
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0963 Documentación técnica 42022/2023 128107

MP0963_12 Documentación gráfica de proxectos de instalacións automáticas 42022/2023 7865

MP0963_22 Proxectos de instalacións automáticas 42022/2023 5042

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

Profesorado asignado ao módulo SANTIAGO RUIZ PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

   Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de desenvolvemento

  de proxectos de instalacións automatizadas e aplícase a todos os tipos de

  instalacións relacionados co perfil profesional do título.

   A definición destas funcións abrangue aspectos como:

- Recoñecemento da documentación técnica das instalacións.

- Elaboración de memorias técnicas e manuais para a montaxe, a posta en servizo e o

   mantemento de instalacións.

- Realización de esbozos e esquemas de instalacións e sistemas automáticos.

- Elaboración de planos de instalacións e sistemas automáticos.

- Preparación de orzamentos de montaxe e mantemento.

   As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Desenvolver a documentación técnica e administrativa dos proxectos de instalacións

   automatizadas.

-Recoñecer as técnicas de elaboración e almacenamento de planos e esquemas.

   As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos

  do módulo han versar sobre:

- Identificación de elementos, equipamentos e desenvolvemento de procesos de montaxe,

   utilizando como recurso a documentación técnica do proxecto.

- Elaboración de orzamentos de unidades de obra e aprovisionamento de materiais,

   utilizando como recurso a documentación técnica do proxecto.

- Preparación dos manuais de servizo e de mantemento das instalacións, utilizando a

   información técnica dos equipamentos.

- Utilización de programas de deseño asistido para o trazado de esquemas e a elaboración

  de planos.
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PROFESIONAIS

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 Normas xerais de debuxo e croquizaciónNormativa de debuxo
técnico e simboloxía

15 15

2 Simboloxía das distintas tecnoloxías implicadas nos proxectos de instalacións automáticasSimboloxía dos
sistemas automáticos

24 15

3 Explicación de programas informáticos utilizados na elaboración da documentación dos sistemas automáticosSistemas CAD/CAE
aplicados a
automatismos

22 20

4 Elaboración de exemplos da documentación gráfica de diferentes partes de un proceso automático o
automatismo

Representación de
esquemas, croquis e
planos

17 15

5 Descripción dos diferentes documentos parciais que conforman un proxecto donde exista unha instalación
automática

Documentación
técnico-administrativa
de un proxecto de
unha instalación
automática

8 15

6 Técnicas para a comprensión e realización dos documentos orzamentarios asociados a un proxecto de
automatización

Orzamentos dun
proxecto técnico

12 10

7 Realización de todos os documentos de un proxecto técnicoElaboración da
documentación
completa de un
proxecto técnico
relacionado con unha
instalación automática

30 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Normativa de debuxo técnico e simboloxía 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Representa instalacións automáticas, elaborando esbozos a man alzada, plantas, alzados e detalles NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os elementos e espazos, as súas características construtivas e o uso ao que se destina a instalación do sistema automático

CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis o representan.

CA1.3 Utilizouse un soporte adecuado.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normas xerais de esbozamento. Planos: alzado, planta, cortes, seccións, detalles e cotas.

 Normas xerais de representación.

 Representación de esquemas: segundo o obxectivo asignado ou o método de representación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Simboloxía dos sistemas automáticos 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Representa instalacións automáticas, elaborando esbozos a man alzada, plantas, alzados e detalles NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA1.6 Cotouse de xeito claro.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía literal e gráfica de instalacións eléctricas, pneumáticas e hidráulicas normalizadas.

 Documentación gráfica.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas CAD/CAE aplicados a automatismos 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións automáticas, debuxando planos mediante programas de deseño asistido por computador. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Manexo de programas de deseño asistido por computador. Software para deseño e documentación de esquemas eléctricos e automáticos, instrumentación e control de procesos. Sistemas
CAD. Sistemas CAD electrotécnico.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Representación de esquemas, croquis e planos 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Representa instalacións automáticas, elaborando esbozos a man alzada, plantas, alzados e detalles NO

RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións automáticas, debuxando planos mediante programas de deseño asistido por computador. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Definíronse as proporcións adecuadamente.

CA1.6 Cotouse de xeito claro.

CA1.7 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

CA1.8 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión.

CA1.9 Traballouse con pulcritude e limpeza.

CA2.2 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto da instalación do sistema automático.

CA2.3 Distribuíronse os debuxos, as lendas, a rotulaxe e a información complementaria nos planos.

CA2.4 Seleccionouse a escala e o formato apropiados.

CA2.5 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de proxectos de instalacións automáticas, de acordo cos esbozos subministrados e a normativa específica.

CA2.6 Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes.

CA2.7 Cotouse de xeito claro e de acordo coas normas.

CA2.8 Incorporouse a simboloxía e as lendas correspondentes.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Representación de esquemas: segundo o obxectivo asignado ou o método de representación.

 Tipos de documentos: formatos.

 Xestión da documentación gráfica de proxectos de instalacións automáticas: reprodución, codificación e arquivo da documentación gráfica.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Documentación técnico-administrativa de un proxecto de unha instalación automática 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando proxectos e recoñecendo a información de cada documento. SI

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 Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto.

CA1.2 Identificouse a función de cada documento.

CA1.3 Relacionouse o proxecto do sistema automático co proxecto xeral.

CA1.4 Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada documento.

CA1.5 Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto.

CA1.6 Simulouse o proceso de tramitación administrativa previo á posta en servizo.

CA1.7 Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial de certificado de instalación.

CA1.8 Distinguiuse a normativa de aplicación.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Anteproxecto ou proxecto básico: elementos que o compoñen.

 Tipos de proxectos: clasificación e características.

 Documentos básicos: índice, memoria, anexos, planos, estado das medicións, orzamento e prego de condicións.

 Estudos con entidade propia: prevención de riscos laborais, impacto ambiental, calidade, eficiencia enerxética, etc.

 Normativa: tramitacións e legalización. Trámites coa Administración e con compañías subminstradoras e comercializadoras.

 Certificación de instalación, verificación e fin de obra.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Orzamentos dun proxecto técnico 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas automáticos considerando a listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou sistemas e os elementos que as compoñen.

CA2.2 Realizáronse as medicións de obra.

CA2.3 Determináronse os recursos para cada unidade de obra.

CA2.4 Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fabricantes, etc.

CA2.5 Detallouse o custo de cada unidade de obra.

CA2.6 Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para a elaboración de orzamentos.

CA2.8 Valorouse o custo de mantemento preditivo e preventivo.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Unidades de obra: medicións.

 Cadro de prezos: catálogos fabricantes.

 Recursos por cada unidade de obra: custos de unidade de obra.

 Orzamentos.

 Programas informáticos de elaboración de orzamentos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Elaboración da documentación completa de un proxecto técnico relacionado con unha instalación automática 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáticas. SI

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.2 Interpretouse a documentación técnica (planos, medicións, orzamentos, etc.).

CA3.3 Definíronse os formatos para a elaboración de documentos.

CA3.4 Elaborouse o anexo de cálculos.

CA3.5 Redactouse o documento memoria.

CA3.6 Elaborouse o estudo básico de seguridade e saúde.

CA3.7 Elaborouse o prego de condicións.

CA3.8 Redactouse o documento de garantía de calidade.

CA4.1 Identificáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe ou no mantemento das instalacións e dos sistemas.

CA4.2 Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia.

CA4.3 Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou sistema.

CA4.4 Definiuse o informe de resultados e as accións correctoras, atendendo aos rexistros.

CA4.5 Comprobouse a calibraxe dos instrumentos de verificación e medida.

CA4.6 Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade de materiais e residuos.

CA4.7 Determinouse a almacenaxe e o tratamento dos residuos xerados nos procesos.

CA4.8 Elaborouse o manual de servizo.

CA4.9 Elaborouse o manual de mantemento.

CA4.10 Manexáronse aplicacións informáticas para a elaboración de documentos.

4.7.e) Contidos
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Contidos

 Interpretación da documentación.

 Formatos para a elaboración de documentos.

 Anexo de cálculos.

 Documento memoria: estrutura e características

 Estudo básico de seguridade e saúde.

 Aplicacións informáticas para elaboración de documentación.

 Normativa de aplicación.

 0Listado de tarefas de mantemento.

  Cronograma.

 Plan de prevención de riscos laborais. Equipamentos de protección individual.

 Estudos básicos de seguridade.

 Ferramentas informáticas.

 Calidade na execución de instalacións ou sistemas.

 Plan de xestión ambiental.

 Normativa de xestión ambiental.

 Manual de servizo.

 Manual de mantemento.
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Criterios de cualificación

O proceso de avaliación será continuo. Polo tanto, os alumnos que superen os contidos dunha unidade terán superado tamén os contidos

anteriores.

En cada trimestre o alumno realizará probas teóricas e outras de caracter práctico de forma periódica que formarán parte da  nota; dita nota

puntuará un 30 % e o alumno terá que obter como mínimo un 4 para aprobar e facer a media co resto das notas.

Se mandará  a os alumnos que realicen traballos fora do horario escolar sober o contido do módulo. Estos traballos  supoñeran o 20% da nota.

Tamén se terá en conta a actitude e o comportamento mostrado en clase con una influencia do 10% da nota. O alumno saberá periodicamente

como se valora este comportamento. O resto da nota (40%) corresponde a o examen de cada avaliación. Neste último apartado  o alumno terá que

obter como mínimo un 4 para aprobar e facer a media co resto das notas.

En cada unidade didáctica acompañan aos criterios de avaliación a poderación dos mesmos que serán utilizados para obter a nota do alumno.

Encada trimestre farase a media das notas optidas nas unidades traballadas.

Unha vez realizada a media a nota para aprobar será como mínimo un 5.

En concreto para acadar a calificación positiva neste módulo o alumno/a, debe ser capaz de demostrar como mínimo os seguintes coñecementos e

destrezas:

- Identificar os elementos e espazos, as súas características construtivas e o uso ao que se destina a instalación do sistema automático

- Seleccionar as vistas e os cortes que máis o representan, simboloxía, cotas, formatos e escalas según normativa.

- Identificar o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

- Definir os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión.

- Identificar os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto da instalación do sistema automático.

- Distribuir os debuxos, as lendas, a rotulaxe e a información complementaria nos planos.

- Debuxar planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de proxectos de instalacións automáticas, de acordo cos esbozos subministrados e

a normativa específica.

- Identificar a función de cada documento e clasificalos.

- Relacionar o proxecto do sistema automático co proxecto xeral

- Recoñecer simulando, as xestións de tramitación legal dun proxecto e coñecer a normativa

- Identificar os datos requiridos polo modelo oficial de certificado de instalación. - Distinguir a normativa de aplicación.

- Identificar as unidades de obra das instalacións ou sistemas e os elementos que as compoñen.

- Determinar os recursos para cada unidade de obra.

- Obter os prezos unitarios a partir de catálogos de fabricantes, etc.

- Detallar o custo de cada unidade de obra.

- Realizar as valoracións de cada capítulo do orzamento.

- Utilizar aplicacións informáticas para a elaboración de orzamentos.

- Valorar o custo de mantemento

- Elaborar os documentos do proxecto.

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

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- Redactouse o documento de garantía de calidade.  

- Identificáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe ou no mantemento das instalacións e dos sistemas.

- Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia.

- Definir os indicadores de calidade da instalación ou sistema.

- Definir o informe de resultados e as accións correctoras.

- Comprobar a calibraxe dos instrumentos de verificación e medida.

- Establecer o procedemento de rastrexabilidade de materiais e residuos.

- Determinar a almacenaxe e o tratamento dos residuos xerados nos procesos.

- Elaborar o manual de servizo e mantemento 

- Manexar aplicacións informáticas para a elaboración de documentos.

Debido a la actual situación deben considerarse las indicaciones recogidas en el apartado 10 de la programación.

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

As actividades de recuperación serán de todo similares a las actividades de avaliación corrientes durante o curso. Se realizarán conforme a os

métodos señalados na programación xeral (no apartado de avaliación 4.c deste programa).

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

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua tendrán a o final do periodo de clases unha proba global do módulo en base a lo escrito no

apartado de avaliación (apartado 4.c deste programa). Podrán articularse varias probas  a fin de cumplir co programado en materia de avaliación,

en  un plazo de varios días.

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

O profesor levará anotacions dos temas que ten que impartir, exercicios a realizar, etc. nun determinado periodo de tempo y, a su vez los

comparará con aqueles aspectos efectivamente impartidos. En caso de desaxuste se procurará correxir con a maior celeridade posible a fin de ir

axustándose a lo programado, sempre de acordo coa a capacidade xeral do alumnado do curso.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se realizará unha proba de avaliación inicial para coñecer os coñecementos dos alumnos na área de debuxo técnico industrial y en determinados

aspectos técnicos relacionados co módulo e o ciclo.

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

Pra aqueles alumnos que presenten algún problema de seguimiento se le asignarán trabajos específicos pra realizar fora do seu horario escolar co

fin de que poida ir recuperando os coñecementos que poidera no ir alcanzando al ritmo normal do curso. Se le hará un seguimiento particular en el

traballo na aula.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto a os valores actitudinais se hará especial hincapié no cumplimento dos aspectos de seguridade e calidade nos procedimentos de traballo

relacionados coas competencias do módulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Poderán realizarse algunas actividades de caracter complementario tales como asistencia a algúna empresa relacionada co sector, asistencia a

alguna charla, conferencia o similar. Podrá visionarse algún material audiovisual tales como videos u otros similares. Se irán concretando o loargo

do curso.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía a distancia

No caso de ter que utilizar a enseñanza a distancia se utilizaran medios telemáticos pra mantener contacto,  proporcionar materiais e avaliar os

alumnos. A través da aula virtual, Whatssap e correo electrónico  realizaráse a dita comunicación. Estos materias e procedementos son válidos

para a enseñanza nestas condicións.

