
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Indalecio Pérez Tizón 2020/202136014544 Tui

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0235 Instalacións eléctricas interiores 122020/2021 384320

MP0235_13 Instalacións eléctricas de vivendas e de edificios de vivendas 122020/2021 174145

MP0235_23 Instalacións eléctricas en locais de tipo comercial e industrial 122020/2021 150125

MP0235_33 Instalacións electroacústicas (intercomunicación e sonorización) e de
seguridade nos ámbitos residencial, comercial e industrial

122020/2021 6050

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

Profesorado asignado ao módulo CARLOS BARBERENA RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A competencia xeral de este título consiste en montar y manter as infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa

tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, aplicando normativa e reglamentación vixente, protocolos de calidade,

seguridade e riscos laborais, garantindo a súa funcionalidade e respeto polo medio ambente

Non é necesario concretar máis o currículo posta que se adecualo entorno productivo do centro.
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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 Presentarase o módulo e explicarase a normativa aplicable, así como bibliografía e demais recursos on line.Presentación do
módulo

3 1

2 Nesta unidade estúdanse as normas básicas de debuxo técnico e a simboloxía eléctrica coa fin de aplicalas ao
debuxo de esquemas eléctricos e se fai un cadro resume das magnitudes eléctricas.

Representación
gráfica das
instalacións
electotécnicas

15 5

3 Nesta unidade empézase coa descrición das ferramentas eléctricas, continúase coa descrición dos materiais
empregados e finalízase coa realización de medidas de magnitudes fundamentais, empregando os aparatos de
medida adecuados.

Instalacións
electrotécnicas

25 7

4 Nesta unidade tras estudar os conceptos de magnetismo e electromagnetismo, se estudan os dispositivos de
sinalización e manobra e protección baseados nestes principios e se analiza a normativa relacionada coa
seguridade e protección nas instalacións eléctricas.

Seguridade nas
instalacións
electrotécnicas

15 8

5 Nesta unidade descríbense os diferentes tipos de lámpadas, prestando especial atención as lámpadas
incandescentes.  Móntanse distintos circuitos de alumado, recordando en todas as actividades a normativa ao
respecto.

Instalacións eléctricas
na vivenda

86 24

6 Instalaciónes básicas
programadas

30 5

7 Instalacións de
alumado

40 10

8 Instalacións eléctricas
xerais

70 14

9 Cálculos e medidas
nas instalacións
eléctricas

15 5

10 Instalacións de posta
a terra

17 6

11 Tramitación das
instalacións eléctricas
en BT

8 5

12 Nesta unidade empezase analizando os perigos da corrente eléctrica e termínase estudando as disposicións
sobre la protección fronte o risco eléctrico.

Sistemas de
seguridade

30 5

13 Sistemas de
comunicación
electroacústicos

30 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Presentación do módulo 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). NO

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

Criterios de avaliación

CA1.10 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA2.13 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

4.1.e) Contidos

Contidos

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

  Limpeza e orde no traballo.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados para a elaboración da documentación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Representación gráfica das instalacións electotécnicas 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa de instalacións de vivendas con grao de electrificación básico e elevado, así como de instalacións de
servizos xerais dun edificio, atendendo ao REBT. NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA1.10 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA2.7 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.

CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA2.11 Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta organización do traballo.

CA2.13 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.3 Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.9 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.10 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

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

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

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

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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4.2.e) Contidos

Contidos

 0Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados.

  Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda.

  Criterios de calidade para a realización dos traballos.

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Condutores eléctricos: designación, tipos e características.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

  Plan de traballo. Eficiencia e organización.

  Limpeza e orde no traballo.

 Proxectos eléctricos: interpretación.

 Dimensionamento das instalacións eléctricas de vivendas e de edificios. Cálculo de seccións de condutores. Dimensionamento dos dispositivos de corte e protección. Dimensionamento das
canalizacións.
 Elaboración e interpretación de informes.

 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, e instrucións xerais de uso e mantemento.

 Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados para a elaboración da documentación.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instalacións electrotécnicas 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa de instalacións de vivendas con grao de electrificación básico e elevado, así como de instalacións de
servizos xerais dun edificio, atendendo ao REBT. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Aplicouse o REBT.

CA2.11 Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta organización do traballo.

CA3.9 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior.

 0Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados.

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Condutores eléctricos: designación, tipos e características.

 Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 0Toma de terra en vivendas e edificios.

  Elementos e procedementos de conexión.

  Plan de traballo. Eficiencia e organización.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Cadro xeral de mando e protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.  Protección contra contactos directos e indirectos.  Protección contra sobretensións e
sobreintensidades.
 Elaboración e interpretación de informes.

 Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e administrativa.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Seguridade nas instalacións electrotécnicas 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa de instalacións de vivendas con grao de electrificación básico e elevado, así como de instalacións de
servizos xerais dun edificio, atendendo ao REBT. NO

RA4 - Mantén instalacións interiores de vivendas e de servizos xerais dos edificios aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a
disfunción e a súa causa. NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse os mecanismos en relación coa súa utilización.

CA1.5 Montáronse axeitadamente os receptores.

CA2.9 Verificouse a correcta instalación das canalizacións, de xeito que se permita a instalación dos condutores.

