, e describe a súa constitución e o seu
funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Clasificáronse as máquinas rotativas de corrente alterna.

CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA3.3 Identificáronse os elementos que constitúen un motor de indución trifásico.

CA3.4 Interpretouse a placa de características.

CA3.5 Describíronse as conexións dos ennobelamentos en relación coa caixa de bornas.

CA3.6 Estableceuse a diferenza de funcionamento dos rotores de gaiola de esquío e bobinaxe.

CA3.7 Interpretouse a característica mecánica dun motor de indución.

CA3.8 Consultouse información técnica e comercial de diversos fabricantes.

CA3.9 Realizáronse cálculos de comprobación das características descritas na documentación técnica.

CA3.10 Conectáronse os circuítos de máquinas eléctricas rotativas consonte as normas de seguridade.

CA3.11 Inverteuse o sentido de xiro.

CA3.12 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

CA3.13 Realizáronse medidas das magnitudes características consonte as normas de seguridade.

CA3.14 Realizouse un informe técnico cos resultados e as conclusións das medidas.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tipos e utilidade dos alternadores.

 0Inversión do sentido de xiro.

  Motores monofásicos.

  Motores especiais.

 Constitución do alternador trifásico.
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Contidos

 Principio de funcionamento do alternador trifásico.

 Simboloxía.

 Acoplamento de alternadores.

 Constitución e tipos do motor asíncrono trifásico.

 Principio de funcionamento: campo xiratorio.

 Característica mecánica.

 Sistemas de arranque.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Seguridade e Proteccións nas Instalacións Electrotécnicas 51

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os efectos da electricidade nas persoas e nas instalacións, e identifica e calcula os dispositivos de protección que se deben empregar. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Manexouse o REBT e a normativa de aplicación en materia de prevención de riscos laborais.

CA1.2 Recoñecéronse os inconvenientes do efecto térmico da electricidade.

CA1.3 Identificáronse os riscos de choque eléctrico nas persoas e os seus efectos fisiolóxicos, así como os factores relacionados.

CA1.4 Identificáronse os riscos de incendio por quecemento.

CA1.5 Recoñecéronse os tipos de accidentes eléctricos.

CA1.6 Recoñecéronse os riscos derivados do uso de instalacións eléctricas.

CA1.7 Elaboráronse instrucións de utilización das aulas-taller.

CA1.8 Interpretáronse as cinco regras de ouro para a realización de traballos sen tensión.

CA1.9 Calculouse a sección dos condutores dunha instalación, considerando as prescricións regulamentarias.

CA1.10 Identificáronse as proteccións necesarias dunha instalación contra sobreintensidades e sobretensións.

CA1.11 Identificáronse os sistemas de protección contra contactos directos e indirectos.

CA1.12 Identificouse os elementos do sistema de posta a terra.

CA1.13 Dimensionouse o sistema de posta a terra.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre seguridade.

 0Risco no uso de instalacións electrotécnicas.

  Riscos nos traballos eléctricos en baixa tensión.

  Proteccións en instalacións electrotécnicas e máquinas.

  Intensidade de curtocircuíto e poder de corte das proteccións.

  Illamento dos receptores.
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Contidos

  Protección das envolventes.

  Protección contra sobreintensidades: normativa.

  Protección contra sobretensións: normativa.

  Accidentes eléctricos.

  Contactos directos e indirectos.

 Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

 0Esquema de neutro: normativa.

  Instalacións de posta a terra.

 Cálculo da sección dos condutores dunha instalación tendo en conta o quecemento.

 Caída de tensión en liñas eléctricas.

 Cálculo da sección dos condutores dunha instalación tendo en conta a caída de tensión e a intensidade máxima admisible.

 Risco eléctrico.

 Efectos da electricidade sobre as persoas.

 Efectos da electricidade sobre os materiais.

 Factores que condicionan os efectos.
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Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación das unidades dos contidos básicos do Título de Técnico en Instalacións

Eléctricas e Automáticas (Decreto 28/2010 do D.O.G. do 25 de febreiro do 2010), correspondentes ao módulo de electrotecnia.

Segundo o Artigo 50 punto 1 , a cualificación dos módulos profesionais será numérica, entre 1 e 10, sen decimais, agás no de formación en centros

de traballo (FCT) que se cualificará como apto/apta, ou non apto/non apta.

Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Seguiranse as instrución da orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. Os/as alumnos/as que non superen este módulo de segundo curso que non poida

acceder á FCT no período ordinario por ter módulos pendentes de primeiro e/ou segundo curso, poderá recuperalos neste mesmo período. Para

este fin, o equipo docente asignaralle unha serie de actividades de recuperación para os módulos non superados, con indicación expresa da data

final en que serán avaliados.

O informe de avaliación individualizado a que se refire o artigo 39 desta orde conterá a información suficiente sobre os resultados de aprendizaxe

non alcanzados polos alumnos e as alumnas, para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe.

Para a cualificación das actividades de recuperación, aplicaranse os mesmos criterios que para a cualificación actividades ordinarias.

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

O alumno con módulos pendentes de primeiro pero que esté cursando o 2º curso, terá dereito a un exame teórico e outro de problemas dunha

duración máxima de dúas horas ámbolos dous nunha data previa á avaliación ordinaria final.

O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua nun determinado módulo, terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación

final do módulo, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011.

As probas finais e extraordinarias para alumnos que por distintos motivos perderan o seu dereito a avaliación continua farase mediante un exame

que comprenderá preguntas e problemas sobre o cuestionario dado durante o curso lectivo.

A cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final de módulo do curso.