10.2) Alumnos sen acceso telemático

Todos os alumnos do dito grupo contan con medios telemáticos según informacion proporcionada por eles mesmos.

10.3) Mecanismos de seguimento

No caso de ter que realizar o seguimento dos alumnos a distancia se recurrirá a os métodos indicados no apartado 10.1.

O seguimento realizarase de forma individual e cada poucos dias pra manter o ritmo de aprendizaxe.

10.4) Coñecementos adquiridos

Os coñecementos adquiridos avaliaranse no caso de ser necesaria a avaliación a distancia mediante tests realizados na aula virtual e a entrega de

traballos por vía telemática. Podense realizar pruebas orais persoais a través de videoconferencia.
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10.5) Aspectos de semipresencialidade

A semipresencialidade no aplica neste caso porque o grupo asiste a clase de forma completa.
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Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)
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ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0964 Informática industrial 42022/2023 128107

MP0964_12 Sistemas informáticos e redes de computadores 42022/2023 5445

MP0964_22 Programación de aplicacións informáticas industriais 42022/2023 7462

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO RODRÍGUEZ SOBRINO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O entorno e socio-ecoconómico e productivo da Comarca de A Coruña e arredores está principalmente relacionado coa industria e o sector

servicios. As empresas van desde, almacéns de material eléctrico, empresas de servicios marítimos , maquinaria conservería, fabricación de

cadros eléctricos etc.  A unha segunda escala aparecen as empresas de mantemento que puntualmente tamén son un reclamo para os técnicos

superiores dos ciclos da rama de electricidade.

Todas estas empresas na actualidade piden a incorporación de titulados de FP polivalentes, con facilidade de adaptación, que saiban traballar e

manexar equipos e ferramenta, e ademais con capacidade de deseñar, organizar e supervisar.

É por iso que a implantación deste ciclo superior de Automatización e Robótica Industrial, ben a cubrir esas novas necesidades que xurdiron,

anque a época actual non sexa a máis idónea para acceder a eses postos de traballo.

Outra posibilidade laboral consiste na opción de exercer como autónomo, opción xa levada a cabo por un sector do alumnnado de recentes

promocións, unha vez colleita unha certa experiencia profesional.
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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 Configuración e
instalación dun
ordenador

20 5

2 Sistemas Operativos 16 10

3 Introducción as redes
de ordenadores

10 2

4 Mantemento de
sistemas informáticos
industriais

8 1

5 Programación en
lenguaje C

64 70

6 Entornos de
programación WEB

10 12
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Configuración e instalación dun ordenador 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta os elementos dun sistema informático industrial, recoñecendo os seus compoñentes e configurando o sistema. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizouse o estudo da instalación correspondente a un sistema informático integrado nun contorno industrial.

CA1.2 Recoñecéronse os compoñentes que configuran un equipamento informático.

CA1.3 Identificáronse as características e as funcións que desempeñan os compoñentes.

CA1.4 Conectáronse os compoñentes dun sistema informático.

CA1.5 Identificáronse as perturbacións que poidan afectar un sistema informático no ámbito industrial.

CA1.6 Indicáronse as precaucións e os requisitos para asegurar un funcionamento fiable do sistema.

CA1.7 Relacionouse a representación gráfica dos compoñentes coa documentación.

CA1.8 Configuráronse os elementos dun sistema informático industrial.

CA1.9 Respectáronse as normas de seguridade.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Arquitectura física dun sistema informático.

 Compoñentes que integran un sistema informático.

 Estrutura, topoloxía, configuracións e características.

 Unidade central de proceso ou procesador.

 Periféricos de entrada e saída básicos.

 Portos de comunicacións, serie e paralelo.

 Perturbacións que poden afectar un sistema informático no ámbito industrial.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas Operativos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala o software do sistema informático, configurando e mellorando os parámetros de funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Relacionouse o software de sistemas operativos e controladores coa súa aplicación.

CA2.2 Interpretáronse as funcións que desempeña un sistema operativo e controladores.

CA2.3 Mellorouse a instalación do sistema operativo e controladores.

CA2.4 Empregáronse utilidades informáticas para mellorar o funcionamento do sistema.

CA2.5 Configurouse o software instalado.

CA2.6 Configurouse o sistema para dar resposta ás situacións de emerxencia.

CA2.7 Empregáronse aplicacións informáticas para xestionar copias de seguridade do sistema informático.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estudo e características dos sistemas operativos actuais: monousuario e multiusuario.

 Instalación e configuración de sistemas operativos.

 Configuración do equipamento informático: memoria, dispositivos de almacenamento masivo, e dispositivos de entrada e saída.

 Operacións específicas con dispositivos de almacenamento masivo.

 Compoñentes que integran un sistema operativo.

 Operacións con directorios, ficheiros e discos.

 Programas de utilidades para computadores.

 Creación e restauración de copias de seguridade.

 Situacións de emerxencia que poidan presentarse nun equipamento ou sistema informático.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Introducción as redes de ordenadores 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala redes locais de computadores, configurando os parámetros e realizando as probas para a posta en servizo do sistema, mellorando as características
funcionais e de fiabilidade. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Indicáronse as características da instalación eléctrica e as condicións ambientais requiridas, especificando as condicións estándar que debe reunir unha sala onde se sitúa un sistema
informático.

CA3.2 Enumeráronse as partes que configuran unha instalación informática, indicando a función, a relación e as características de cada unha.

CA3.3 Identificáronse as configuracións topolóxicas propias das redes locais de computadores, indicando as características diferenciais e de aplicación de cada unha.

CA3.4 Identificáronse os tipos de soporte de transmisión utilizados nas redes locais de comunicación, indicando as súas características e os seus parámetros máis representativos.

CA3.5 Identificouse a función de cada fío do cable utilizado nunha rede de área local, e realizáronse tubiños flexibles para a interconexión dos compoñentes da rede.

CA3.6 Preparouse a instalación de subministración de enerxía eléctrica e, de ser o caso, o sistema de alimentación ininterrompida, comprobando a seguridade eléctrica e ambiental
requirida.

CA3.7 Realizouse a conexión física das tarxetas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Instalación de salas informáticas: condicións eléctricas e ambientais.

 Equipamentos que interveñen nunha rede de área local de computadores.

 Características das topoloxías de redes.

 Tipos de soporte de transmisión: cables de cobre e fibra óptica, e tecnoloxías sen fíos.

 Estándar Ethernet.

 Montaxe, conexión e configuración dos equipamentos da rede local de computadores.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mantemento de sistemas informáticos industriais 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Diagnostica avarías en sistemas e programas informáticos, identificando a natureza da avaría e aplicando as técnicas e os procedementos máis adecuados
para cada caso. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Clasificáronse os tipos e as características das avarías de natureza física que se presentan nos sistemas informáticos.

CA4.2 Utilizáronse os medios técnicos específicos necesarios para a localización de avarías de natureza física nun sistema informático.

CA4.3 Realizáronse hipóteses da causa posible da avaría en relación cos síntomas físicos e/ou lóxicos que presente o sistema.

CA4.4 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce.

CA4.5 Localizouse o elemento físico ou lóxico responsable da avaría e realizouse a substitución ou a modificación do elemento, da configuración e/ou do programa.

CA4.6 Realizáronse as comprobacións, as modificacións e os axustes dos parámetros do sistema, segundo as especificacións da documentación técnica.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de verificación. Conexións. Funcionamento.

 Ferramentas tipo hardware ou software. Comprobadores de cableamentos. Programas informáticos de diagnose.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Técnicas de actuación.

 Rexistros de avarías.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Programación en lenguaje C 64

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Programa equipamentos e sistemas industriais, utilizando linguaxes de alto nivel e aplicando as técnicas da programación estruturada. SI

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 Recoñecéronse as estruturas básicas de control utilizadas na programación estruturada.

CA1.2 Identificáronse os sistemas de representación gráfica para os programas informáticos, indicando a simboloxía normalizada utilizada.

CA1.3 Comparáronse as características diferenciais dunha linguaxe de baixo nivel con outra de alto nivel.

CA1.4 Realizáronse diagramas de fluxo de aplicacións, utilizando a simboloxía normalizada.

CA1.5 Realizáronse e verificáronse algoritmos que resolven aplicacións, utilizando as estruturas básicas de control e modularizando ao máximo posible a solución.

CA1.6 Codificáronse programas de aplicación industrial na linguaxe de alto nivel adecuada, utilizando as estruturas básicas para unha programación estruturada.

CA1.7 Utilizáronse técnicas de depuración para a verificación do correcto funcionamento do programa.

CA1.8 Creáronse librarías propias para a utilización doutras aplicacións.

CA1.9 Xeráronse os ficheiros executables ou instalables debidamente, para a súa execución nun sistema informático.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Programación estruturada. Algoritmos. Estruturas de control. Programación modular.

 Representación gráfica dos algoritmos: ordinogramas.

 Pseudocódigo: regras sintácticas e estruturas básicas.

 Linguaxes de programación: tipoloxías e características.

 Linguaxes de alto nivel: características xerais.

 Entidades que manexan as linguaxes de alto nivel. Tipos de datos.

 Xogo de instrucións da linguaxe.

 Librarías e funcións básicas do contorno de desenvolvemento.

 Declaración e desenvolvemento de funcións de usuario.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Entornos de  programación WEB 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura páxinas web, para a súa utilización en control industrial, utilizando a linguaxe de programación orientada. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Relacionáronse os pasos que se deben realizar, de forma xeral, desde a xeración dunha aplicación web ata a publicación nun equipamento servidor.

CA2.2 Identificouse a estrutura básica que debe ter a codificación dun programa para páxinas web.

CA2.3 Interpretouse o código dun programa básico aplicado a páxinas web.

CA2.4 Deseñáronse pequenas aplicacións de páxinas web mediante programas informáticos adecuados, utilizando as súas principais ferramentas.

CA2.5 Utilizáronse programas clientes FTP para a transferencia de ficheiros creados na xeración dunha páxina web, para a súa publicación e o seu funcionamento nun servidor.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Comandos básicos da linguaxe específica para páxinas web.

 Utilización das ferramentas que ofrece un software de deseño de páxinas web: imaxes, táboas, marcos, inserción de scripts, botóns e animacións.

 Estrutura dos ficheiros que compoñen unha páxina web.

 Programas clientes FTP para publicar a páxina nun servidor web.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

Son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para a avaliación neste módulo, teranse en conta os seguintes criterios xerais:

- Coñecemento dos contidos indicados en cada unidade formativa.

- Coñecemento e habilidade no manexo da documentación.

- Orde e método de traballo.

- Coidado na presentación dos traballos (puntualidade, pulcritude, capacidade de redacción, ortografía...).

- Actitude positiva e participación en clase.

- Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento.

- Capacidade de traballo en equipo.

- Orde e limpeza na presentación escrita de actividades.

- Rigor na aplicación das medidas de seguridade, tanto persoal, como da instalación.

- Respecto polas normas de utilización e conservación dos útiles e ferramentas de traballo.

Durante o transcurso do actual curso e en cada avaliación, o alumno fará unha serie de exercicios prácticos, traballos ou tarefas e ademais

diversas probas teórico - prácticas, nos cales deberá demostrala asimilación que fixo dos contidos e dos procedementos. Loxicamente valoraremos

a actitude amosada: interese polo traballo, orde, forma de afronta-los problemas xurdidos, interpretación de resultados, hábitos de traballo, tempo

de execución, relación cos demais compañeiros, etc

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN:

1) Realización de probas obxectivas escritas e/ou prácticas de coñecemento para cada unidade didáctica, que analizarán os coñecementos

teóricos e prácticos dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica. Serán probas que pretenden comprobar

os graos de destreza adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos.

Según criterio do profesor, para cada unidade didáctica ou grupos de unidades didácticas, realizarase unha proba teórica - práctica .

2) Traballo e participación diaria no aula, valorando a asistencia, puntualidade, actitude, interese, esforzo persoal, así como loxicamente os

resultados obtidos e o tempo empregado. O profesor, por medio da observación realizará un seguimento da realización dos traballos (prácticas,

informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d).

3) Recollida e valoración de traballos (informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d) que o alumno presentará a través da aula

virtual.

NOTA:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- O 60% da nota corresponde as  puntuacións obtidas nas probas teórico/prácticas realizadas para as unidades didácticas que compoñen o módulo

(ferramenta de avaliación 1):

Os criterios de avaliación indicados para cada unidade didáctica - apartado 4c) - servirán para valorar este apartado.

Para chegar ao aprobado será necesario que o alumno consiga unha puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada proba realizada.

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva neste apartado serán os indicados no apartado 4c

- O 10% da nota corresponde as valoracións do traballo na aula (ferramenta de avaliación 2).

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario realizar satisfactoriamente (nota superior a 5 puntos) cada unha das

actividades propostas. Polo conxunto dos traballos propostos, o alumno terá unha puntuación 0 a 10 puntos.

- O 30% da nota será a que poña o profesor para as actividades realizadas segundo se indica na ferramenta de avaliación 3.

Cada un dos traballos recollidos valorarase de 0 a 10 puntos.

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario ter como mínimo unha nota igual a 5 puntos en cada un dos traballos

propostos.

