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  Relación de Unidades Didácticas, secuencia e temporalización

 
 
 
 
 

 Unidades Didácticas horas 
UD 0. Presentación e análise do módulo 1 
UD 1. Instalacións básicas e materiais empregados 33 1º

T 

UD 2. Instalacións eléctricas en vivendas 33 
UD 3. Instalacións eléctricas en locais comerciais 32 

2º
T 

UD 4. Instalacións de motores eléctricos 32 
UD 5.Mantemento e detección de avarías nas instalacións eléctricas 28 

3º
T 

UD 6. Prevención de riscos laborais e protección ambiental 28 
 



5 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  Instalacións eléctricas básicas 
 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

 
UD 1.Instalacións básicas e materiais empregados 

 
1.1.  Resultados de aprendizaxe

 
O obxectivo desta unidade e: 

 RA1.Montar e configurar instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e 
aplicando técnicas básicas de montaxe.  

 
1.2.  Obxectivos específicos

 
- Describir o funcionamento dos mecanismos e receptores. 
- Montar adecuadamente os distintos receptores. 
- Montar os diferentes mecanismos para a súa aplicación. 
- Realizar as conexións dacordo coa norma. 
- Verificar o funcionamento da instalación. 

 
1.3.  Contidos 

 
 

- Receptores de alumeado.  
- Aparatos de maniobra. 
- Aparatos de conexión. 
- Aparatos de protección. 
- Montaxes prácticos. 

 
1.4.  Criterios de avaliación

 
 CA1.1.Interpretaronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento. 
 CA1.2.Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores. 
 CA1.3.Utilizaronse as ferramentas axeitadas para cada instalación. 
 CA1.4.Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos. 
 CA1.5Realizaronse as conexións consonte a norma. 
 CA1.6Verificouse o funcionamento das instalacións. 
 CA1.7Medíronse as magnitudes fundamentais. 
 CA1.8.Tiveronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da 
ferramenta utilizada. 
 CA1.9.Respectaronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados. 
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1.5.  Actividades de ensino e aprendizaxe,de avaliación e 
recursos didácticos e materiais 

 
ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE. 

 
-Punto de luz simple. 
-Accionamento de dúas lámpadas en serie. 
-Accionamento de dúas lámpadas en paralelo. 
-Montaxe dun circuito mixto serie – paralelo. 
-Lámpada conmutada desde dous puntos. 
-Lámpada conmutada desde tres puntos e base de enchufe. 
-Instalación dun timbre. 
-Instalación con lámpadas fluorescentes. 
-Instalación de lámpadas conmutadas con telerruptor. 
-Instalación dun automático de escaleira. 
 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 
 
As actividades de avaliación enfocaranse en dous ámbitos: 
 

A/.- Exercicio de carácter conceptual. 
 
Este exercicio consistirá nunha proba escrita sobre os conceptos da unidade 
didáctica. 
 

B/.-Exercicios prácticos. 
 

Analizaranse os avances dos alumnos nos aspectos máis procedementais avaliando 
a calidade dos montaxes prácticos feitos no taller. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS 
 
 
-Polímetros 
-Interruptores 
-Conmutadores 
-Conmutadores de cruzamento 
-Pulsadores 
-Timbres 
-Portalámpadas 
-Lámpadas 
-Tubos fluorescentes 
-Telerruptor 
-Automático de escaleira 
-Cable de varias seccións 
-Taboeiros de madeira 
-Pequenos interruptores automáticos 
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-Carril DIN 
-Regletas de conexións 
-4 ordenadores  
 

 
 
*As actividades de ensino aaprendizaxe e as actividades de avaliación poderánse 
modificar ou anular en función do material dispoñible na aula-taller. Non podemos 
dispoñer de todo o material por falta de recursos e parte del atópase obsoleto e 
desfasado.  
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UD 2.  Instalacións eléctricas en vivendas 

 
 
2.1.  Resultados de aprendizaxe

 
O obxectivo desta unidade e: 

 RA2.Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas 
de montaxe. 
 RA3.Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación 
básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT), logo de definir o 
plan de montaxe. 

 
2.2.  Obxectivos específicos

 
- Verificar a correcta instalación das canalizacións permitindo a instalación dos 

conductores. 
- Identificar as características da instalación atendendo a sua utilización e potencia. 
- Realizar o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT. 
- Utilizar as canalizacións adecuadas atendendo a súa utilización e localización. 