CA2.10 Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións, toma de terra, etc.

CA2.12 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA2.13 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección.

CA3.9 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

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

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

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

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

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

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados.

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Condutores eléctricos: designación, tipos e características.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 0Toma de terra en vivendas e edificios.

  Elementos e procedementos de conexión.

  Plan de traballo. Eficiencia e organización.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Cadro xeral de mando e protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.  Protección contra contactos directos e indirectos.  Protección contra sobretensións e
sobreintensidades.
 Elaboración e interpretación de informes.

 Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico: síntomas e efectos.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalacións eléctricas na vivenda 86

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. SI

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). SI

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa de instalacións de vivendas con grao de electrificación básico e elevado, así como de instalacións de
servizos xerais dun edificio, atendendo ao REBT. SI

RA4 - Mantén instalacións interiores de vivendas e de servizos xerais dos edificios aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a
disfunción e a súa causa. SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA1.2 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse os mecanismos en relación coa súa utilización.

CA1.5 Montáronse axeitadamente os receptores.

CA1.6 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.7 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.8 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA1.10 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA2.1 Identificáronse as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

CA2.2 Aplicouse o REBT.

CA2.3 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA2.4 Realizouse a previsión dos mecanismos e os elementos necesarios.

CA2.5 Realizouse o plan de montaxe da instalación.

CA2.6 Elaborouse un procedemento de montaxe consonte criterios de calidade.

CA2.7 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.
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Criterios de avaliación

CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA2.9 Verificouse a correcta instalación das canalizacións, de xeito que se permita a instalación dos condutores.

CA2.10 Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións, toma de terra, etc.

CA2.11 Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta organización do traballo.

CA2.12 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA2.13 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.1 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.3 Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección.

CA3.6 Realizouse o cálculo da sección dos condutores e da caída de tensión, así como o dimensionamento da tubaxes ou canles protectoras, e dos dispositivos de corte e protección.

CA3.7 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.8 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.9 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.10 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.1 Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

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

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

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

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

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior.

 0Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados.

  Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda.

  Criterios de calidade para a realización dos traballos.

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Elementos e mecanismos básicos nas instalacións de vivenda.

 Tipos de receptores.

 Tipos de mecanismos.

 Instalacións básicas en vivendas.

 Condutores eléctricos: designación, tipos e características.

 Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 0Toma de terra en vivendas e edificios.

  Canalizacións especificas das vivendas e dos edificios: tipos e características.

  Soportes e fixacións de elementos dunha instalación.

  Elementos e procedementos de conexión.

  Procedementos de verificación das instalacións interiores de vivendas e edificios.

  Plan de traballo. Eficiencia e organización.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha.

 Sistemas de instalación.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Tipoloxía dos servizos xerais dun edificio de vivendas.

 Iluminación no ámbito da vivenda e do edificio: tipos, características e sistemas de control.

 Cadro xeral de mando e protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.  Protección contra contactos directos e indirectos.  Protección contra sobretensións e
sobreintensidades.
 Dimensionamento das instalacións eléctricas de vivendas e de edificios. Cálculo de seccións de condutores. Dimensionamento dos dispositivos de corte e protección. Dimensionamento das
canalizacións.
 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, e instrucións xerais de uso e mantemento.

 Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados para a elaboración da documentación.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Instalaciónes básicas programadas 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). SI

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa de instalacións de vivendas con grao de electrificación básico e elevado, así como de instalacións de
servizos xerais dun edificio, atendendo ao REBT. SI

RA4 - Mantén instalacións interiores de vivendas e de servizos xerais dos edificios aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a
disfunción e a súa causa. SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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 principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA1.2 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.4 Montáronse os mecanismos en relación coa súa utilización.

CA1.5 Montáronse axeitadamente os receptores.

CA1.6 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.7 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.8 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

CA1.10 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA2.1 Identificáronse as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

CA2.2 Aplicouse o REBT.

CA2.3 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA2.4 Realizouse a previsión dos mecanismos e os elementos necesarios.

CA2.5 Realizouse o plan de montaxe da instalación.

CA2.6 Elaborouse un procedemento de montaxe consonte criterios de calidade.

CA2.7 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.

CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA2.9 Verificouse a correcta instalación das canalizacións, de xeito que se permita a instalación dos condutores.

CA2.10 Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións, toma de terra, etc.

CA2.11 Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta organización do traballo.

CA2.12 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA2.13 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.1 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.3 Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección.

CA3.6 Realizouse o cálculo da sección dos condutores e da caída de tensión, así como o dimensionamento da tubaxes ou canles protectoras, e dos dispositivos de corte e protección.

CA3.7 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.8 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.9 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.10 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.1 Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

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

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

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

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior.

 0Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados.

  Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda.

 Elementos e mecanismos básicos nas instalacións de vivenda.

 Tipos de receptores.

 Tipos de mecanismos.

 Instalacións básicas en vivendas.

 Condutores eléctricos: designación, tipos e características.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 0Toma de terra en vivendas e edificios.

  Canalizacións especificas das vivendas e dos edificios: tipos e características.

  Soportes e fixacións de elementos dunha instalación.