En todo caso, para conseguir o aprobado é necesario ter unha cualificación positiva (superior a 5 sobre 10) en cada un dos tres apartados

anteriores.

NOTA FINAL DO MÓDULO:

Para obter a cualificación final do módulo:

¿ No caso dos alumnos que teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira

avaliación parcial.

¿ No caso dos alumnos que non teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, realizarase a media ponderada das notas

conseguidas en cada unidade didáctica aprobada previamente e as notas das unidades didácticas  recuperadas (proba escrita) no período de

recuperación entre a terceira avaliación e a final, tendo en conta que todas as unidades didácticas deben de estar aprobadas para superar

positivamente o módulo. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, o alumno terá suspendido o módulo.

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

O ser este un módulo de 1º ano, ó alumno co módulo pendente realizaráselle un examen teórico-practico previo a realización da FCT (de abril-

xuño), o cal se non o supera acudirá as actividades de recuperación previstas para o último trimestre (abril-xuño)

A finalidade destas actividades será a recuperación do ou dos apartados no que o alumno non acadou os contidos mínimos esexibles, por tanto

aplicaránse as medidas de reforzo de forma individualizada. Realizaránse as seguintes actividades:

Realización de proxectos propostos polo profesor daquelas unidades formativas non acadadas polo alumno. O proxecto conterá como mínimo os

planos, configuración, equipos e programación.
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Montaxe das instalacións anteriormente proxectadas, verificación, posta en servicio, localización, indentificación e resolución de avarías frecuentes.

Para a realización destas actividades disporase dun horario específico onde o profesor incidirá sobre aqueles aspectos teórico-prácticos nos que

se requira especial reforzo para poder acadar os contidos mínimos esixibles.

Os criterios, procedementos de  avaliación e cualificación destas actividades serán os contemplados con caracter xeral na programación.

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

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua realizarán unha proba final composta por  exames teórico-prácticos escritos (das diferentes

unidades formativas) con carácter eliminatorio (non aprobar algún dos exames implicaría non superar o módulo).

Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua deben realizar as prácticas pendentes nas datas que lles indique o profesor, e entregar

correctamente realizados traballos (cos enunciados que lles indicará o profesor) similares a os encargados ao longo do curso. Estos traballos serán

entregados previamente a data de comenzo da proba final indicada no parrafo anterior.

Será responsabilidade do alumno informarse das datas dos exames escritos correspondente a cada avaliación e das datas de recuperación das

prácticas.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

En base a normativa en vigor para o seguimento da programación utilizarei a aplicación informática web de programacións.

AVALIACION DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE

Farase unha reflexión o remate de cada trimestre sobre as observacións anotadas no libro do profesor, en canto ó progreso, motivación e actitude

dos alumnos. Tamén se terán en conta os resultados das enquisas que se lle pasen ós alumnos, estas enquisas contarán cunhas preguntas onde

se preguntará o mesmo, pero de forma distinta e que anularan a enquisa que se contradiga. Tamén nos podemos servir do seguinte esquema:

ASPECTO A AVALIAR

-¿O tempo destinado a cada U.D. foi  suficiente?.

-¿Os contidos tratados foron os axeitados?.

-¿As actividades de ensino-aprendizaxe responderon o que se esperaba delas?.

-Motivación, aburrimento ou desinterese por parte do alumno.

-Os alumnos/as faltan moito.

-¿Vaise cumprindo  a temporalización?.

-¿Os obxectivos foron acadados?.

-¿Realizan as actividades no tempo previsto?.

-¿Participan   activamente   nas   clases?, ¿están atentos?.

- ¿Preocúpanse de xustificar as súas ausencias?.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha proba escrita tipo test a cal constará de preguntas sobre conceptos transversais o módulo, de maneira que se poda obter

informanción para poder tomar a decisións que faciliten a orientación do proceso e a determinación de formas alternativas da aprendizaxe

individual ou por grupos.

Aplicarase ó inicio do curso e en calquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte. O seus resultados non se tomarán en conta para

cualificar cuantitativamente.

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

Para aqueles que amosen mais carencias propoñerase a realización de mais traballos adaptados as súas carencias, informes ou prácticas en

función das características do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aínda que este módulo é puramente profesional, non se vai deixar de lado o inculcar ós alumnos/as a idea de que, pese a vivir nun mundo

fortemente competitivo, hai algúns valores que é preciso reforzar, como o respecto ó medioambiente , as medidas de reeducación de actividades

relaccionadas coa saúde, tanto físicas como mentais,etc.

A constitución de pequenos grupos de traballo tenderán a conseguir este propósito, compaxinando as actividades profesionais coas

medioambientais e da saúde.

Normas de seguridade e hixiene; normas de convivencia; compañerismo; solidariedade; integración de discapacitados; igualdade de xénero;

alcoholismo, tabaquismo, sida; educación vial, son temas que se poderán facer referencia ó longo do curso , co obxecto de contrubuir se é posible,

á formación do profesional e da persoa.

O talante co que se deben enfocar os contidos transversais debe ser  integrador; é dicir, non deben ser entendidos como ¿ añadiduras¿ ó

currículo¿ nin como ¿ materias illadas¿ que supoñan a elaboración de novos contidos; moi ó contrario, deben servir como vías que abran camiño e

permitan dirixir e enfocar os coñecementos do modo máis completo e eficaz.

- Educación ambiental:

Este tema adquire unha gran relevancia, xa que as causas principais do deterioro medioambiental están asociadas, dalgunha maneira, ó

desenvolvemento tecnolóxico, é en consecuencia, ó desenvolvemento ambiental.

O desenvolvemento das unidades didácticas debe contribuír a crear unha conciencia cidadá na que prevaleza a necesidade de preservar os

medios naturais e medioambientais así como a racionalización do uso da enerxía e os recursos, de tal modo que poda existir un equilibrio no que

se poda afirmar que progreso non é sinónimo de destrucción do medio ambiente. Ademais, debe concienciarse ó alumno de que gaste só o papel

necesario e ensinarlles onde poden depositar os residuos perigosos para o medio ambiente.

- Educación do consumidor:

Dado que unha parte dos productos que consumimos orixínanse nos estereotipos ou valores dados pola sociedade de consumo, debemos

comunicar ou ensinar que non sempre son necesarios nin son os mellores, que a hora de mercar temos que facelo dende un punto de vista critico,

sopesando a necesidade, o custo e as características reais deses productos.
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- Educación para a saúde:

Nas diferentes unidades didácticas, aparecen referencias sobre as normas de seguridade e hixiene no traballo, así como as precaucións

necesarias no emprego de determinadas ferramentas e máquinas..

- Educación non sexista:

A discriminación ou adxudicación de tarefas no traballo, por razóns de sexo, segue sendo un feito real en determinados sectores da sociedade.

Desde este departamento temos unha boa ocasión para concienciar ó alumnado sobre a igualdade de oportunidade entre rapaces e rapazas.

- Educación para a convivencia:

O desenvolvemento do respecto polas normas de convivencia e participación cidadá aplícase en numerosas actividades onde se require un

consenso de grupo para tomar unha serie de decisións ou para realizar unha determinada tarea. Debe potenciarse neles a aceptación e o respecto

de opinións distintas ás propias..

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

De ser posible organizaranse a longo do curso, asistencias a charlas e presentacións de produtos comerciais, ambas relacionadas co sector da

automatización.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

ESCENARIO #1. FORMACIÓN PRESENCIAL:

É o contemplado no desarrollo da programación. Activarase un curso na plataforma Moodle da Aula Virtual, a que se subirá diverso material

docente.

ESCENARIO #2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL:

O 50% dos alumnos participa de forma presencial e o outro 50% online, por períodos semanales.

 A formación online emprega a ferramenta WEBEX.

A formación teórico/práctica que non require do uso de equipamento físico e totalmente equiparable nos dous formatos. Para o caso de que se

requira o uso de equipos físicos, os alumnos presenciais farán uso dos mesmos, e os alumnos online poderán realizar os proxectos empregando

simuladores software. O realizarse o intercambio na formación os procedementos invirtense.

A avaliación faráse de modo presencial.

ESCENARIO #3. FORMACIÓN ONLINE:

A formación desenvolveráse completamente online empregando a ferramenta WEBEX. A interacción para a proposición/entrega de tarefas

realizaráse a través de Aula Virtual.

As actividades de avaliación que non se poidan realizar de forma presencial, faránse de forma telemática coas ferramentas citadas.

ALUMNADO SIN RECURSOS TELEMÁTICOS:

En principio na enquisa inicial todo o alumnado manifesta a disponibilidade de medios. En calquer caso, poderá acudir ao centro educativo para a

recepción / entrega de traballos.
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10.2) Coñecementos preliminares

A estrutura do ciclo fai necesario que alumnado inscrito teña adquiridos unha serie de coñecementos previos:

- Sistemas eléctricos

- Electrónica analóxica e dixital

- ...

A procedencia heteroxénea  do alumnado (Bacherelato de artes e letras, ciclos medios, experiencia profesional, ...) pode requerir unha adaptación

preliminar.

10.3) Dotación e equipamento

A implementación de todo o currículo require unha serie de dotacións en equipamento hardware e software do que en moitos casos non se dispón,

polo que se deberá adaptar o mesmo as disponibilidades de dito equipamento
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0961 Sistemas de medida e regulación 52022/2023 159133

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

Profesorado asignado ao módulo SANTIAGO RUIZ PÉREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver os sistemas dinámicos

de control industrial, baseándose para iso no estudo dos sistemas de medida e regulación

que os compoñen.

O desenvolvemento deste tipo de proxectos abrangue aspectos como:

-Identificación dos elementos constitutivos dun sistema de control avanzado.

-Representación normalizada de sistemas de control automático.

-Montaxe e configuración dun sistema de control avanzado.

-Instalación de software do sistema e de diagnose e protección.

-Desenvolvemento e elección da estratexia de control máis adecuada para cada proceso

industrial.

-Verificación da posta en servizo e o funcionamento de equipamentos, instalacións e

programas.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

-Selección de equipamentos que interveñen nun sistema de control dinámico.- Montaxe e configuración de equipamentos de medida e regulación.

-Desenvolvemento de sistemas de regulación industrial.- Verificación do funcionamento dos sistemas de control dinámico.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), f), g), k), l),

m), n), o), p) e q) do ciclo formativo, e as competencias a), b), c), d), f), h), j), k), l), m) e

n).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos

do módulo han versar sobre:

-Identificación de equipamentos.- Elaboración das estratexias de control sinxelas.

-Aplicación de tecnoloxías de control para dar solución a problemas de automatización

industrial.

-Montaxe e configuración dun sistema de control dinámico.

-Localización de avarías.

-Verificación do funcionamento.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Explicación dos principios físicos, características estáticas e dinámicas, tiposTransductores e
sensores

40 30

2 Circuitos e compoñentes electrónicos analóxicos e dixitais para o acondicionamento das señais de saida dos
sensores

Acondicionamiento de
señais

40 10

3 Principios (Fundamentos y análisis) de regulación automática dos sistemas físicos industriaisRegulación e control 40 39

4 Montaxe de sistemas de medida e regulación (establecendo variables, requisitos...Selección dos sistemasMontaxe dos sistemas
de medida e
regulación

15 7

5 Explicar e aplicar a normativa de seguridade e protección do medio ambienteNormativa de
seguridade e
protección
medioambiental

10 7

6 Realización do diagnóstico e solución das averías dos sistemas de medida e regulaciónDiagnosis e
reparación de averías

14 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Transductores e sensores 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dispositivos de medida e regulación, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de sensores e transdutores utilizados nos sistemas de medida en función da magnitude que cumpra medir e as súas características de funcionamento.

CA1.5 Establecéronse as especificacións técnicas do sistema de medida.

CA1.6 Identificouse a funcionalidade dos sistemas de medida para diferentes aplicacións industriais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relación de aplicacións industriais con sistemas de medida e regulación.

 Transdutores e sensores: clasificación segundo a magnitude física que se mida e segundo o principio de funcionamento.

 0Técnicas de calibraxe de sensores e transdutores.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Acondicionamiento de señais 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dispositivos de medida e regulación, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas. 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 Identificáronse os circuítos acondicionadores de sinal que constitúen os dispositivos de medida.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tratamento e acondicionadores de sinais.

 Técnicas de tratamento e acondicionamento de sinais.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Regulación e control 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dispositivos de medida e regulación, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse os compoñentes nun esquema normalizado dunha instalación dun sistema automático de control.

CA1.4 Determináronse as funcións de transferencia de sistemas de control.

CA1.7 Analizouse a idoneidade do tipo de regulación posto en práctica en diferentes aplicacións industriais.

CA1.8 Recoñecéronse os bloques que constitúen un lazo de regulación.

CA1.9 Determináronse as variables que definen un sistema de regulación.

CA1.10 Identificáronse os dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial, en función da aplicación requirida.

CA1.11 Determinouse a estabilidade do sistema de control, aplicando diversos criterios de estabilidade.

CA1.12 Establecéronse algoritmos para a determinación dos controladores do sistema de control.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Elementos dun bucle de control: bucle aberto e bucle pechado.

 Tipos de reguladores.

 Especificacións dos sistemas de control. Orde dun sistema.

 Estratexias básicas de control: realimentación.

  Sintonización de controladores.

  Parámetros e programación de elementos de control analóxico e dixital.

  Técnicas de regulación ante o avellentamento do sistema.

 Regulación de sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos proporcionais.

 Determinación da estabilidade dun sistema de control.

 Deseño en espazo de estados.