 
2.3.  Contidos 

 
 

- Tubos protectores para canalizacións eléctricas. 
- Sistemas de instalación. 
- Instalacións interiores en vivendas. 
- Execución das instalacións.Proceso de realización. 
- Cadro xeral de protección. 
- Acometidas. 
- Instalacións de enlace. 

 
 
2.4.  Criterios de avaliación

 
 CA2.1.Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros. 
 CA2.2.Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección 
(magnetotérmico,diferencial,sobretensións,etc.). 
 CA2.3.Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade dos 
mecanismos. 
 CA2.4.Calculouse a corrente máxima das proteccións en función do tipo de instalación. 
 CA2.5.Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro. 
 CA2.6.Realizáronse operacións básicas de mecanizado. 
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 CA2.7.Fixáronse e conectáronse axeitadamente os elementos do cadro. 
 CA2.8.Conectouse a toma de terra. 
 CA2.9.Respectáronse os criterios de calidade. 
 CA3.1.Identificáronse as necesidades e as características da instalación tendo en conta a 
súa utilización e a súa potencia. 
 CA3.2.Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos 
comerciais. 
 CA3.3.Realizouse o plan de montaxe da instalación , coa previsión dos mecanismos e 
elementos necesarios. 
 CA3.4.Realizouse a correcta instalación das canalizacións e os elementos auxiliares. 
 CA3.5.Tendéronse os conductores e conectáronse os mecanismos. 
 CA3.6.Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación. 
 CA3.7.Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos e o óptimo 
aproveitamento dos materiais empregados. 
 CA3.8.Verificouse  o funcionamento da instalación (proteccións ,toma de terra ,etc.). 
 CA3.9.Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.  

 
2.5.  Actividades de ensino e aprendizaxe, de avaliación e 
recursos didácticos e materiais 

 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE 
 
-Montaxe dun cadro de mando e protección para unha vivenda con grao de 
electrificación básico. 
-Montaxe da instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básica. 
 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 
 
 
As actividades de avaliación enfocaranse en dous ámbitos: 
 

A/.-Exercicio de carácter conceptual. 
 
Este exercicio consistirá nunha proba escrita sobre os conceptos da unidade 
didáctica. 
 

B/.-Exercicios prácticos. 
 

Analizaranse os avances dos alumnos nos aspectos máis procedementais avaliando 
a calidade dos montaxes prácticos feitos no taller. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS 
 
-Polímetros 
-Interruptores 
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-Conmutadores 
-Conmutadores de cruzamento 
-Pulsadores 
-Timbres 
-Portalámpadas 
-Lámpadas 
-Tubos fluorescentes 
-Cable de varias seccións 
-ICP 
-IGA 
-Diferencial 
-Pequenos interruptores automáticos 
-Contador de enerxía eléctrica 
-Carril DIN 
-Regletas de conexións 
-4 ordenadores  
 
* As actividades de ensino aaprendizaxe e as actividades de avaliación poderánse modificar ou 
anular en función do material dispoñible na aula-taller. Non podemos dispoñer de todo o 
material por falta de recursos e parte del atópase obsoleto e desfasado.
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UD 3.Instalacións eléctricas en locais comerciais   

 
 
3.1.  Resultados de aprendizaxe

 
O obxectivo desta unidade e: 

 RA4.Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local , e 
xustifica cada elemento no seu conxunto. 

 
3.2.  Obxectivos específicos

 
-Utilizar as canalizacións adecuadas atendendo a súa colocación e localización. 
-Aplicar as normas tecnolóxicas adecuadas a este tipo de local. 
-Verificar o correcto funcionamento do alumeado de emerxencia. 
-Calcular os dispositivos de corte e protección. 
-Confeccionar unha pequena memoria xustificativa. 
 
 
3.3.  Contidos 

 
-Tipos de suministros. 
-Instalacións en locais de pública concurrencia. 
-Cálculo da caída de tensión e sección dun conductor. 
-Previsión de cargas. 
 