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

É importante tanto para o alumnado coma para o profesorado cos alumnos sepan avaliar e valorar o traballo do docente na aula e que poidan dar a

súa opinión sobre como se está a desenvolver a metodoloxía proposta nas realización das UD e de como se leva a cabo o proceso de avaliación.

Por este motivo, ó finalizar cada un dos trimestres, se lles pasará un cuestionario de avaliación de carácter informativo para o profesor. O

cuestionario non irá firmado polo alumno/a.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial se realizará nos primeiros días do curso para reconducir a programación en función das necesidades do alumnado e

coñecementos previos que posuan. Seguiranse as instrucións da orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación

e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por

obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá

servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional orrespondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

a) Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

b) Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

d) Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

e) Da experiencia profesional previa.

f) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.Seguiranse as instrucións da orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unhasesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por

obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así

mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou

sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

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

No suposto de detectar, na avaliación inicial, algún alumno/a cun problema de retraso educativo o profesor tomaría as debidas medidas de reforzo

para que o alumno/a poida seguir, con aproveitamento, o desenvolvemento do curso. A cualificación deste alumnado realizarase tomando como

referencia os obxectivos e criterios de avaliación coas capacidades profesionais básicas que permitan o lologro da competencia xeral do título.

No caso de ter que facer adaptacións por problemas de discapacidade ou minusvalías, teríase que poñer en coñecemento da dirección do centro,

e coa axuda do/a orientador/a atopar unha atención adaptada as súas necesidades específicas e aceptadas por tódala comunidade educativa.

Si dentro do grupo nos atopamos con alumnos/as con necesidades especiais de sobredotación intelectual, extranxeiros, etc., faranse Adaptacións

curriculares se son necesarias. Os traballos propostos neste caso e as actividades serán previamente aprobados polo equipo docente do

departamento de electricidade.

O desenvolvemento das medidas de reforzo e o deseño das actividades para a adaptación curricular, faranse nas primeiras semanas do curso

uhna vez detectado o problema.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

1. Educación medioambiental.

Os alumnos/as teñen que comprender as relacións co medio no que estamos inmersos, e coñecer os problemas ambientais e as solucións

individuais e colectivas que poden axudar a mellorar o noso entorno.

Hai que fomentar a participación solidaria persoal cara  os problemas ambientais, que están degradando o noso planeta a un  ritmo preocupante.

2. Educación para a paz.

A creación de actividades que estimulen o diálogo como vía privilexiada na resolución de conflictos entre persoas ou grupos sociais é un obxectivo

básico da educación.

Nos centros educativos, conviven moitas persoas con intereses no sempre similares polo que é un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de

convivencia: Solidariedade, tolerancia, respeto á diversidade e capacidade de diálogo e de participación social.

3. Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos.

A Constitución Española comeza co dereito á igualdade sen distinción de sexos, razas ou crenzas. Sen embargo, unha parte da sociedade segue

sendo machista, racista e intolerante, polo que se fai imprescindible transmitir ao alumnado este dereito da humanidade.

As discriminacións derivadas da pertenza a un determinado sexo é de tal envergadura social que xustifica plenamente a súa entidade como tema

propio. As mulleres deixarán de estar marxinadas na medida en que todas as persoas sexan educadas para elo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizaranse visitas a empresas ou instalacións relacionadas co módulo, que o departamento decidirá a principio de curso, segundo os recursos e

a dispoñibilidade.

O profesor ou profesora dará información detallada relativa ás actividades a levar a cabo, explicando entre outros:

- O obxectivo da visita.

- Programa de actividades.

- Persoal que vai intervir para asesorarnos na visita.

- Elementos ou materiais que teremos que manexar no transcurso da mesma, se fora o caso.

- Consellos e precaucións que debemos tomar.

10.Outros apartados

10.1) VALORACIÓN OU PONDERACIÓN DOS EXAMES:

Por cada UD, farase un proba escrita, que terá un peso do 70%, que constará de dúas partes:

1ª parte: Preguntas sobre conceptos , leis, teoremas, principios, magnitudes, unidades etc. Poden ser preguntas concretas ou tipo test.

2ª parte : Exame escrito de problemas, exercicios ou supostos sobre os contidos da UD.

O caderno de actividades da aula e as prácticas que se leven a cabo no taller, terán un peso da UD dun 20%.

A actitude observada de alumno (valores, normas), terá un peso na nota da UD. dun 10%.
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A Nota trimestral será a nota media ponderada da nota de todas as unidades didácticas. Para facer dita nota media, todas as unidades didácticas

han de acadar unha nota mayor a 4.

10.2) Situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

Dada a situación sanitaria producida polo COVID 19 a metodoloxía plantexada para o desenvolvemento do módulo pode verse alterada tendo que

recurrir a un maior uso da formación telemática a través da Aula Virtual e da plataforma CISCO WEBEX e/ou FALEMOS.

A formación a distancia levarase a cabo respetando o establecido na RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación

profesional do sistema educativo no curso 2020/21, así como as disposicións legais posteriores que a podan ampliar ou modificar.

Traballarase desde un primeiro momento co alumnado na aula virtual e na plataforma FALEMOS  para que acaden as destrezas necesarias e

poder solventar as posibles dificultades atopadas. Identificarase tamén o alumnado que teña dificultades técnicas de conexión para poder solventar

esta situación.

Na Aula Virtual poderán consultarse apuntes, recursos online, entregar tarefas, realizar test ou cuestionarios, realizar traballos, comunicarse co

profesor, etc.

As probas escritas serán realizadas presencialmente salvo que a situación sanitaria obligue a sua realización non presencial e sempre que así o

dispoña a Consellería de Educación.

A comunicación cos alumnos en cuarentena e coas súas familias será por medio da Aula Virtual, Abalar, correo electrónico e/ou teléfono.
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