 Estratexias de control para atallar perturbacións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe dos sistemas de medida e regulación 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta e desenvolve sistemas de medida e regulación, identificando as variables do proceso, establecendo os requisitos de funcionamento e seleccionando os
sistemas de medida e regulación adecuados, consonte aos requisitos do sistema. SI

RA3 - Verifica o funcionamento dos sistemas de medida e regulación, aplicando a normativa de seguridade a cada caso concreto. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as variables do proceso que se vaian controlar.

CA2.2 Establecéronse as especificacións técnicas de sistema de control.

CA2.3 Seleccionáronse os dispositivos de medida e regulación en función da aplicación requirida.

CA2.4 Propuxéronse estratexias de control sinxelas para o proceso formulado.

CA2.5 Montouse o sistema de medida e regulación, implementando dispositivos.

CA2.6 Calibráronse e axustáronse os dispositivos de medida.

CA2.7 Establecéronse parámetros para os controladores dos sistemas de control.

CA2.8 Analizouse a estabilidade do sistema de control, aplicando diversos criterios e utilizando sistemas de adquisición de datos.

CA2.9 Verificouse a reposta do sistema ante diferentes entradas e posibles perturbacións, utilizando sistemas de adquisición de datos.

CA3.1 Comprobouse a conexión entre dispositivos.

CA3.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de protección.

CA3.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo e a comprobación.

CA3.4 Verificouse a secuencia de control.

CA3.5 Reaxustáronse os dispositivos que conforman o sistema de medida e regulación.

CA3.6 Verificouse a resposta do sistema ante situacións anómalas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Selección e dimensionamento dos compoñentes dun sistema de medida e regulación.

 Selección e determinación de controladores.

 Técnicas de montaxe e posta en marcha de sistemas de medida e regulación.
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Contidos

 Técnicas de verificación.

 Técnicas de axuste.

 Técnicas de medida e comprobación eléctrica.

 Plan de actuación para posta en servizo.

 Protocolo de posta en marcha particularizado para a secuencia de funcionamento.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Normativa de seguridade e protección medioambiental 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA5.2 Operouse con máquinas e ferramentas, 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 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA5.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA5.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Aplicación da normativa de seguridade a cada caso.

 Regulamentación: REBT, etc.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Diagnosis e reparación de averías 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Diagnostica avarías nos sistemas de medida e regulación, identificando a natureza da avaría e aplicando as técnicas e os procedementos máis adecuadas
para cada caso. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría.

CA4.2 Utilizouse instrumentación de medida e comprobación.

CA4.3 Diagnosticáronse as causas da avaría.

CA4.4 Localizouse a avaría.

CA4.5 Restableceuse o funcionamento do sistema.

CA4.6 Documentouse a avaría nun informe de incidencias do sistema.

CA4.7 Configurouse a memoria técnica.

CA4.8 Elaborouse o orzamento da instalación.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de mantemento preditivo, preventivo e correctivo.

 Diagnóstico e localización de avarías. Protocolos de probas. Plan de actuación ante disfuncións do sistema.

 Avarías típicas en sistemas de medida e regulación: causas.

 Equipamentos e aparellos de medida.

 Informe de incidencias.
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Criterios de cualificacion

O proceso de avaliación será continuo. Polo tanto, os alumnos que superen os contidos dunha unidade terán superado tamén os contidos

anteriores.

En cada trimestre o alumno realizará probas teóricas e outras de caracter práctico de forma periódica que formarán parte da  nota; dita nota

puntuará un 35 % e o alumno terá que obter como mínimo un 4 para aprobar e facer a media co resto das notas.

Se mandará  a os alumnos que realicen traballos fora do horario escolar sober o contido do módulo. Estos traballos  supoñeran o 12% da nota.

Tamén se terá en conta a actitude e o comportamento mostrado en clase con una influencia do 8% da nota. O alumno saberá periodicamente

como se valora este comportamento. O resto da nota (45%) corresponde a o examen de cada avaliación. Neste último apartado  o alumno terá que

obter como mínimo un catro para aprobar e facer a media co resto das notas.

En cada unidade didáctica acompañan aos criterios de avaliación a poderación dos mesmos que serán utilizados para obter a nota do alumno.

Encada trimestre farase a media das notas optidas nas unidades traballadas.

Unha vez realizada a media a nota para aprobar será como mínimo un 5.

En concreto para acadar a calificación positiva neste módulo o alumno/a, debe ser capaz de demostrar como mínimo os seguintes coñecementos e

destrezas:

- Identificar os tipos de sensores e transdutores utilizados nos sistemas de medida

- Establecer as especificacións técnicas do sistema de medida.

- Identificar os circuítos acondicionadores de sinal que constitúen os dispositivos de medida.

- Identificar os compoñentes nun esquema normalizado

- Determinar as funcións de transferencia de sistemas de control.

- Recoñecer os bloques que constitúen un lazo de regulación.

- Determinar as variables que definen un sistema de regulación.

- Identificar os dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial, en función da aplicación requerida.

- Determinar a estabilidade do sistema de control.

- Determinar as variables do proceso que se vaia a controlar.

- Establecer as especificacións técnicas do sistema de control.

- Seleccionar os dispositivos de medida e regulación.

- Montar o sistema de medida e regulación.

- Calibrar e axustar os dispositivos de medida.

- Establecer os parámetros para os controladores.

- Verificar a reposta do sistema ante diferentes entradas e posibles perturbacións.

- Comprobar conexión entre dispositivos.

- Verificar o funcionamento dos dispositivos de protección.

- Seguir o protocolo de actuación para a posta en servizo e a comprobación.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Verificar a secuencia de control.

- Reaxustar os dispositivos.

- Identificar os riscos e o nivel de perigo (causas mais frecuentes de accidentes) e respetar as normas de seguridade e uso dos dispositivos de

seguridade.

- Identificar as posibles fontes de contaminación ambiental.

- Recoñecer, diagnosticar e documentar as averías.

- Preparar a documentación técnica e orzamento.

Debido a la actual situación deben considerarse las indicaciones recogidas en el apartado 10 de la programación.

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

As actividades de recuperación serán de todo similares a las actividades de avaliación corrientes durante o curso. Se realizarán conforme a os

métodos señalados na programación xeral (no apartado de avaliación 4.c deste programa).

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

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua tendrán a o final do periodo de clases unha proba global do módulo en base a lo escrito no

apartado de avaliación (apartado 4.c deste programa). Podrán articularse varias probas  a fin de cumplir co programado en materia de avaliación,

en  un plazo de varios días.

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

O profesor levará anotacions dos temas que ten que impartir, exercicios a realizar, etc. nun determinado periodo de tempo y, a su vez los

comparará con aqueles aspectos efectivamente impartidos. En caso de desaxuste se procurará correxir con a maior celeridade posible a fin de ir

axustándose a lo programado, sempre de acordo coa a capacidade xeral do alumnado do curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se realizará unha proba na que se verificará os coñecementos dos alumnos nos apartados de coñecementos matemáticos e de  coñecementos

físicos, fundamentalmente, dada a importancia de estas ferramentas no análisis, diseño e comprensión en xeral de un sistema de medida e

regulación.

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

Pra aqueles alumnos que presenten algún problema de seguimiento se le asignarán trabajos específicos pra realizar fora do seu horario escolar co

fin de que poida ir recuperando os coñecementos que poidera no ir alcanzando al ritmo normal do curso. Se le hará un seguimiento particular en el

traballo na aula.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto a os valores actitudinais se hará especial hincapié no cumplimento de os aspectos de seguridade e calidade nos procedimentos de

traballo relacionados coas competencias do módulo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Poderán realizarse algunas actividades de caracter complementario tales como asistencia a algúna empresa relacionada co sector, asistencia a

alguna charla, conferencia o similar. Podrá visionarse algún material audiovisual tales como videos u otros similares.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía a distancia

No caso de ter que utilizar a enseñanza a distancia se utilizaran medios telemáticos pra mantener contacto, proporcionar materiais e avaliar os

alumnos. A través da aula virtual, Whatssap e correo electrónico  realizarase a dita comunicación. Estos materias e procedementos son válidos

para a enseñanza nestas condicións.

10.2) Alumnos sen acceso telemático

Todos os alumnos do dito grupo contan con medios telemáticos según informacion proporcionada por eles mesmos.

10.3) Mecanismos de seguimento

No caso de ter que realizar o seguimento dos alumnos a distancia se recurrirá a os métodos indicados no apartado 10.1.

O seguimento realizarase de forma individual e cada poucos dias pra manter o ritmp de aprendizaxe.

10.4) Coñecementos adquiridos

Os coñecementos adquiridos avaliaranse mediante tests realizados na aula virtual e a entrega de traballos por vía telemática. Podense realizar

pruebas orais persoais a través de videoconferencia.

10.5) Aspectos de semipresencialidade

A semipresencialidade no aplica neste caso porque o grupo asiste a clase de forma completa.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0962 Sistemas de potencia 72022/2023 222186

MP0962_13 Sistemas eléctricos e máquinas eléctricas 72022/2023 6857

MP0962_23 Accionamentos eléctricos de potencia 72022/2023 9479

MP0962_33 Accionamentos electrónicos de potencia 72022/2023 6050

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ LUIS MARIÑO RUIBAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Os requisitos técnicos dun control industrial pasan por unha combinación de habilidades entre a distribución eléctrica e a automatización dun

proceso industrial. Tanto para o proxecto como a montaxe e mantemento dun sistema automatizado.

O Control Industrial é usado principalmente en todos os sectores industriais, como centrais xeradoras eléctricas, fábricas de papel, liñas de

montaxe, plantas automatizados de tratamento de augas, minas e outras instalacións similares.

En todas elas, atopamos varias tecnoloxías relacionadas co mundo da Automatización industrial: PLC, sistemas de variación de frecuencia,

supervisión ou scadas e paneis eléctricos, etc.
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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 pendenteCircuitos eléctricos 21 15

2 pendenteMáquinas eléctricas,
mantemento e
verificación

47 15

3 Reconocimiento de los diversos dispositivos e deseño de automatismos tipo y propostos polo profesoradoDispositivos e deseño
de automatismos
eléctricos de potencia

21 20

4 Montaxe en panel de automatismos, reparación e verificación.Montaxe, mantemento
e verificación de
automatismos
eléctricos de potencia

73 20

5 Principios de funcionamiento, parámetros de distintos variadoresElectrónica de
potencia. Variadores

46 15

6 Mantemento, modificación e verificación de distintos variadoresMantemento e
verificación de
accionamentos de
potencia

14 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Circuitos eléctricos 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos e medidas en circuítos de corrente alterna monofásica e trifásica. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal.

CA1.2 Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente alterna.

CA1.3 Determináronse os parámetros dun circuíto de corrente alterna.

CA1.4 Caracterizáronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos.

CA1.5 Montáronse circuítos con receptores de corrente alterna.

CA1.6 Realizáronse cálculos dos parámetros dun circuíto de corrente alterna, contrastándoo coas medidas realizadas.

CA1.7 Identificáronse os harmónicos, os seus efectos e as técnicas de filtraxe.

CA1.8 Calculouse a sección dos condutores eléctricos.

CA1.9 Relacionáronse os dispositivos de protección eléctrica coa súa funcionalidade e os seus parámetros característicos.

CA1.10 Dimensionáronse as proteccións do circuíto de corrente alterna.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Corrente alterna. Xeración de correntes alternas. Magnitudes eléctricas en corrente alterna. Tipos de correntes alternas.

 0Proteccións eléctricas. Filiación e selectividade.

 Simboloxía eléctrica en sistemas de potencia.

 Comportamento dos receptores en corrente alterna. Sistemas monofásicos e trifásicos.

 Parámetros dun circuíto de corrente alterna: tensión, corrente, potencia, frecuencia, factor de potencia, etc.

 Distribución a tres e catro fíos.

 Conexión de receptores trifásicos.

 Medidas en circuítos de corrente alterna. Aparellos de medida e técnicas de medidas en circuítos de corrente alterna.

 Harmónicos: causas e efectos.
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Contidos

 Cálculo de seccións: cálculo por caída de tensión, por quecemento e por curtocircuíto.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Máquinas eléctricas, mantemento e verificación 47

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece o funcionamento das máquinas eléctricas estáticas e dinámicas, identificando a súa aplicación e determinando as súas características. SI

RA3 - Mantén máquinas eléctricas, substituíndo elementos e realizando o seu axuste. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.

   CA2.1.1  Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas dinámicas

   CA2.1.2  Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas estáticas

CA2.2 Recoñecéronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

CA2.3 Relacionouse cada elemento da máquina coa súa función.

CA2.4 Calculáronse as magnitudes eléctricas e mecánicas requiridas pola aplicación.

   CA2.4.1 Calculáronse as magnitudes eléctricas e mecánicas das máquinas dinámicas requiridas pola aplicación.

   CA2.4.2 Calculáronse as magnitudes eléctricas e mecánicas das máquinas estáticasrequiridas pola aplicación.

CA2.5 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

CA2.6 Identificáronse os sistemas de posta en marcha dos motores eléctricos.

CA2.7 Determináronse os parámetros de variación de velocidade dos motores eléctricos.

CA3.1 Diferenciáronse tipos de mantemento.

CA3.2 Identificáronse as operacións de mantemento.

CA3.3 Planificouse o mantemento preventivo e preditivo.

CA3.4 Elaborouse o procedemento de actuación.

CA3.5 Comprobáronse os parámetros da instalación.

CA3.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de seren intervidos.

CA3.7 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

CA3.8 Axustáronse accionamentos e máquinas eléctricas.
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Criterios de avaliación

CA3.9 Aplicouse a regulamentación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das máquinas eléctricas.