  Elementos e procedementos de conexión.

  Procedementos de verificación das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha.

 Sistemas de instalación.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Iluminación no ámbito da vivenda e do edificio: tipos, características e sistemas de control.

 Cadro xeral de mando e protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.  Protección contra contactos directos e indirectos.  Protección contra sobretensións e
sobreintensidades.
 Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados para a elaboración da documentación.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Instalacións de alumado 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de
incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai SI

RA2 - Verifica a posta en servizo dunha instalación dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de características
especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás especificacións do REBT. NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. SI

RA4 - Mantén instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións con fins
especiais aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunció SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa.

CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación.

CA1.3 Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.

CA1.4 Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o tipo de local.

CA1.5 Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste tipo de instalación.

CA1.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

CA1.7 Instalouse a fonte de alimentación secundaria axeitada para o tipo de local.

CA1.8 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA1.9 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA1.10 Utilizáronse as canalizacións adecuadas atendendo á súa utilización e á súa localización.

CA1.11 Tivéronse en conta os tempos previstos atendendo a un procedemento de calidade acordado.

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

CA1.13 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.14 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA1.15 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA1.16 Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do traballo.

CA1.17 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA1.18 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA1.19 Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA2.1 Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT.

CA2.2 Comprobáronse os valores de illamento da instalación.

CA2.3 Mediuse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA2.4 Medíronse e rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA2.5 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais.

CA2.6 Mediuse a continuidade dos circuítos.

CA2.8 Comprobouse o illamento do chan.

CA2.9 Verificouse o correcto funcionamento de toda a instalación.

CA3.1 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.3 Trazouse un esbozo do local e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras.

CA3.6 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.7 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.8 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.9 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.1 Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

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

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

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

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

 0Características especiais dos locais de pública concorrencia.  Instalacións en locais de reunións e traballo. Instalacións en locais de espectáculos e actividades recreativas.

  Características especiais dos locais con risco de incendio ou explosión. Modos de protección. Clases de emprazamentos I e II.  Equipamentos eléctricos en clase I.  Equipamentos eléctricos
en clase II.  Sistemas de instalación de cables.  Instalación en lo
  Características das instalacións eléctricas con fins especiais. Piscinas e fontes. Máquinas de elevación e transporte. Instalacións provisionais e temporais de obras. Feiras e pavillóns.
Establecementos agrícolas e hortícolas. Instalacións a moi baixa ten
  Receptores eléctricos. Clases de receptores eléctricos. Receptores para iluminación. Aparellos de caldeamento. Cables e folios radiantes en vivendas. Instalacións eléctricas en mobles.
Instalacións en locais con radiadores para saunas.
  Eficiencia e organización do traballo.

  Traballo en equipo.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

  Receptividade na colleita das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Tipos de subministracións eléctricas.

 Circuítos e iluminación de emerxencia.

 Cadros xerais e secundarios de protección en locais.

 Canalizacións eléctricas especiais.

 Previsión de cargas.

 Dispositivos para iluminación: tipos de lámpadas e a súa utilización.

 Cálculo luminotécnico. Magnitudes fundamentais da luminotecnia. Criterios básicos de aforro enerxético e protección ambiental.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.

 Posta en servizo das instalacións.

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.
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Contidos

 Analizador de redes.

 Medidas de illamento.

 Medidas de resistencia a terra e ao chan.

 Medidas de sensibilidade de aparellos de corte e protección.

 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.

 Cálculo de condutores e dimensionamento de tubaxes e de canles protectoras.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.

 Elaboración de informes.

 Interpretación de proxectos eléctricos.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico ou industrial: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Instalacións eléctricas xerais 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de
incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai SI

RA2 - Verifica a posta en servizo dunha instalación dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de características
especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás especificacións do REBT. SI

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. SI

RA4 - Mantén instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións con fins
especiais aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunció SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa.

CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación.

CA1.3 Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.

CA1.4 Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o tipo de local.

CA1.5 Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste tipo de instalación.

CA1.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

CA1.7 Instalouse a fonte de alimentación secundaria axeitada para o tipo de local.

CA1.8 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA1.9 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA1.10 Utilizáronse as canalizacións adecuadas atendendo á súa utilización e á súa localización.

CA1.11 Tivéronse en conta os tempos previstos atendendo a un procedemento de calidade acordado.

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

CA1.13 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.14 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA1.15 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA1.16 Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do traballo.

CA1.17 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais.
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Criterios de avaliación

CA1.18 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA1.19 Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA2.1 Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT.

CA2.2 Comprobáronse os valores de illamento da instalación.

CA2.3 Mediuse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA2.4 Medíronse e rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA2.5 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais.

CA2.6 Mediuse a continuidade dos circuítos.

CA2.7 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA2.8 Comprobouse o illamento do chan.

CA2.9 Verificouse o correcto funcionamento de toda a instalación.

CA3.1 Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.3 Trazouse un esbozo do local e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras.

CA3.6 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.7 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.8 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.9 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.1 Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.
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Criterios de avaliación

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

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

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

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

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

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

 0Características especiais dos locais de pública concorrencia.  Instalacións en locais de reunións e traballo. Instalacións en locais de espectáculos e actividades recreativas.