 
3.4.  Criterios de avaliación

 
 CA4.1.Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local. 
 CA4.2.Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao 
REBT.  
 CA4.3.Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios. 
 CA4.4.Montáronse as canalizacións adecuadas atendendo ao seu uso e á súa 
localización. 
 CA4.5.Tendéronse os conductores e conectáronse os mecanismos. 
 CA4.6.Instalouse a iluminación de emerxencia. 
 CA4.7.Realizouse a instalación con criterios de óptimo aproveitamento dos materiais 
empregados. 
 CA4.8.Verificouse o funcionamento da instalación (Proteccións , toma de terra, etc.). 
 CA4.9.Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe. 
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3.5.  Actividades de ensino e aprendizaxe, de avaliación e 
recursos didácticos e materiais 

 
 

ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE 
 
-Montar a instalación eléctrica dun local de pública concurrencia aplicando a normativa e 
xustificando cada elemento. 
-Identificar e calcular as características da instalación atendendo a súa utilización e potencia , 
utilizando catálogos e documentación técnica. 
 
 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 
 
 
As actividades de avaliación enfocaranse en dous ámbitos: 
 

A/.-Exercicio de carácter conceptual. 
 
Este exercicio consistirá nunha proba escrita sobre os conceptos da unidade 
didáctica. 
 

B/.-Exercicios prácticos. 
 

Analizaranse os avances dos alumnos nos aspectos máis procedementais avaliando 
a calidade dos montaxes prácticos feitos no taller. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS 
 
-Polímetros 
-Interruptores 
-Conmutadores 
-Conmutadores de cruzamento 
-Pulsadores 
-Timbres 
-Portalámpadas 
-Lámpadas 
-Tubos fluorescentes 
-Cable de varias seccións 
-ICP 
-IGA 
-Diferencial 
-Pequenos interruptores automáticos 
-Contador de enerxía eléctrica 
-Carril DIN 
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-Regletas de conexións 
-4 ordenadores  
 
* As actividades de ensino aaprendizaxe e as actividades de avaliación poderánse modificar ou 
anular en función do material dispoñible na aula-taller. Non podemos dispoñer de todo o 
material por falta de recursos e parte del atópase obsoleto e desfasado.
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UD 4.  Instalacións de pequenas máquinas eléctricas 

 
 
4.1.  Resultados de aprendizaxe

 
O obxectivo desta unidade e: 

 Monta instalacións básicas de motores eléctricos , para o que interpreta a normativa e as 
especificacións de fábrica. 

 
4.2.  Obxectivos específicos

-Recoñecer os diferentes motores eléctricos. 
-Describir os diferentes tipos de arranque de motores asíncronos monofásicos e trifásicos. 
-Instalar as proteccións dos motores. 
-Realizar instalacións de posta en marcha de motores monofásicos e trifásicos de forma 
manual. 
-Medir os parámetros básicos de tensión , intensidade e potencia. 
-Manexar os motores eléctricos respetando as normas de seguridade. 
-Recoñecer os diferentes actuadores  (pulsadores,interruptores,sondas) . 
-Instalar as proteccións dos motores eléctricos. 
-Realizar instalacións de posta en marcha de motores monofásicos e trifásicos de forma 
automática. 
  
4.3.  Contidos 

 
 Motores eléctricos. 
 Motores asíncronos trifásicos.Tipos e sistemas de arranque. 
 Motores asíncronos monofásicos. 
 Protección dos motores eléctricos. 
 Medidas en instalacións de motores eléctricos de corrente alterna. 
 O contactor. 
 Relé térmico. 
 Elementos de mando e sinalización. 
 Elementos auxiliares de mando. 
 Automatizacións básicas de motores monofásicos e trifásicos. 

 
4.4.  Criterios de avaliación

 
 CA5.1.Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos. 
 CA5.2.Identificáronse os actuadores instalados en máquinas 
(premedores,interruptores,proteccións sondas,etc). 
 CA5.3.Describíronse os tipos de arranque de motores monofásicos e asíncronos 
trifásicos. 
 CA5.4.Instaláronse as proteccións dos motores. 
 CA5.5.Realizáronse automatizacións básicas para motores monofásicos (inversión de 
xiro,dúas velocidades,etc.). 
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 CA5.6.Realizáronse automatizacións básicas para motores trifásicos (inversión de 
xiro,arranque estrela e triángulo,etc.). 
 CA5.7.Describíronse as perturbacións da rede e as súas causas. 
 CA5.8.Medíronse os parámetros básicos.  