 0Sistemas de arranque de motores.

  Principios de variación de velocidade dos motores eléctricos.

 Elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

 Magnitudes eléctricas e mecánicas das máquinas eléctricas: potencia, par motor, etc.

 Alternador eléctrico: principio de funcionamento e constitución.

 Transformador eléctrico: principio de funcionamento, constitución, tipos e características eléctricas. Placa de características dos transformadores eléctricos. Conexión de transformadores.

 Motores eléctricos: principio de funcionamento, constitución, tipos e características eléctricas e mecánicas. Placa de características dos motores eléctricos. Conexión de motores eléctricos.

 Tipos de motores: de corrente continua, servomotores, de relutancia, paso a paso, brushless, etc.

 Criterios de selección de máquinas eléctricas.

 Esquemas de conexión de máquinas.

 Tipos de mantemento.

 Operacións de mantemento nas máquinas eléctricas.

 Plan de mantemento de máquinas eléctricas.

 Procedementos de actuación no mantemento de máquinas eléctricas.

 Axuste de elementos e sistemas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Dispositivos e deseño de automatismos eléctricos de potencia 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala motores eléctricos, realizando esquemas do automatismo e axustando os accionamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as especificacións técnicas da automatización.

CA1.2 Seleccionouse o motor eléctrico segundo os requisitos da automatización.

CA1.3 Dimensionáronse os accionamentos.

CA1.5 Aplicáronse programas informáticos de CAD electrotécnico para elaboración de esquemas.

CA1.8 Caracterizouse o funcionamento do motor segundo diferentes axustes dos seus accionamentos.

CA1.10 Medíronse as perturbacións no arranque de motores.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Especificacións técnicas da instalación.

  Regulamentación.

 Criterios de selección de compoñentes.

 Esquemas de conexión: de potencia, de manobra, de bornes, etc.

 Simboloxía normalizada dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia.

 Aplicación de programas informáticos de CAD electrotécnico para elaboración de esquemas.

 Técnicas de montaxe e conexión: implantación dos elementos, marcaxe de condutores e colocación de terminais, etc.

 Parámetros de axuste dos accionamentos electrónicos: tempo de aceleración e desaceleración, curvas de funcionamento, sistemas de freada, etc.

 Arranque de motores eléctricos. Sistemas de arranque, inversión de xiro e freada de motores eléctricos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe, mantemento e verificación de automatismos eléctricos de potencia 73

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala motores eléctricos, realizando esquemas do automatismo e axustando os accionamentos. NO

RA2 - Verifica o funcionamento dos accionamentos eléctricos de potencia, identificando posibles avarías e desenvolvendo a documentación requirida. SI

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados aos accionamentos eléctricos de potencia, as
medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Realizáronse esquemas de conexión.

CA1.6 Conectáronse os accionamentos ao motor.

CA1.7 Axustáronse os parámetros dos accionamentos.

CA1.9 Montáronse diferentes tipos de arranque de motores.

CA1.11 Respectáronse os parámetros de compatibilidade electromagnética.

CA2.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

CA2.2 Verificouse a secuencia de control.

CA2.3 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

CA2.4 Medíronse os parámetros característicos da instalación.

CA2.5 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

CA2.6 Identificouse a causa da avaría.

CA2.7 Restableceuse o funcionamento.

CA2.8 Elaboráronse rexistros de avaría.

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

CA3.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

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

CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA3.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.
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Criterios de avaliación

CA3.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Compatibilidade electromagnética.

 Aparellos de medida. Técnicas de medida nos arranques e servizo de motores eléctricos.

 Técnicas de verificación.

 Instrumentos de medida.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Técnicas de actuación.

 Rexistros de avarías.

 Regulamentación.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Electrónica de potencia. Variadores 46

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as características dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia, analizando o seu funcionamento e identificando as súas aplicacións. SI

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 Recoñeceuse o funcionamento dos sistemas electrónicos de control de potencia.

CA1.2 Relacionáronse os sistemas electrónicos de control de potencia coa súa aplicación.

CA1.3 Determináronse as características dos circuítos de control.

CA1.4 Medíronse e visualizáronse sinais de entrada e saída en circuítos electrónicos analóxicos.

CA1.5 Relacionáronse os accionamentos das máquinas eléctricas coa súa funcionalidade.

CA1.6 Determináronse as características dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos de control de potencia: principio de funcionamento, características técnicas e clasificación.

 Electrónica de control nos accionamentos electrónicos de potencia. Circuítos de control utilizados nos accionamentos electrónicos de potencia.

 Rectificación. Filtraxe. Amplificación. Estabilización.

 Aparellos de medida. Técnicas de medida dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia.

 Accionamentos eléctricos: principio de funcionamento, aplicacións e características técnicas.

 Accionamentos electrónicos. Arrancador electrónico e variador de frecuencia. Diagramas de bloques principais. Montaxe e modo de funcionamento. Aplicacións e características técnicas de
accionamentos electrónicos. Conexión de arrancadores e variadores de v
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento e verificación de accionamentos de potencia 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento do sistema electrónico de potencia, identificando posibles avarías e desenvolvendo a documentación requirida. SI

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados aos sistemas electrónicos de potencia, as
medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

CA2.2 Verificouse a secuencia de control.

CA2.3 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

CA2.4 Medíronse os parámetros característicos da instalación.

CA2.5 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

CA2.6 Identificouse a causa da avaría.

CA2.7 Restableceuse o funcionamento.

CA2.8 Elaboráronse rexistros de avaría.

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

CA3.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

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

CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA3.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA3.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Técnicas de verificación.

 Instrumentos de medida.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Técnicas de actuación.

 Rexistros de avarías.

 Regulamentación vixente.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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Os criterios de avaliación mencionados como elementos curriculares son indicadores do nivel aceptable de desenvolvemento dos resultados da

aprendizaxe correspondentes, de xeito que nas diversas actividades e probas de avaliación tomaranse en conta para a medición das

aprendizaxes. Na avaliación, consideraranse, en todo caso, aqueles criterios de avaliación marcados como mínimos esixibles en cada unidade

didáctica.

O instrumento de avaliación aplicable será a lista de cotexo, consistente nunha relación de afirmacións que deberán concurrir en relación coas

actividades asignadas polo profesor para a avaliación positiva do criterio de avaliación (que serán os items que figuren na lista de cotexo) e que o

profesor ha de valorar, de xeito que lle permita obter unha cualificación numérica do CA. O profesor terá en conta aqueles items que estime

oportunos en cada actividade, tarefa ou unidade didáctica. Con carácter NON EXHAUSTIVO, e a modo de información e exemplo, ademais doutros

items específicos en cada situación, pódense considerar entre outros os seguintes factores de carácter xeral, segundo proceda:

* O grado de comprensión e coñecemento dos contidos.

* A análise dos supostos plantexados.

* A solución aportada e os argumentos que a xustifican.

* Adecuación das solucións co enunciado proposto en cada caso.

* Orde e método de traballo.

* Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. Inclúe a capacidade de interpretación dos resultados.

* Capacidade de traballo en equipo.

* Capacidade de cálculo.

* Concreción e capacidade de síntese.

* Adquisición de hábitos de traballo. Inclúe o emprego do factor tempo.

* Actitude positiva e participación en clase.

* Interese, participación e aportación de ideas en actividades ou tarefas de resposta a preguntas e cuestionario de comprensión de texto e no

traballo en equipo, independentemente de se son válidas ou non.

* Participación e argumentación, realización de cálculos e/ou obtención de conclusións, segundo proceda, das tarefas de resolución de casos

prácticos e nas intervencións de traballo en equipo.

* Lexibilidade da caligrafía no seu caso, emprego dunha correcta ortografía, e capacidade de redacción.

* Presentación, orde, limpeza, puntualidade na entrega e efecto visual dos traballos. [Serán faltas inadmisibles os errores de ortografía, a falta de

limpeza, o desorde e descoido na presentación de traballos, así como a súa presentación fora de prazo].

* Utilización correcta dunha terminoloxía específica.

* Dilixencia no emprego e mantemento do posto de traballo (respeto polas normas de utilización e conservación dos útiles e ferramentas de traballo

tales como mobiliario, equipos informáticos...).

* Rigor na aplicación de normas de seguridade.

* Puntualidade, comportamento, respeto polos compañeiros e profesores e demais membros da comunidade educativa, e dispoñibilidade de

material de traballo na clase (libro, material de escritura e pendrive son obligatorios).

Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos, e para que poidan facer media coa cualificación doutras actividades

para a cualificación parcial ou final do módulo, será necesario lograr ao menos un 3 en cada actividade.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A avaliación do módulo realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo, tendo en conta a media

das UFs . Por este motivo, será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para o módulo profesional do ciclo formativo.

Comprobarase o grado de consecución dos mínimos esixibles, asignándose unha cualificación en cada avaliación.

Á nota anterior resultante restaráselle, de ser o caso, as seguintes puntuacións:

* Falta de material de traballo: restaranse puntos a partir da segunda vez que o alumno non teña o material necesario.

* Incumprimento do prazo de entrega: cando se produza unha entrega fora de prazo, o traballo non será evaluable, contando como un 0 a efectos

de media.

A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

A nota final do módulo será a media das UFs, non entrando a sumar as ufs con nota non superior a 3.

Debido a la actual situación deben considerarse las indicaciones recogidas en el apartado 10 de la programación

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

Se realizarán algunas actividades, seleccionadas entre as elaboradas durante o curso, que polo  seu carácter globalizador, permitan demostrar a

asimilación dos métodos e conceptos impartidos tanto teóricos como prácticos.

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

Será una proba teórico-práctica, que en caso de ser superada será calificada con  un cinco (5). De ser valoradas outras circunstancias nunca

poderá superar a nota mínima de superación da avaliación ordinaria do resto do alumnado dese curso.

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

Será revisada anualmente para correxir os posibles desfases de tempo, adaptar as actividades os medios dispoñibles e para adaptarse a

permanente evolución das técnicas e regulamentacións destas tecnoloxías.

Sobre a avaliación da labor docente atendendo a unha suxextión intentarei facer una enquisa o alumnado cando remate o ciclo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Módulo de retroalimentación de moodle en el aula virtual del instituto.

Reunión con el alumnado, conversando informalmente.

Tareas del alumnado realizadas hasta el momento de dicha evaluación.

Información previa del expediente.

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

Tarefas do alumnado, adaptadas as necesidades do alumnado.

Sendo necesario manter a seguridade das persoas, máquinas e das ferrramentas.

Siempre demostrando a asimilación dos mínimos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Se potenciarán en todos os procesos de ensino-aprendizaxe.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a exposición, presentación de productos, mostras que poidan ter que ver co currículo.

Participación no Galicia-Spain-Skill de Control Industrial, pola sua adecuación os obxetivos do ciclo, pola sua potenciación do traballo en equipo,

dedicación e esforzó que redundan en beneficios para a totalidade do alumnado.

10.Outros apartados

10.1) Adaptacións

No caso de ter teleformación, se ten a disposición do alumnado un NAS onde se aloxan materiais e software que permitirán a continuidade do

traballo no fogar. Faremos videoconferencias, utilizaremos simuladores empregaremos a aula virtual para propoñer e recoller tarefas. Xa

empezamos a ensaiar na aula.

10.2) Garantías

Según a enquisa inicial, todo o alumnado dispón de medios telemáticos con boa conexión.

10.3) Seguemento

Na aplicación empregada para a teleformación (Discord) queda sempre rexistro do seguemento por parte do alumnado, da docencia e na aula

virtual quedan rexistradas todas as tarefas propostas e entregadas.

10.4) Deficiencias

No suposto de detectar aprendizaxes non adquiridas no/s cursos anteriores, farase o posible por axudar a que os adquiran. Como se fixo sempre.

No referente a ciclos non teño que recuperar ninguna materia non impartida do curso pasado, só imparto primeiros.

10.5) Semipresencialidad

Teño formación totalmente presencial.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos 62022/2023 192160

MP0959_13 Sistemas eléctricos 62022/2023 7260

MP0959_23 Sistemas pneumáticos e integración de sistemas 62022/2023 6655

MP0959_33 Sistemas hidráulicos 62022/2023 5445

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ LUIS MARIÑO RUIBAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O ámbito produtivo do século XXI caracterízase polo denominado fenómeno da globalización, entendida como un proceso dinámico de carácter

económico, tecnolóxico, social e cultural a gran escala, consistente na crecente comunicación e interdependencia entre os distintos países do

mundo unificando os seus mercados, sociedades e culturas. A súa consecuencia inmediata no ámbito produtivo son novas formas de organización

do traballo baseadas tanto na tolerancia, no respeto e na responsabilidade así como na tecnoloxía, produtividade, calidade e seguridade que

exixen dos traballadores, ademais de especialización profesional, a concurrencia doutras capacidades profesionais tales como a adaptación

profesional, as conocidas como habilidades sociais, ou o uso das TIC, co fin de permitir que o traballador sexa capaz de permanecer nun mercado

de traballo caracterizado por una grande flexibilidade.

Os obxectivos do curriculo, e dos módulos, formulados como resultados da aprendizaxe, os contidos, a organización e metodoloxía teñen en conta

as necesidades de desenvolvemento económico, social e de recursos humanos do ámbito socioprodutivo e responden ás características xerais e

específicas dos nosos alumnos.