  Características especiais dos locais con risco de incendio ou explosión. Modos de protección. Clases de emprazamentos I e II.  Equipamentos eléctricos en clase I.  Equipamentos eléctricos
en clase II.  Sistemas de instalación de cables.  Instalación en lo
  Características das instalacións eléctricas con fins especiais. Piscinas e fontes. Máquinas de elevación e transporte. Instalacións provisionais e temporais de obras. Feiras e pavillóns.
Establecementos agrícolas e hortícolas. Instalacións a moi baixa ten
  Receptores eléctricos. Clases de receptores eléctricos. Receptores para iluminación. Aparellos de caldeamento. Cables e folios radiantes en vivendas. Instalacións eléctricas en mobles.
Instalacións en locais con radiadores para saunas.
  Eficiencia e organización do traballo.

  Traballo en equipo.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

  Receptividade na colleita das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Tipos de subministracións eléctricas.

 Circuítos e iluminación de emerxencia.

 Cadros xerais e secundarios de protección en locais.

 Canalizacións eléctricas especiais.

 Previsión de cargas.

 Dispositivos para iluminación: tipos de lámpadas e a súa utilización.

 Cálculo luminotécnico. Magnitudes fundamentais da luminotecnia. Criterios básicos de aforro enerxético e protección ambiental.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.

 Posta en servizo das instalacións.

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.
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Contidos

 Analizador de redes.

 Medidas de illamento.

 Medidas de resistencia a terra e ao chan.

 Medidas de sensibilidade de aparellos de corte e protección.

 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.

 Cálculo de condutores e dimensionamento de tubaxes e de canles protectoras.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.

 Elaboración de informes.

 Interpretación de proxectos eléctricos.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico ou industrial: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Cálculos e medidas nas instalacións eléctricas 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de
incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. NO

RA4 - Mantén instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións con fins
especiais aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunció NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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 Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa.

CA1.3 Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.

CA1.4 Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o tipo de local.

CA1.5 Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste tipo de instalación.

CA1.9 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA1.11 Tivéronse en conta os tempos previstos atendendo a un procedemento de calidade acordado.

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

CA1.13 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.14 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA1.16 Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do traballo.

CA1.18 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA1.19 Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras.

CA3.6 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.8 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.9 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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4.9.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

 0Características especiais dos locais de pública concorrencia.  Instalacións en locais de reunións e traballo. Instalacións en locais de espectáculos e actividades recreativas.

  Eficiencia e organización do traballo.

  Traballo en equipo.

  Limpeza e orde no traballo.

  Receptividade na colleita das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Circuítos e iluminación de emerxencia.

 Previsión de cargas.

 Dispositivos para iluminación: tipos de lámpadas e a súa utilización.

 Cálculo luminotécnico. Magnitudes fundamentais da luminotecnia. Criterios básicos de aforro enerxético e protección ambiental.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.

 Cálculo de condutores e dimensionamento de tubaxes e de canles protectoras.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Instalacións de posta a terra 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de
incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai NO

RA2 - Verifica a posta en servizo dunha instalación dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de características
especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás especificacións do REBT. NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. NO

RA4 - Mantén instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións con fins
especiais aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunció SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa.

CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación.

CA1.3 Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.

CA1.4 Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o tipo de local.

CA1.5 Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste tipo de instalación.

CA1.8 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA1.10 Utilizáronse as canalizacións adecuadas atendendo á súa utilización e á súa localización.

CA1.11 Tivéronse en conta os tempos previstos atendendo a un procedemento de calidade acordado.

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

CA1.13 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.14 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA1.15 Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA1.16 Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do traballo.

CA1.17 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais.

CA1.18 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA1.19 Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA2.2 Comprobáronse os valores de illamento da instalación.
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Criterios de avaliación

CA2.3 Mediuse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA2.5 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais.

CA2.6 Mediuse a continuidade dos circuítos.

CA2.8 Comprobouse o illamento do chan.

CA2.9 Verificouse o correcto funcionamento de toda a instalación.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

CA3.6 Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.

CA3.8 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.9 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA4.1 Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.

CA4.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA4.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA4.5 Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

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

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

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

  Receptores eléctricos. Clases de receptores eléctricos. Receptores para iluminación. Aparellos de caldeamento. Cables e folios radiantes en vivendas. Instalacións eléctricas en mobles.
Instalacións en locais con radiadores para saunas.
  Eficiencia e organización do traballo.

  Traballo en equipo.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

  Receptividade na colleita das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
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Contidos

 Canalizacións eléctricas especiais.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.

 Posta en servizo das instalacións.

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de illamento.

 Medidas de resistencia a terra e ao chan.

 Medidas de sensibilidade de aparellos de corte e protección.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.

 Elaboración de informes.

 Interpretación de proxectos eléctricos.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico ou industrial: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Tramitación das instalacións eléctricas en BT 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con risco de
incendio ou explosión, dun local de características especiais e das instalacións con fins especiai NO

RA2 - Verifica a posta en servizo dunha instalación dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de características
especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás especificacións do REBT. NO

RA3 - Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa.

CA1.8 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

CA1.16 Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do traballo.