 
4.5.  Actividades de ensino e aprendizaxe, de avaliación e 
recursos didácticos e materiais. 

 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE 
 

-Accionamento mediante interruptor bipolar dun motor monofásico de corrente 
alterna. 
-Montaxe do circuito para a posta en marcha dun motor trifásico de corrente alterna. 
-Montaxe do circuito  para a posta en marcha con inversión de xiro dun motor 
trifásico de corrente alterna. 
-Accionamento  mediante automatismos dun motor trifásico de corrente alterna con 
arranque estrela-triángulo. 
-Instalación mediante automatismos do cadro de maniobras para unha porta de 
garaxe. 
 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 
 

As actividades de avaliación enfocaranse en dous ámbitos: 
 

A/.-Exercicio de carácter conceptual. 
 
Este exercicio consistirá nunha proba escrita sobre os conceptos da unidade 
didáctica. 
 

B/.-Exercicios prácticos. 
 

Analizaranse os avances dos alumnos nos aspectos máis procedementais avaliando 
a calidade dos montaxes prácticos feitos no taller. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS 
 
Polímetros 
Motor trifásico de corrente alterna 
Motor monofásico de corrente alterna 
Contactores 
Relés térmicos 
Bloques de contactos auxiliares 
Bloques de contactos temporizados 
Caixas de pulsadores (marcha-paro) 
Caixas de lámpadas de sinalización 



16 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  Instalacións eléctricas básicas 
 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

Portafusibles  
Fusibles 
 
 
* As actividades de ensino aaprendizaxe e as actividades de avaliación poderánse 
modificar ou anular en función do material dispoñible na aula-taller. Non podemos 
dispoñer de todo o material por falta de recursos e parte del atópase obsoleto e 
desfasado. 
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UD 5.Mantemento e detección de avarías nas instalacións 

eléctricas 
 
 
5.1.  Resultados de aprendizaxe

 
O obxectivo desta unidade e: 

 RA6.Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas ,tendo en conta a 
relación entre a disfunción e a súa causa. 

 
5.2.  Obxectivos específicos

 
-Coñecer a normativa de seguridade nas instalacións eléctricas. 
-Describir as avarías tipo nas instalacións eléctricas. 
-Realizar a diagnose e reparación de avarías nas instalacións eléctricas. 
-Realizar o mantemento das instalacións eléctricas. 
 
5.3.  Contidos 

 
 Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas. 
 Tipos de avarías nas instalacións eléctricas de vivendas:síntomas e efectos. 
 Tipos de avarías en circuitos con motores de corrente alterna monofásicos e trifásicos. 
 Diagnose e reparación de avarías en instalacións eléctricas. 
 Medidas de tensión ,intensidade e continuidade. 
 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia. 
 Mantemento de instalacións eléctricas. 

 
5.4.  Criterios de avaliación

 
 CA6.1.Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da 
observación do funcionamento da instalación. 
 CA6.2.Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación. 
 CA6.3.Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención. 
 CA6.4.Operouse con autonomía na resolución da avaría. 
 CA6.5.Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuito ou elemento 
da instalación. 
 CA6.6.Comprobouse o funcionamento das proteccións. 
 CA6.7.Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.  
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5.5.  Actividades de ensino e aprendizaxe, de avaliación e 
recursos didácticos e materiais 

 
ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE 

-Diagnose,localización e reparación de varios tipos de avarías nunha instalación interior dunha 
vivenda. 
-Diagnose ,localización e reparación de avarías en instalacións con motores monofásicos e 
trifásicos de corrente alterna. 
 
 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 
 
As actividades de avaliación enfocaranse en dous ámbitos: 
  

A/.-Exercicio de carácter conceptual. 
 
Este exercicio consistirá nunha proba escrita sobre os conceptos da unidade 
didáctica. 
 

B/.-Exercicios prácticos. 
 