O centro educativo IES Urbano Lugrís, está situado no Polígono da Grela na Coruña. O alumnado deste ciclo, procede dunha ampla zona

xeográfica.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para que o alumnado se poida inserir laboralmente e desenvolver a súa carreira profesional

no seu sector de actividade.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Descrición dos dispositivos electromecánicosDispositivos
electromecánicos

18 5

2 Normalización deseño e montaxe de esquemas eléctricosEsquemas e montaxes
de circuitos de control
eléctrico

42 25

3 Procesos de posta en marcha, axuste, localización e reparación de avarías en circuitos eléctricos industriaisAxustes,
comprobacións,
localización e
reparación de circuitos
de control eléctrico

12 5

4 Descrición dos dispositivos neumáticosDispositivos
Neumáticos

10 5

5 Normalización, deseño e montaxe de circuitos neumáticos industriaisEsquemas e montaxes
de circuitos de control
neumáticos

24 20

6 Circuitos mixtos en procesos industriaisIntegración de
tecnoloxias

20 5

7 Procesos de posta en marcha, axuste, localización e reparación de avarías en circuitos neumáticos industriaisAxustes,
comprobación,
localización e
reparación en circuitos
de control neumático
industrial

12 5

8 Descrición dos dispositivos hidráulicosDispositivos
hidráulicos

12 10

9 Normalización, deseño e montaxe de esquemas hidráulicos industriaisEsquemas e montaxes
de circuitos de control
hidráulicos

34 15

10 Procesos de posta en marcha, axuste, localización e reparaciónde avarías en circuitos hidráulicos industriaisAxuste, comprobación,
localización e
reparación de avarías
en circuitos de control
hidráulicos industriais

8 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Dispositivos electromecánicos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece dispositivos electromecánicos, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse aplicacións industriais con sistemas secuenciais eléctricos con cables.

CA1.2 Caracterizáronse as instalacións de distribución da alimentación de sistemas automáticos de control eléctrico.

CA1.3 Recoñeceuse os elementos de conexión necesarios en circuítos eléctricos con cables.

CA1.4 Relacionáronse os dispositivos eléctricos con cables.

CA1.5 Seleccionáronse os elementos en función da aplicación requirida.

CA1.6 Caracterizáronse os dispositivos segundo a súa funcionalidade.

CA1.7 Interpretouse a documentación técnica dos dispositivos electromecánicos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións automáticas con sistemas secuenciais eléctricos con cables.

 Distribución eléctrica. Circuítos de potencia e de control.

 Dispositivos dos sistemas automáticos de control eléctrico con cables: contactor, relés, tempotizadores, sensores electromecánicos, relés de protección, presóstatos, termóstatos, etc.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Esquemas e montaxes de circuitos de control eléctrico 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Debuxa esbozos e esquemas de sistemas de control eléctrico con cables, solucionando aplicacións de automatización e seleccionando os elementos que os
compoñen. SI

RA3 - Monta circuítos de automatismos eléctricos con cables, interpretando esquemas e facilitando o mantemento. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da automatización.

CA2.2 Seleccionáronse os compoñentes adecuados segundo as especificacións técnicas.

CA2.3 Debuxáronse os sistemas de distribución eléctrica empregados na alimentación dos circuítos de control.

CA2.4 Identificáronse os tipos de circuítos dos sistemas automáticos de control eléctrico con cables.

CA2.5 Desenvolveuse a secuencia de funcionamento do sistema secuencial eléctrico con cables.

CA2.6 Utilizáronse métodos sistemáticos para solucionar casos de aplicacións de circuítos de automatismos eléctricos con cables.

CA2.7 Debuxáronse esbozos e esquemas de circuítos de control secuencial eléctricos con cables.

CA3.1 Relacionáronse os dispositivos coa súa funcionalidade, partindo do esquema dun automatismo.

CA3.2 Seleccionáronse os dispositivos de captación e actuación electromecánicos, segundo as especificacións técnicas.

CA3.3 Dimensionáronse os dispositivos de protección eléctrica.

CA3.4 Montáronse circuítos secuenciais eléctricos con cables.

CA3.5 Desenvolvéronse circuítos de seguridade técnica.

CA3.6 Respectáronse as normas de seguridade.

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas, 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 Recoñecéronse os elementos de seguridade, os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.
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Criterios de avaliación

CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de alimentación eléctrica dos circuítos de control secuencial con cables: en corrente alterna (trifásicos, bifásicos, monofásicos e con transformador de mando), en corrente continua,
etc.
 Simboloxía normalizada eléctrica.

 Representación de esquemas de circuítos de automatismos eléctricos: esquemas de potencia e de mando.

 Representación de secuencias e diagramas funcionais: GRAFCET (SFC) diagramas de tempo, diagramas espazo-fase, etc.

 Deseño de circuítos de automatismo de control secuencial por métodos sistemáticos.

 Dispositivos de protección eléctrica: contra curtocircuítos e sobrecargas, contra sobretensións, contra contactos indirectos, etc.

 Captación de sinais en circuítos de control eléctrico con cables: sensores electromecánicos, sensores eléctricos activos (detectores de proximidade indutivos, capacitivos, fotoeléctricos, de
ultrasóns e magnéticos), etc.
 Aplicación dos dispositivos de actuación en circuítos de control eléctrico. Movemento xiratorio, lineal e angular mediante motores.

 Aplicación de circuítos secuenciais con cables de control eléctrico para a posta en marcha e o control de máquinas eléctricas.

 Aplicación de circuítos de seguridade técnica. Dispositivos e módulos de seguridade: premedores de emerxencia, interruptores de posición de seguridade, barreiras e bordos sensibles,
pedais, contactores, relés de seguridade e mando a dúas mans, etc.
 Niveis de seguridade técnica.

 Regulamentación e normativa.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Axustes, comprobacións, localización e reparación de circuitos de control eléctrico 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica o funcionamento dos sistemas secuenciais eléctricos con cables, axustando os dispositivos e aplicando as normas de seguridade. SI

RA5 - Repara avarías nos sistemas secuenciais eléctricos con cables, diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Comprobouse a conexión entre dispositivos.

CA4.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de protección.

CA4.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo e comprobación.

CA4.4 Verificouse a secuencia de control.

CA4.5 Axustáronse os dispositivos eléctricos.

CA4.6 Comprobouse a resposta do sistema ante situacións anómalas.

CA4.7 Medíronse os parámetros característicos da instalación.

CA4.8 Respectáronse as normas de seguridade.

CA5.1 Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría.

CA5.2 Utilizouse instrumentación de medida e comprobación.

CA5.3 Diagnosticáronse as causas da avaría.

CA5.4 Localizouse a avaría.

CA5.5 Restableceuse o funcionamento do sistema.

CA5.6 Documentouse a avaría nun informe de incidencias do sistema.

CA5.7 Respectáronse as normas de seguridade.

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas, 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.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade, os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de verificación. Conexións e funcionamento.

 Técnicas de axuste. Axuste de sensores de posición e proximidade, e de relés de tempo e de protección.

 Técnicas básicas de medida e comprobación eléctrica. Medida de tensión e de corrente, e comprobación de continuidade.

 Plan de actuación para a posta en marcha. Normas de seguridade. Protocolo de posta en marcha.

 Aplicación da regulamentación: REBT, etc.

 Diagnóstico e localización de avarías. Protocolo de probas. Plan de actuación ante disfuncións do sistema.

 Informe de incidencias. Historial de comprobacións. Rexistro de avarías. Relación de elementos substituídos.

 Regulamentación: REBT, etc.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Dispositivos Neumáticos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece dispositivos pneumáticos e electropneumáticos, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse aplicacións industriais con sistemas secuenciais pneumáticos e electropneumáticos.

CA1.2 Caracterizáronse as instalacións de distribución da alimentación de sistemas automáticos de control pneumático e electropneumático.

CA1.3 Recoñeceuse os elementos de conexión necesarios en circuítos pneumáticos e electropneumáticos.

CA1.4 Relacionáronse os dispositivos pneumáticos e electropneumáticos.

CA1.5 Seleccionáronse os elementos en función da aplicación requirida.

CA1.6 Caracterizáronse os dispositivos segundo a funcionalidade.

CA1.7 Interpretouse a documentación técnica dos dispositivos pneumáticos e electropneumáticos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións automáticas con sistemas secuenciais pneumáticos e electropneumáticos.

 Distribución eléctrica.

 Distribución pneumática. Elementos de condución e distribución de aire. Técnicas de conexión pneumática e electropneumática. Racores, derivadores, tubaxes pneumáticas, etc.

 Dispositivos dos sistemas automáticos de control pneumáticos e electropneumáticos. Unidade de mantemento. Sensores, válvulas distribuidoras de accionamento manual, electroválvulas,
válvulas reguladoras, válvulas antirretorno, células lóxicas e de memoria,
 Selección e dimensionamento dos dispositivos pneumáticos e electropneumáticos.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Esquemas e montaxes de circuitos de control neumáticos 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Debuxa esbozos e esquemas de sistemas de control pneumáticos e electropneumáticos, solucionando aplicacións de automatización e seleccionando os
elementos que os compoñen. SI

RA3 - Monta circuítos de automatismos pneumáticos e electropneumáticos, interpretando esquemas e facilitando o mantemento. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da automatización.

CA2.2 Seleccionáronse os compoñentes adecuados segundo as especificacións técnicas.

CA2.3 Debuxáronse os sistemas de distribución pneumática empregados na alimentación dos circuítos de control.

CA2.4 Identificáronse os tipos de circuítos dos sistemas automáticos de control pneumático e electropneumático.

CA2.5 Desenvolveuse a secuencia de funcionamento do sistema secuencial pneumático e electropneumático.

CA2.6 Utilizáronse métodos sistemáticos para solucionar casos de aplicacións de circuítos pneumáticos e electropneumáticos.

CA2.7 Debuxáronse esbozos e esquemas de circuítos de control secuencial pneumáticos e electropneumáticos.

CA3.1 Relacionáronse os dispositivos coa súa funcionalidade, partindo do esquema dun automatismo.

CA3.2 Seleccionáronse os dispositivos de captación e actuación pneumáticos segundo as especificacións técnicas.

CA3.3 Dimensionáronse os dispositivos de protección eléctrica.

CA3.4 Montáronse circuítos secuenciais pneumáticos e electropneumáticos.

CA3.5 Desenvolvéronse circuítos de seguridade técnica.

CA3.6 Respectáronse as normas de seguridade.

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

CA7.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

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

CA7.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de alimentación eléctrica para os circuítos de control secuencial electropneumáticos.

 Simboloxía normalizada pneumática e electropneumática.

 Representación de esquemas de circuítos de automatismos pneumáticos e electropneumáticos. Esquemas de potencia, de mando e de pilotaxe.

 Representación de secuencias e diagramas funcionais. GRAFCET (SFC), diagramas de tempo, diagramas espazo-fase, etc.

 Deseño de circuítos de automatismo de control secuencial por métodos sistemáticos. GRAFCET (SFC), relés por pasos, distribuidores ou memorias en cascadas, células de memoria por
pasos, secuenciadores pneumáticos, etc.
 Técnicas de montaxe e posta en envolvente de circuítos de automatismo pneumáticos e electropneumáticos.

 Captación de sinais en circuítos de control pneumáticos e electropneumáticos. Sensores electromecánicos, pneumáticos e electropneumáticos. Sensores eléctricos.

 Aplicación dos dispositivos de actuación en circuítos de control pneumáticos e electropneumáticos. Movemento lineal, xiratorio e angular, mediante cilindros, motores e actuadores de
movemento limitado, etc.
 Circuítos secuenciais de control pneumático. Circuítos pneumáticos: detección de sinais permanentes ou incompatibles, resolución mediante cascadas, células de memoria por pasos e
secuenciadores pneumáticos, etc. Circuítos electropneumáticos para evitar si
 Aplicación de circuítos de seguridade técnica. Dispositivos e módulos de seguridade: premedores de emerxencia, interruptores de posición de seguridade, barreiras e bordos sensibles,
pedais, contactores, relés de seguridade, etc.
 Niveis de seguridade técnica.

 Regulamentación e normativa.

 Válvulas para a conversión de sinais de circuíto de diferentes tecnoloxías.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Integración de tecnoloxias 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Integra circuítos secuenciais eléctricos con cables, pneumáticos, electropneumáticos e hidráulicos, seleccionando os elementos requiridos e dando solución a
aplicacións de automatización heteroxéneas. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Interpretáronse os esquemas que requiren a integración de circuítos eléctricos con cables, pneumáticos, electropneumáticos, hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

CA4.2 Identificáronse as aplicacións de automatización que requiran a integración de circuítos eléctricos con cables, pneumáticos, electropneumáticos, hidráulicos, electrohidráulicos e
proporcionais.

CA4.3 Seleccionáronse os dispositivos pola súa funcionalidade para a integración dos diferentes tipos de circuítos.

CA4.4 Montáronse circuítos secuenciais, integrando circuítos eléctricos con cables, pneumáticos, electropneumáticos, hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

CA4.5 Respectáronse as normas de seguridade para a integración de diferentes tecnoloxías.

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

CA7.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

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

CA7.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Circuítos secuenciais de control electropneumático.

 Circuítos secuenciais de control electrohidráulico.

 Circuítos secuenciais hidráulicos de pilotaxe pneumática.

 Pilotaxe pneumática e electropneumática de dispositivos de baleiro.
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Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Axustes, comprobación, localización e reparación en circuitos de control neumático industrial 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Verifica o funcionamento dos sistemas secuenciais, pneumáticos e electropneumáticos, axustando os dispositivos e aplicando as normas de seguridade. SI

RA6 - Repara avarías nos sistemas secuenciais pneumáticos e electropneumáticos, diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. SI

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, 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

CA5.1 Comprobouse a conexión entre dispositivos.