CA1.19 Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA2.1 Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT.

CA2.2 Comprobáronse os valores de illamento da instalación.

CA2.3 Mediuse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA2.4 Medíronse e rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA2.5 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais.

CA2.6 Mediuse a continuidade dos circuítos.

CA3.3 Trazouse un esbozo do local e da instalación.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización.

CA3.7 Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e
das administracións competentes.

CA3.8 Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

CA3.9 Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación.

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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4.11.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

  Eficiencia e organización do traballo.

  Traballo en equipo.

  Limpeza e orde no traballo.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.

 Posta en servizo das instalacións.

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Sistemas de seguridade 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes que as compoñen e as súas
características máis salientables. SI

RA2 - Configura instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que determina os elementos que as conforman, e selecciona compoñentes e equipamentos. SI

RA3 - Monta instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de montaxe. SI

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións electroacústicas e de seguridade, para lo que mide os parámetros significativos, e logo interpreta os seus
resultados. SI

RA5 - Mantén equipamentos e instalacións electroacústicas e de seguridade aplicando técnicas de detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos CCTV.

CA1.2 Identificáronse as necesidades electroacústicas e de seguridade de cada tipo de local: sonorización, intercomunicación interior entre estancias, servizo de avisos xerais, detección de
incendio, detección de intrusión ou detección de gases, etc.

CA1.3 Identificáronse os equipamentos e os elementos que compoñen as instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.4 Describíronse as funcións e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión.

CA1.5 Analizouse a normativa relativa ás instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.6 Interpretáronse esquemas relativos ás instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.7 Describíronse as posibilidades de interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos sistemas de portaría e videoportaría e cos sistemas
domóticos.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa.

CA2.3 Realizouse unha clasificación das instalacións.

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.6 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas.

CA2.8 Utilizouse documentación técnica e comercial para a selección dos equipamentos e os materiais.

CA2.9 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
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Criterios de avaliación

CA2.10 Prestouse especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe dos equipamentos.

CA3.5 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación.

CA3.6 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.7 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

CA3.8 Optimizáronse de materiais.

CA3.9 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.10 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA3.11 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas que conforman a instalación.

CA4.2 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

CA4.3 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

CA4.4 Utilizáronse ferramentas informáticas para a programación dos equipamentos da instalación.

CA4.5 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA4.6 Elaborouse a documentación técnica onde se reflictan as actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos, así como un pequeno manual de emprego
do equipamento instalado.

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.

CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.

CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA5.7 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA5.8 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.
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Criterios de avaliación

CA5.9 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA5.10 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA5.11 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA5.12 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridos.

CA6.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e do equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Características das instalacións electroacústicas e de seguridade segundo a tipoloxía e os requisitos do local.

 Elementos das instalacións: tipos e características. Tipoloxía do cableamento.

 Normativa sobre instalacións de electroacústica e seguridade.

 Simboloxía e esquemas nas instalacións electroacústicas e de seguridade. Ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Equipamentos para a interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos de portaría e videoportaría, e cos domóticos.

 Instalacións de seguridade. Características técnicas das instalacións de seguridade. Tecnoloxías utilizadas. Elementos: tipos e características. Comunicacións do sistema co exterior.

 Esquemas: ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Normativa.

 Cálculos básicos das instalacións.

 Documentación técnica das instalacións.

 Receptividade na recollida das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Documentación e planos das instalacións.

 Técnicas específicas de montaxe.

 Ferramentas e útiles para a montaxe.

 Calidade na montaxe de instalacións electroacústicas.

 Criterios para a optimización dos materiais.

 Limpeza e orde no traballo.
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Contidos

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.

 Criterios, puntos de revisión e operacións programadas.

 Instrumentos de medida e elementos de verificación.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Sistemas de comunicación electroacústicos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes que as compoñen e as súas
características máis salientables. SI

RA2 - Configura instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que determina os elementos que as conforman, e selecciona compoñentes e equipamentos. SI

RA3 - Monta instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de montaxe. SI

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións electroacústicas e de seguridade, para lo que mide os parámetros significativos, e logo interpreta os seus
resultados. SI

RA5 - Mantén equipamentos e instalacións electroacústicas e de seguridade aplicando técnicas de detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos CCTV.

CA1.2 Identificáronse as necesidades electroacústicas e de seguridade de cada tipo de local: sonorización, intercomunicación interior entre estancias, servizo de avisos xerais, detección de
incendio, detección de intrusión ou detección de gases, etc.

CA1.3 Identificáronse os equipamentos e os elementos que compoñen as instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.4 Describíronse as funcións e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión.

CA1.5 Analizouse a normativa relativa ás instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.6 Interpretáronse esquemas relativos ás instalacións electroacústicas e de seguridade.

CA1.7 Describíronse as posibilidades de interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos sistemas de portaría e videoportaría e cos sistemas
domóticos.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa.

CA2.3 Realizouse unha clasificación das instalacións.

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.6 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas.

CA2.8 Utilizouse documentación técnica e comercial para a selección dos equipamentos e os materiais.

CA2.9 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
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Criterios de avaliación

CA2.10 Prestouse especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe dos equipamentos.