Analizaranse os avances dos alumnos nos aspectos máis procedementais avaliando 
a calidade dos montaxes prácticos feitos no taller. 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS 
 
-Polímetros 
-Interruptores 
-Conmutadores 
-Conmutadores de cruzamento 
-Pulsadores 
-Timbres 
-Portalámpadas 
-Lámpadas 
-Tubos fluorescentes 
-Cable de varias seccións 
-ICP 
-IGA 
-Diferencial 
-Pequenos interruptores automáticos 
-Contador de enerxía eléctrica 
-Carril DIN 
-Regletas de conexións 
-4 ordenadores 
-Motor trifásico de corrente alterna 
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-Motor monofásico de corrente alterna 
-Contactores 
-Relés térmicos 
-Bloques de contactos auxiliares 
-Bloques de contactos temporizados 
-Caixas de pulsadores (marcha-paro) 
-Caixas de lámpadas de sinalización 
-Portafusibles  
-Fusibles 
 
 
* As actividades de ensino aaprendizaxe e as actividades de avaliación poderánse 
modificar ou anular en función do material dispoñible na aula-taller. Non podemos 
dispoñer de todo o material por falta de recursos e parte del atópase obsoleto e 
desfasado.
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UD 6.Prevención de riscos laborais e protección ambiental 

 
 
6.1.  Resultados de aprendizaxe

 
O obxectivo desta unidade e: 

 RA7.Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental ,e 
identifica os riscos asociados , as medidas e equipamentos para os previr. 

 
6.2.  Obxectivos específicos

-Identificar os riscos e o nivel de perigosidade que supoñen a manipulación dos materiais , 
ferramentas, máquinas e medios de transporte. 
-Operar as máquinas respetando as normas de seguridade. 
-Identificar as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais 
,ferramentas,máquinas de corte e conformado,  entre outras. 
-Describir os elementos de seguridade (proteccións) das máquinas e os equipos de protección 
individual (calzado,protección ocular,indumentaria,etc) que se deben empregar nas  distintas 
operacións de montaxe e mantemento. 
-Relacionar a manipulación de materiais , ferramentas,e máquinas coas medidas de 
seguridade e protección persoal requeridos. 
-Identificar as posibles fontes de contaminación ambiental. 
-Clasificar os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  
 
 
6.3.  Contidos 

 
 Prevención de accidentes. 
 Proteccións nas instalacións eléctricas. 
 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 e de protección ambiental. 

 
6.4.  Criterios de avaliación

 
 CA7.1.Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos 
materiais, as ferramentas , os utensilios , as máquinas e os medios de transporte. 
 CA7.2.Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. 
 CA7.3.Identificáronse as causas mais frecuentes de accidentes na manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación ,etc. 
 CA7.4.Describíronse os elementos de seguridade (proteccións ,alarmas, pasos de 
emerxencia,etc) das máquinas e os equipamentos de protección individual 
(calzado,protección ocular,indumentaria,etc.) que se deben empregar nas operacións de 
montaxe e mantemento. 
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 CA7.5.Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas 
de seguridade e protección persoal requiridas. 
 CA7.6.Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
 CA7.7.Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
 CA7.8.Valorouse a orde e a limpeza  das instalacións e os equipamentos como primeiro 
factor de prevención de riscos. 

 
6.5.  Actividades de ensino e aprendizaxe, de avaliación e 
recursos didácticos e materiais 

 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAXE 
 
-Realizar un plan de prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e 
mantemento de instalacións eléctricas de vivendas. 
-Clasificar os residuos xerados nunha instalación eléctrica dunha vivenda para a súa 
retirada selectiva. 
 
 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 
 
As actividades de avaliación enfocaranse en dous ámbitos: 
 

A/.-Exercicio de carácter conceptual. 
 
Este exercicio consistirá nunha proba escrita sobre os conceptos da unidade 
didáctica. 
 

B.-/Exercicios prácticos. 
Analizaranse os avances dos alumnos nos aspectos máis procedementais avaliando 
a calidade dos traballos feitos na aula. 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS 
 
-Polímetros 
-Interruptores 
-Conmutadores 
-Conmutadores de cruzamento 
-Pulsadores 
-Timbres 
-Portalámpadas 
-Lámpadas 
-Tubos fluorescentes 
-Cable de varias seccións 
-ICP 
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-IGA 
-Diferencial 
-Pequenos interruptores automáticos 
-Contador de enerxía eléctrica 
-Carril DIN 
-Regletas de conexións 
-4 ordenadores 
 
 
* As actividades de ensino aaprendizaxe e as actividades de avaliación poderánse 
modificar ou anular en función do material dispoñible na aula-taller. Non podemos 
dispoñer de todo o material por falta de recursos e parte del atópase obsoleto e 
desfasado. 


	Botón2: 