CA5.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de protección.

CA5.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo e a comprobación.

CA5.4 Verificouse a secuencia de control.

CA5.5 Axustáronse os dispositivos pneumáticos e electropneumáticos, e os sistemas de alimentación de fluídos.

CA5.6 Comprobouse a resposta do sistema ante situacións anómalas.

CA5.7 Medíronse os parámetros característicos da instalación.

CA5.8 Respectáronse as normas de seguridade.

CA6.1 Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría.

CA6.2 Utilizouse instrumentación de medida e comprobación.

CA6.3 Diagnosticáronse as causas da avaría.

CA6.4 Localizouse a avaría.

CA6.5 Restableceuse o funcionamento do sistema.

CA6.6 Documentouse a avaría nun informe de incidencias do sistema.

CA6.7 Respectáronse as normas de seguridade.

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

CA7.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

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

CA7.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de verificación: conexións e funcións.

 Técnicas de axuste: axustes de sensores de posición e proximidade, e de relés de tempo; niveis de presión e outros parámetros do aire; axuste de presóstatos e válvulas reguladoras, etc.

 Técnicas básicas de medida e comprobación eléctrica: medida de tensión e de corrente, e comprobación de continuidade.

 Técnicas de medida e comprobación en sistemas pneumáticos e electropneumáticos. Comprobación de fugas. Medidas de presión e niveis de aire.

 Plan de actuación para a posta en servizo. Normas de seguridade. Protocolo de posta en marcha particularizado para a secuencia de funcionamento.

 Aplicación da regulamentación: REBT, etc.

 Diagnóstico e localización de avarías. Protocolos de probas. Plan de actuacións ante disfuncións do sistema.

 Informe de incidencias. Historial de comprobacións. Rexistro de avarías. Relación de elementos substituídos.

 Regulamentación: REBT, etc.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Dispositivos hidráulicos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece dispositivos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas. SI

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 Identificáronse aplicacións industriais con sistemas secuenciais hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

CA1.2 Caracterizáronse as instalacións de distribución da alimentación de sistemas automáticos de control hidráulico.

CA1.3 Recoñeceuse os elementos de conexión necesarios en circuítos hidráulicos. electrohidráulicos e proporcionais.

CA1.4 Relacionáronse os dispositivos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais coa súa funcionalidade.

CA1.5 Seleccionáronse os elementos en función da aplicación requirida.

CA1.6 Caracterizáronse os dispositivos segundo a súa funcionalidade.

CA1.7 Interpretouse a documentación técnica dos dispositivos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións automáticas con sistemas secuenciais hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

 Distribución hidráulica, electrohidráulica e proporcional. Técnicas de conexión eléctrica hidráulica, electrohidráulica e proporcional. Bornes, conectadores, tubiños flexibles e mangas
hidráulicas.
 Dispositivos dos sistemas automáticos de control eléctrico con cables: relés, temporizadores, sensores electromecánicos, etc.

 Dispositivos dos sistemas automáticos de control hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais: grupo hidráulico, sensores, válvulas distribuidoras de accionamento manual, electroválvulas,
válvulas reguladoras, cilindros e motores, acumuladores, tarxeta
 Selección e dimensionamento dos dispositivos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Esquemas e montaxes de circuitos de control hidráulicos 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Debuxa esbozos e esquemas de sistemas de control hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, solucionando aplicacións de automatización e
seleccionando os elementos que os compoñen. SI

RA3 - Monta circuítos de automatismos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, interpretando esquemas e facilitando o mantemento. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da automatización.

CA2.2 Seleccionáronse os compoñentes adecuados segundo as especificacións técnicas.

CA2.3 Debuxáronse os sistemas de distribución hidráulica empregados na alimentación dos circuítos de control.

CA2.4 Identificáronse os tipos de circuítos dos sistemas automáticos de control hidráulico, electrohidráulico e proporcional.

CA2.5 Desenvolveuse a secuencia de funcionamento do sistema secuencial hidráulico, electrohidráulico e proporcional.

CA2.6 Utilizáronse métodos sistemáticos para solucionar casos de aplicacións de circuítos de automatismos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

CA2.7 Debuxáronse esbozos e esquemas de circuítos de control secuencial hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

CA3.1 Relacionáronse os dispositivos coa súa funcionalidade, partindo do esquema dun automatismo.

CA3.2 Seleccionáronse os dispositivos de captación e actuación electromecánicos, hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, segundo as especificacións técnicas.

CA3.3 Dimensionáronse os dispositivos de protección eléctrica.

CA3.4 Montáronse circuítos hidráulicos de control manual, electrohidráulicos e proporcionais de control secuencial.

CA3.5 Desenvolvéronse circuítos de seguridade técnica.

CA3.6 Respectáronse as normas de seguridade.

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas, 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 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.
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Criterios de avaliación

CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía normalizada hidráulica, electrohidráulica e proporcional.

 Representación de esquemas de circuítos de automatismos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais. Esquemas de potencia. Esquemas de pilotaxe.

 Representación de secuencias e diagramas funcionais. GRAFCET (SFC), diagramas de tempo, diagramas espazo-fase, etc.

 Deseño de circuítos de automatismo de control secuencial por métodos sistemáticos. GRAFCET (SFC), etc.

 Técnicas de montaxe e posta en envolvente de circuítos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais.

 Captación de sinais en circuítos de control hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais: sensores electromecánicos e hidráulicos, sensores eléctricos activos (detectores de proximidade,
capacitivos, fotoeléctricos, de ultrasóns, magnéticos, de presión
 Aplicación dos dispositivos de actuación en circuítos de control hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais. Movemento lineal, xiratorio e angular, mediante cilindros, motores e actuadores
de movemento limitado, etc.
 Circuítos hidráulicos de accionamento manual: electrohidráulicos e proporcionais. Válvulas hidráulicas de accionamento manual e mecánico. Circuítos secuenciais de control
electrohidráulicos e proporcional. Circuítos para evitar sinais permanentes.
 Aplicación de circuítos de seguridade técnica. Dispositivos e módulos de seguridade: premedores de emerxencia, interruptores de posición de seguridade, barreiras e bordos sensibles,
pedais, contactores, relés de seguridade e mando a dúas mans, etc.
 Niveis de seguridade técnica.

 Regulamentación e normativa.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Axuste, comprobación, localización e reparación de avarías en circuitos de control hidráulicos industriais 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica o funcionamento dos sistemas secuenciais hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, axustando os dispositivos e aplicando as normas de
seguridade. SI

RA5 - Repara avarías nos sistemas secuenciais hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación
requirida. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Comprobouse a conexión entre dispositivos.

CA4.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de protección.

CA4.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo e comprobación.

CA4.4 Verificouse a secuencia de control.

CA4.5 Axustáronse os dispositivos hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, e os sistemas de alimentación de fluídos.

CA4.6 Comprobouse a resposta do sistema ante situacións anómalas.

CA4.7 Medíronse os parámetros característicos da instalación.

CA4.8 Respectáronse as normas de seguridade.

CA5.1 Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría.

CA5.2 Utilizouse instrumentación de medida e comprobación.

CA5.3 Diagnosticáronse as causas da avaría.

CA5.4 Localizouse a avaría.

CA5.5 Restableceuse o funcionamento do sistema.

CA5.6 Documentouse a avaría nun informe de incidencias do sistema.

CA5.7 Respectáronse as normas de seguridade.

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas, 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.
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Criterios de avaliación

CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de verificación: conexións e funcionamento.

 Técnicas de axuste: axustes de sensores de posición e proximidade, e de relés de tempo; niveis de aceite; axuste de presóstatos e válvulas reguladoras, etc.

 Técnicas básicas de medida e comprobación eléctrica: medida de tensión e de corrente, e comprobación de continuidade.

 Técnicas de medida e comprobación en sistemas hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais: comprobación de fugas; medidas de presión e de aceite.

 Plan de actuación para a posta en servizo. Normas de seguridade. Protocolo de posta en marcha particularizado para a secuencia de funcionamento.

 Aplicación da regulamentación: REBT, etc.

 Diagnóstico e localización de avarías. Protocolos de probas. Plan de actuación ante disfuncións do sistema.

 Informe de incidencias. Historial de comprobacións. Rexistro de avarías. Relación de elementos substituídos.

 Regulamentación: REBT, etc.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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Os criterios de avaliación mencionados como elementos curriculares son indicadores do nivel aceptable de desenvolvemento dos resultados da

aprendizaxe correspondentes, de xeito que nas diversas actividades e probas de avaliación tomaranse en conta para a medición das

aprendizaxes. Na avaliación, consideraranse, en todo caso, aqueles criterios de avaliación marcados como mínimos esixibles en cada unidade

didáctica.

O instrumento de avaliación aplicable será a lista de cotexo, consistente nunha relación de afirmacións que deberán concurrir en relación coas

actividades asignadas polo profesor para a avaliación positiva do criterio de avaliación(QUE SERÁN OS ITEMS DA LISTA DE COTEXO) e que o

profesor ha de valorar, de xeito que lle permita obter unha cualificación numérica do CA. O profesor terá en conta aqueles items que estime

oportunos en cada actividade, tarefa ou unidade didáctica. Con carácter NON EXHAUSTIVO, e a modo de información e exemplo, ademais doutros

items específicos en cada situación, pódense considerar entre outros os seguintes factores de carácter xeral, segundo proceda:

* O grado de comprensión e coñecemento dos contidos.

* A análise dos supostos plantexados.

* A solución aportada e os argumentos que a xustifican.

* Adecuación das solucións co enunciado proposto en cada caso.

* Orde e método de traballo.

* Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. Inclúe a capacidade de interpretación dos resultados.

* Capacidade de traballo en equipo.

* Capacidade de cálculo.

* Concreción e capacidade de síntese.

* Adquisición de hábitos de traballo. Inclúe o emprego do factor tempo.

* Actitude positiva e participación en clase.

* Interese, participación e aportación de ideas en actividades ou tarefas de resposta a preguntas e cuestionario de comprensión de texto e no

traballo en equipo, independentemente de se son válidas ou non.

* Participación e argumentación, realización de cálculos e/ou obtención de conclusións, segundo proceda, das tarefas de resolución de casos

prácticos e nas intervencións de traballo en equipo.

* Lexibilidade da caligrafía no seu caso, emprego dunha correcta ortografía, e capacidade de redacción.

* Presentación, orde, limpeza, puntualidade na entrega e efecto visual dos traballos. [Serán faltas inadmisibles os errores de ortografía, a falta de

limpeza, o desorde e descoido na presentación de traballos, así como a súa presentación fora de prazo].

* Utilización correcta dunha terminoloxía específica.

* Dilixencia no emprego e mantemento do posto de traballo (respeto polas normas de utilización e conservación dos útiles e ferramentas de traballo

tales como mobiliario, equipos informáticos...).

* Rigor na aplicación de normas de seguridade.

* Puntualidade, comportamento, respeto polos compañeiros e profesores e demais membros da comunidade educativa, e dispoñibilidade de

material de traballo na clase (libro, material de escritura e pendrive son obligatorios).

Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos, e para que poidan facer media coa cualificación doutras actividades

para a cualificación parcial ou final do módulo, será necesario lograr ao menos un 3 en cada actividade.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A avaliación do módulo realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo, tendo en conta a media

das UFs . Por este motivo, será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para o módulo profesional do ciclo formativo.

Comprobarase o grado de consecución dos mínimos esixibles, asignándose unha cualificación en cada avaliación.

Á nota anterior resultante restaráselle, de ser o caso, as seguintes puntuacións:

* Falta de material de traballo: restaranse puntos a partir da segunda vez que o alumno non teña o material necesario.

* Incumprimento do prazo de entrega: cando se produza unha entrega fora de prazo, o traballo non será evaluable, contando como un 0 a efectos

de media.

A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

A nota final do módulo será a media das UFs, non entrando a sumar as ufs con nota non superior a 3.

Debido a la actual situación deben considerarse las indicaciones recogidas en el apartado 10 de la programación

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

Se realizarán algunas actividades, seleccionadas entre as elaboradas durante o curso, que polo  seu carácter globalizador, permitan demostrar a

asimilación dos métodos e conceptos impartidos tanto teóricos como prácticos.

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

Será una proba teórico-práctica, que en caso de ser superada será calificada con  un cinco (5). De ser valoradas outras circunstancias nunca

poderá superar a nota mínima de superación da avaliación ordinaria do resto do alumnado dese curso.

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

Será revisada anualmente para correxir os posibles desfases de tempo, adaptar as actividades os medios dispoñibles e para adaptarse a

permanente evolución das técnicas e regulamentacións destas tecnoloxías.

Para avaliar a práctica docente (a miña) espero que a inspección educativa me axude. Non me parece mal que despois de casi 32 anos de

docencia, a inspección se pasara polas miñas clases. Sería moi ben recibida. Atendendo a unha suxextión intentarei facer una enquisa o alumnado

cando remate o ciclo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Módulo de retroalimentación de moodle en el aula virtual del instituto.

Reunión con el alumnado, conversando informalmente.

Tareas del alumnado realizadas hasta el momento de dicha evaluación.

Información previa del expediente.
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Diario del profesor

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

Tarefas do alumnado, adaptadas as necesidades do alumnado.

Sendo necesario manter a seguridade das persoas, máquinas e das ferrramentas.

Siempre demostrando a asimilación dos mínimos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Se potenciarán en todos os procesos de ensino-aprendizaxe.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a exposición, presentación de productos, mostras que poidan ter que ver co currículo.