CA3.5 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación.

CA3.6 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.7 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

CA3.8 Optimizáronse de materiais.

CA3.9 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.10 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA3.11 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas que conforman a instalación.

CA4.2 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

CA4.3 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

CA4.4 Utilizáronse ferramentas informáticas para a programación dos equipamentos da instalación.

CA4.5 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA4.6 Elaborouse a documentación técnica onde se reflictan as actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos, así como un pequeno manual de emprego
do equipamento instalado.

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.

CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.

CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA5.7 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA5.8 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.
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Criterios de avaliación

CA5.9 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA5.10 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA5.11 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA5.12 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridos.

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA6.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e do equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Magnitudes e unidades fundamentais empregadas en acústica e electroacústica.

 Calidades e características dun sinal de audio. Impedancias e a súa adaptación.

 Instalacións de seguridade: intrusión, incendio, acumulación de gases nocivos, CCTV e control de accesos. Tecnoloxías utilizadas nas instalacións de seguridade.

 Instalacións electroacústicas: intercomunicación e sonorización. Tecnoloxías utilizadas nas instalacións electroacústicas

 Características das instalacións electroacústicas e de seguridade segundo a tipoloxía e os requisitos do local.

 Elementos das instalacións: tipos e características. Tipoloxía do cableamento.

 Normativa sobre instalacións de electroacústica e seguridade.

 Simboloxía e esquemas nas instalacións electroacústicas e de seguridade. Ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Equipamentos para a interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos de portaría e videoportaría, e cos domóticos.

 Instalacións electroacústicas. Características técnicas dunha instalación electroacústica. Clasificación das instalacións electroacústicas segundo a súa función, o ámbito de instalación, e o
tipo de amplificación e de control do sistema. Fontes de son.
 Simboloxía normalizada.

 Esquemas: ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Normativa.

 Cálculos básicos das instalacións.

 Documentación técnica das instalacións.

 Receptividade na recollida das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Documentación e planos das instalacións.
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Contidos

 Técnicas específicas de montaxe.

 Ferramentas e útiles para a montaxe.

 Calidade na montaxe de instalacións electroacústicas.

 Criterios para a optimización dos materiais.

 Limpeza e orde no traballo.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións electroacústicas: axustes e posta a punto.

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións electroacústicas.

 Posta en servizo das instalacións electroacústicas.

 Documentación para a posta en servizo das instalacións electroacústicas.

 Normas para un uso correcto da instrumentación e da ferramenta.

 Criterios, puntos de revisión e operacións programadas.

 Instrumentos de medida e elementos de verificación.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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A nota de cada avaliación, calcularase facendo a media aritmética das dúas partes nas que se divide o módulo e que son: teoría e cálculo e por

outra banda práctica. A súa vez cada unha destas partes divídese do seguinte xeito:

- Teoría e cálculo: nesta parte integraranse as probas escritas do REBT, as de esquemas e as de cálculo e dimensionamento de instalacións. Cada

unha destas probas terán un peso porcentual no total da parte que será comunicado polo docente ao alumnado.

- Práctica: nesta parte valoraranse as prácticas feitas no taller coas súas correspondentes memorias e a exame de prácticas que se realizará

contra o final da avaliación. Cada unha das prácticas de taller terá un peso no total da nota de prácticas de taller e que será función do total de

prácticas que se cheguen a facer e da complexidade das mesmas. A nota de prácticas calcularase ponderando nun 60% a nota da exame práctica

e nun 40% a nota das prácticas de taller.

Para poder superar cada unha das partes que se veñen de detallar, a nota mínima ten que ser de 4 puntos. A nota media mínima exixida para

superar unha avaliación é de 5 puntos despois de aplicar os criterios antes detallados. No caso de que nalgunha proba da parte de teoría e cálculo

non se acade a nota mínima (4 puntos), e independentemente da nota media acadada no total de probas, terase que acudir a unha proba de

repesca ao final da avaliación. No caso de que non se acade a nota mínima para superar a avaliación (5 puntos) pero todas as partes teñan unha

nota superior a 4 puntos, acudirase a proba de repesca coa parte que tivese a menor nota. Do exame de prácticas e das prácticas de taller non se

realizará ningunha proba de repesca, senón que se valorará a evolución do alumno/a na seguinte avaliación.

A nota final de cada avaliación redondearase por truncamento.

Para aprobar o módulo terá que ter superadas todas as avaliacións. A nota final do módulo calcularase como a media aritmética da nota das tres

avaliacións. Para este cálculo non se partirá da nota truncada de cada avaliación senón da nota con decimais. O redondeo da nota poderá ser á

alza sempre que así o considere o profesorado tendo como referencia a evolución e comportamento do alumno durante o curso.

Se debido a situación sanitaria as autoridades educativas deciden substituír a actividade docente presencial polo ensino a distancia, a ferramenta

que se empregará será a aula virtual.

Todas as probas son de carácter presencial, se as autoridades sanitarias ou educativas prohiben a realización de probas presenciais, artellaranse

na aula virtual as probas alternativas necesarias. As prácticas, dada a súa natureza, non se poderán substituír por actividades na aula virtual, polo

que chegado o caso de que non se puidesen adiar, se lle facilitaría ao alumnado material complementario a través da aula virtual para que

continúe a súa aprendizaxe.

Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación das unidades 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 Instalacións eléctricas de interior que serán

os seguintes:

- Instalacións básicas en vivendas.

- Condutores eléctricos: designación, tipos e características.

- Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.

- Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

- Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

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

- 42 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda.

- Criterios de calidade para a realización dos traballos.

- Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

- Niveis de electrificación e número de circuítos.

- Iluminación no ámbito da vivenda e do edificio: tipos, características e sistemas de control.

- Cadro xeral de mando e protección.

- Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.

- Protección contra contactos directos e indirectos.

- Protección contra sobretensións e sobreintensidades.

- Toma de terra en vivendas e edificios.

- Procedementos de verificación das instalacións interiores de vivendas e edificios.

- Limpeza e orde no traballo.

- Dimensionamento das instalacións eléctricas de vivendas e de edificios.

- Cálculo de seccións de condutores.

- Dimensionamento dos dispositivos de corte e protección.

- Dimensionamento das canalizacións.

- Elaboración e interpretación de informes.

- Normativa de seguridade eléctrica.

- Avarías tipo nas instalacións: síntomas e efectos.

- Diagnóstico e reparación de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

- Mantemento de instalacións eléctricas.

- Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

- Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

- Equipamentos de protección individual.

- Tipos de subministracións eléctricas.

- Circuítos e iluminación de emerxencia.

- Cadros xerais e secundarios de protección en locais.

- Dispositivos para iluminación: tipos de lámpadas e a súa utilización.

- Criterios básicos de aforro enerxético e protección ambiental.

- Instalación en locais con características especiais: húmidos, mollados, con risco de corrosión, poeirentos sen risco de incendio nin explosión, con

temperatura elevada, con moi baixa temperatura, onde existan baterías de acumuladores, e locais asociados a un servizo eléctrico.

- Características das instalacións eléctricas con fins especiais.

- Receptores eléctricos.

- Clases de receptores eléctricos.

- Traballo en equipo.

- Posta en servizo das instalacións.

- Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

- Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

- Medidas de illamento.

- Medidas de resistencia a terra e ao chan.

- Instalacións de seguridade: intrusión, incendio, acumulación de gases nocivos, CCTV e control de accesos. Tecnoloxías utilizadas nas

instalacións de seguridade.

- Instalacións electroacústicas: intercomunicación e sonorización. Tecnoloxías utilizadas nas instalacións electroacústicas

- Características das instalacións electroacústicas e de seguridade segundo a tipoloxía e os requisitos do local.

- Elementos das instalacións: tipos e características. Tipoloxía do cableamento.
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- Normativa sobre instalacións de electroacústica e seguridade.

- Simboloxía e esquemas nas instalacións electroacústicas e de seguridade.

- Cálculos básicos das instalacións.

- Documentación técnica das instalacións.

- Técnicas específicas de montaxe.

- Ferramentas e útiles para a montaxe.

- Instrumentos e procedementos de medida en instalacións electroacústicas.

- Posta en servizo das instalacións electroacústicas.

- Diagnóstico e localización de avarías.

Segundo o Artigo 50º 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.

Para a cualificación do módulo teranse en conta as consideracións seguintes:

-Realización de tódalas prácticas propostas.

-Realización correcta de ditas prácticas, en canto a funcionamento, acabado e demais directrices do profesor o respecto.

-Entrega con cada práctica de esquemas de conexionado, realizados con criterios de normalización e con bo acabado, así como memoria

descritiva da instalación (Memoria Técnica de deseño se é precisa), e compoñentes da mesma (relación de materiais e presuposto conforme valor

de mercado).

-Realización de exercicios propostos.

-Implementación dos protocolos en materia de riscos laborais e protección ambiental, seguridade, limpeza, orden e traballo tanto individual como

en grupo.

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

O alumnado que non supere a primeira ou a segunda avaliación realizará unha proba de recuperación ao longo da seguinte avaliación na que se

examinará da ou das partes que lle quedaran pendentes (nota menor que 4). Rematada a terceira avaliación haberá unha proba de recuperación

para dita avaliación ou as partes que poidan quedar pendentes das outras avaliacións. Esta proba terá un carácter presencial, se as autoridades

sanitarias ou educativas prohiben a realización de probas presenciais, non se artellará unha proba alternativa por ningún outro medio senón que se

proporán unha serie de entregas mediante a aula virtual cun calendario de entrega pechado.

Do exame de prácticas e das prácticas de taller non se realizará ningunha proba de recuperación, senón que se valorará a evolución do alumno/a

na seguinte avaliación. Se algún alumno/a chegada ao final da terceira avaliación cun suspenso en prácticas ou no exame de prácticas, citarase

para unha proba práctica no taller. Esta proba terá un carácter presencial, se as autoridades sanitarias ou educativas prohiben a realización de

probas presenciais, non se artellará unha proba alternativa por ningún outro medio xa que as características da proba e o aprendizaxe que se

quere avaliar non se poden avaliar doutro xeito que non sexa o presencial. Nesta situación a nota final de módulo será suspenso.

Con independencia da nota acadada nas probas de recuperación, a nota que se lle asignará a unha avaliación superada na proba de recuperación

será dun 5.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aqueles alumnos/as que acumulen un número de faltas de asistencia igual ou superior a 32 horas (10% do total), perderán o dereito á avaliación

continua polo que na programación hai que prever o sistema de avaliación que se aplicará nestes casos. Os criterios de avaliación e mínimos

exixibles serán os especificados nesta programación.

Para os efectos de dita perdida valorarase as circunstancias persoais e laborais do alumno/a na xustificación desas faltas de acordo co establecido

no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

O procedemento de avaliación é unha proba final que consta de 2 partes, unha escrita e outra práctica no taller, a duración da cal será de 6 horas

(3 + 3). Tanto a proba escrita como a práctica serán da mesma dificultade e características que as que se realizaron ao longo do curso.

Con independencia da nota acadada nesta proba, a nota final de módulo será un 5.

Esta proba terá un carácter presencial, se as autoridades sanitarias ou educativas prohiben a realización de probas presenciais, non se artellará

unha proba alternativa por ningún outro medio xa que as características da proba e o aprendizaxe que se quere avaliar non se poden avaliar doutro

xeito que non sexa o presencial. Nesta situación a nota final de módulo será suspenso.

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

O seguimento da programación realizarase semanalmente mediante unha ficha na que se anotarán para cada unidade didáctica os contidos

impartidos e as actividades realizadas, e para cada unha das actividades os recursos empregados e o tempo invertido.

A avaliación da actuación do profesor implica un proceso de reflexión para valorar, en función dos logros alcanzados, a idoneidade da

programación e do sistema de ensino, co fin de introducir melloras no proceso.

Ao finalizar cada trimestre realizaremos unha avaliación da programación onde se analizarán os resultados obtidos, a selección dos contidos, a

secuenciación, a temporalización, a adecuación entre os criterios de avaliación e os instrumentos utilizados, as medidas de atención aos alumnos

con necesidade especifica de apoio educativo e o clima da clase.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Utilízase para valorar habilidades, destrezas, actitudes, coñecementos e dificultades que teñen os alumnos ao comezar o curso. Coñecida

a situación de partida dos alumnos o proceso de avaliación valorará principalmente o progreso do alumno.

Como instrumento de avaliación, empregarase a observación directa, durante a primeira semana do curso, con debates e formulación de

preguntas. Mediante a observación sistemática da actividade e comportamento do alumno recolleranse o maior número posible de datos.

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

É evidente que os compoñentes do grupo serán diversos en canto a motivación, intereses ou capacidades; os alumnos adoitan optar

por este ciclo atraídos polas presas para entrar no mundo laboral ou polo interese por este campo da técnica.

Baseándonos no principio de normalización e integración escolar, as actividades de cada unidade didáctica prográmanse segundo

diferentes graos de dificultade:

- Actividades básicas que están ao alcance de todos os alumnos.
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- Actividades de reforzo, para os alumnos que no logran rematar as básicas.

- Actividades de ampliación para os alumnos con un ritmo de aprendizaxe máis rápido.

Coa fin de procurar a motivación do alumnado esas actividades responden ás seguintes finalidades básicas:

- Fomento do traballo práctico.

- Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo.

- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

- Identificación dos contidos básicos e imprescindibles para seguir progresando e os contidos complementarios.

- Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.

- Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

- Actividades de reforzo e ampliación en pequenos grupos.

Dentro da formación dos grupos procurarase que os mesmos sexan heteroxéneos co fin de posibilitar a axuda mutua.

En calquera caso, ao ser esta programación flexible e aberta, favorece os cambios que deberemos introducir para dar resposta ás

diferenzas individuais en estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

Aos alumnos cuio progreso académico non sexa o esperado, tan pronto como se detecte o retraso, propoñeráselles actividades que

podan realizar de forma autónoma e contarán coa disponibilidade do profesorado para resolver dúbidas e responder a cuestións.

Estas actividades basearanse no estudo do libro de texto, na consulta de catálogos e no emprego de Internet

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Prestaremos atención á adopción de actitudes respectuosas, tolerantes e seguras, e aos criterios de aforro. Así incorporaremos os temas

transversais aos contidos actitudinais tendo en conta:

- Educación ambiental: cando se realicen os diversos montaxes e instalacións reutilizaranse compoñentes e aproveitaranse restos de cabreado e

materiais de refugallo; ao elixir as ferramentas, os equipos e os compoñentes perseguirase que o impacto medioambiental que producen sexa

mínimo.

- Educación para a saúde: todas as actividades prácticas están expostas a riscos polo que vixiarase o emprego seguro de ferramentas e equipos,

proporcionando aos alumnos as normas de seguridade a seguir no taller e de emprego dos recursos.

- Educación para a convivencia: os alumnos realizarán actividades prácticas traballando en equipo nas que se valorarán as actitudes cara ao

traballo ben feito, a solidariedade e a cooperación cos membros do grupo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

-Visitas a distintas empresas.

-Visitas a parques eólicos.

-Visita o centro de enexias renovables de Sotavento.

-Visitas a centrais eléctricas.

-Visitas a centros de transformación.
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