Participación no Galicia-Spain-Skill de Control Industrial, pola sua adecuación os obxetivos do ciclo, pola sua potenciación do traballo en equipo,

dedicación e esforzó que redundan en beneficios para a totalidade do alumnado.

10.Outros apartados

10.1) Adaptacións COVID

1º Metodoloxía:

No caso de ter teleformación, se ten a disposición do alumnado un NAS onde se aloxan materiais e software que permitirán a continuidade do

traballo no fogar. Faremos videoconferencias, utilizaremos simuladores empregaremos a aula virtual para propoñer e recoller tarefas. Xa

empezamos a ensaiar na aula.

10.2) Garantias

Según a enquisa inicial, todo o alumnado dispón de medios telemáticos con boa conexión.

10.3) Seguemento

Na aplicación empregada para a teleformación (Discord) queda sempre rexistro do seguemento por parte do alumnado, da docencia e na aula

virtual quedan rexistradas todas as tarefas propostas e entregadas.

10.4) Deficiencias

No suposto de detectar aprendizaxes non adquiridas no/s cursos anteriores, farase o posible por axudar a que os adquiran. Como se fixo sempre.

No referente a ciclos non teño que recuperar ninguna materia non impartida do curso pasado, só imparto primeiros.

10.5) Semipresencialidad

Teño formación totalmente presencial.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0960 Sistemas secuenciais programables 62022/2023 192160

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ LUIS MARIÑO RUIBAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Os requisitos técnicos dun control industrial pasan por unha combinación de habilidades entre a distribución eléctrica e a automatización dun

proceso industrial. Tanto para o proxecto como a montaxe e mantemento dun sistema automatizado.

O Control Industrial é usado principalmente en todos os sectores industriais, como centrais xeradoras eléctricas, fábricas de papel, liñas de

montaxe, plantas automatizados de tratamento de augas, minas e outras instalacións similares.

En todas elas, atopamos varias tecnoloxías relacionadas co mundo da Automatización industrial: PLC, sistemas de variación de frecuencia,

supervisión ou scadas e paneis eléctricos, etc.
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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 Recoñecemento,
configuración e
conexionado dun PLC

30 15

2 Planificación nos
sistemas secuenciais

30 15

3 Electrónica dixital e
linguaxes de
programación

24 10

4 Programación de relés
programables e PLC

90 50

5 Verificación posta en
marcha e diagnóstico
de avarías

18 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Recoñecemento, configuración e conexionado dun PLC 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece dispositivos programables, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas. SI

RA3 - Configura sistemas secuenciais programables, seleccionando e conectando os elementos que o compoñen. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse aplicacións automáticas con sistemas secuenciais programables.

CA1.2 Identificouse a función dos dispositivos secuenciais dentro dun sistema secuencial.

CA1.3 Identificouse o funcionamento dos dispositivos programables.

CA1.4 Clasificáronse os dispositivos programables, atendendo a diferentes criterios.

CA1.5 Relacionáronse os compoñentes dos dispositivos programables coa súa funcionalidade.

CA1.6 Determináronse as características técnicas dos dispositivos programables.

CA3.1 Identificáronse as especificacións técnicas da automatización.

CA3.2 Seleccionáronse os compoñentes adecuados segundo as especificacións técnicas.

CA3.3 Representouse o esbozo do sistema automático.

CA3.4 Debuxáronse os esquemas de conexión da instalación.

CA3.5 Empregouse simboloxía normalizada.

CA3.6 Conectáronse os compoñentes do sistema de control secuencial.

CA3.7 Respectáronse as normas de seguridade.

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

CA7.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

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

CA7.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.
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Criterios de avaliación

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións automáticas con sistemas secuenciais programables.

 Funcionalidade dos dispositivos dun sistema secuencial programable.

 Funcionamento dos dispositivos programables. Principio de funcionamento e conceptos básicos: programación, transmisión do programa e ciclo de execución do programa.

 Clasificación dos dispositivos programables. Criterios de clasificación. Relés programables e PLC, PLC compactos, PLC modulares, PLC para aplicacións concretas e dispositivos
programables de seguridade, etc.
 Compoñentes dos dispositivos programables: clasificación, tipoloxía e funcionalidade. Fontes de alimentación, CPU, módulos de entradas e saídas, etc.

 Características técnicas dos dispositivos programables. Alimentación, entradas e saídas, portos de comunicación, tempos de execución do programa, capacidade de memoria, etc.

 Especificacións técnicas da instalación: requisitos da instalación, compatibilidade con outros sistemas e condicións ambientais, etc.

 Criterios de selección e dimensionamento dos dispositivos programables.

 Criterios de selección de compoñentes: funcionamento requirido, características técnicas, condicións ambientais, etc.

 Normas xerais de esbozamento. Técnicas e proceso de esbozamento.

 Esquemas de conexión: esquema de potencia, de conexións ao PLC e de bornes. Simboloxía normalizada.

 Técnicas de montaxe e conexión: implantación dos elementos, marcaxe de condutores, colocación de terminais, etc.

 Regulamentación: REBT, recomendacións ISA, UNE-EN e IEC, etc.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Planificación nos sistemas secuenciais 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece as secuencias de control dos sistemas secuenciais programados, interpretando os requisitos e establecendo os procedementos de programación
necesarios. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse os requisitos técnicos e funcionais.

CA2.2 Estableceuse a secuencia de control.

CA2.3 Identificáronse as fases de programación.

CA2.4 Recoñecéronse os contornos de programación.

CA2.5 Avaliáronse os puntos críticos da programación.

CA2.6 Elaborouse un plan detallado para a programación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de requisitos: características técnicas e funcionais.

 Secuencia de control e diagrama de fluxos. GRAFCET, XEMMA e SFC.

 Fases de programación. Identificación de entradas e saídas, seccións de programa, secuencia do programa, etc.

 Contornos de programación.

 Técnicas de localización de puntos críticos.

 Planificación para a programación: datos xerais, necesidades, calendario de pedidos, recepción de material e calendario de actuación, etc.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Electrónica dixital e linguaxes de programación 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Programa sistemas secuenciais, partindo da secuencia de control e utilizando técnicas estruturadas. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Relacionáronse sistemas de numeración e sistemas de codificación da información.

CA4.2 Identificáronse funcións lóxicas.

CA4.3 Empregáronse diferentes linguaxes de programación.

CA4.4 Programáronse PLC de distintos fabricantes.

CA4.5 Identificáronse os bloques ou as unidades de organización de programa.

CA4.6 Realizouse o programa, facilitando futuras modificacións.

CA4.7 Comprobouse que o funcionamento do programa coincida coa secuencia de control establecida.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de numeración e conversión entre sistemas: decimal, binario, octal e hexadecimal, etc.

 Sistemas de codificación: ASCII, ASCII estendido e unicode, etc.

 Funcións lóxicas aplicadas á programación de autómatas: AND,OR, NOT, NAND e NOR, etc.

 Programación de PLC: entradas e saídas dixitais, funcións de retención, funcións de flanco, temporizadores, contadores, comparacións, movemento de valores, rexistro de desprazamento,
operacións aritméticas, control do programa, etc. Zonas de memoria e dir
 Linguaxes de programación de PLC: textuais (lista de instrucións -IL- e texto estruturado -ST-) e gráficas (diagrama de contactos -LD-, funcións lóxicas -FDB-, diagrama de función
secuencial -SFC-, etc.).
 Bloques ou unidades de organización do programa. Personalización e parametrización de funcións.

 Documentación técnica e comercial de fabricantes.

 Regulamentación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Programación de relés programables e PLC 90

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Programa sistemas secuenciais, partindo da secuencia de control e utilizando técnicas estruturadas. NO

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, 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

CA4.3 Empregáronse diferentes linguaxes de programación.

CA4.4 Programáronse PLC de distintos fabricantes.

CA4.5 Identificáronse os bloques ou as unidades de organización de programa.

CA4.6 Realizouse o programa, facilitando futuras modificacións.

CA4.7 Comprobouse que o funcionamento do programa coincida coa secuencia de control establecida.

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

CA7.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Programación de PLC: entradas e saídas dixitais, funcións de retención, funcións de flanco, temporizadores, contadores, comparacións, movemento de valores, rexistro de desprazamento,
operacións aritméticas, control do programa, etc. Zonas de memoria e dir
 Linguaxes de programación de PLC: textuais (lista de instrucións -IL- e texto estruturado -ST-) e gráficas (diagrama de contactos -LD-, funcións lóxicas -FDB-, diagrama de función
secuencial -SFC-, etc.).
 Bloques ou unidades de organización do programa. Personalización e parametrización de funcións.

 Documentación técnica e comercial de fabricantes.

 Regulamentación.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas automáticos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Verificación posta en marcha e diagnóstico de avarías 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Verifica o funcionamento do sistema secuencial programado, axustando os dispositivos e aplicando normas de seguridade. SI

RA6 - Repara avarías en sistemas secuenciais programados, diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. SI

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, 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

CA5.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

CA5.2 Verificouse a secuencia de control.

CA5.3 Monitorizouse o programa e o estado das variables desde a unidade de programación.

CA5.4 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

CA5.5 Medíronse os parámetros característicos da instalación.

CA5.6 Respectáronse as normas de seguridade.

CA6.1 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

CA6.2 Identificouse a causa da avaría a través das medidas realizadas e da observación do comportamento da automatización.

CA6.3 Seleccionáronse os elementos que cumpra substituír, atendendo á súa compatibilidade e á súa funcionalidade dentro do sistema.

CA6.4 Restableceuse o funcionamento.

CA6.5 Elaboráronse rexistros de avaría.

CA6.6 Reelaborouse o manual de uso.

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

CA7.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as normas de seguridade.

CA7.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas
operacións de montaxe e mantemento.

CA7.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de verificación: conexións e funcionamento.

 Monitorización de programas: visualización de variables.

 Instrumentos de medida: técnicas de medida.

 Regulamentación: REBT, etc.

 Diagnóstico e localización de avarías: protocolo de probas.

 Técnicas de actuación: puntos de actuación.

 Compatibilidade de equipamentos substituídos. Rexistros de avarías. Memoria técnica. Documentación dos fabricantes. Valoración económica.

 Manual de uso. Manuais de mantemento. Recomendacións de seguridade e ambientais.

 Regulamentación.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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Os criterios de avaliación mencionados como elementos curriculares son indicadores do nivel aceptable de desenvolvemento dos resultados da

aprendizaxe correspondentes, de xeito que nas diversas actividades e probas de avaliación tomaranse en conta para a medición das

aprendizaxes. Na avaliación, consideraranse, en todo caso, aqueles criterios de avaliación marcados como mínimos esixibles en cada unidade

didáctica.

O instrumento de avaliación aplicable será a lista de cotexo, consistente nunha relación de afirmacións que deberán concurrir en relación coas

actividades asignadas polo profesor para a avaliación positiva do criterio de avaliación (QUE SERÁN OS ITEMS DA LISTA DE COTEXO) e que o

profesor ha de valorar, de xeito que lle permita obter unha cualificación numérica do CA. O profesor terá en conta aqueles items que estime

oportunos en cada actividade, tarefa ou unidade didáctica.

Con carácter NON EXHAUSTIVO, e a modo de información e exemplo, ademais doutros items específicos en cada situación, pódense considerar

entre outros os seguintes factores de carácter xeral, segundo proceda:

* O grado de comprensión e coñecemento dos contidos.

* A análise dos supostos plantexados.

* A solución aportada e os argumentos que a xustifican.

* Adecuación das solucións co enunciado proposto en cada caso.

* Orde e método de traballo.

* Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. Inclúe a capacidade de interpretación dos resultados.

* Capacidade de traballo en equipo.

* Capacidade de cálculo.

* Concreción e capacidade de síntese.

* Adquisición de hábitos de traballo. Inclúe o emprego do factor tempo.

* Actitude positiva e participación en clase.

* Interese, participación e aportación de ideas en actividades ou tarefas de resposta a preguntas e cuestionario de comprensión de texto e no

traballo en equipo, independentemente de se son válidas ou non.

* Participación e argumentación, realización de cálculos e/ou obtención de conclusións, segundo proceda, das tarefas de resolución de casos

prácticos e nas intervencións de traballo en equipo.

* Lexibilidade da caligrafía no seu caso, emprego dunha correcta ortografía, e capacidade de redacción.

* Presentación, orde, limpeza, puntualidade na entrega e efecto visual dos traballos. [Serán faltas inadmisibles os errores de ortografía, a falta de

limpeza, o desorde e descoido na presentación de traballos, así como a súa presentación fora de prazo].

* Utilización correcta dunha terminoloxía específica.

* Dilixencia no emprego e mantemento do posto de traballo (respeto polas normas de utilización e conservación dos útiles e ferramentas de traballo

tales como mobiliario, equipos informáticos...).

* Rigor na aplicación de normas de seguridade.

* Puntualidade, comportamento, respeto polos compañeiros e profesores e demais membros da comunidade educativa, e dispoñibilidade de

material de traballo na clase (libro, material de escritura e pendrive son obligatorios).

Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos, e para que poidan facer media coa cualificación doutras actividades

para a cualificación parcial ou final do módulo, será necesario lograr ao menos un 3 en cada actividade.

A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, será necesaria a

asistencia do alumnado ás actividades programadas para o módulo profesional do ciclo formativo. Comprobarase o grado de consecución dos

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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mínimos esixibles, asignándose unha cualificación en cada avaliación.

Á nota anterior resultante restaráselle, de ser o caso, as seguintes puntuacións:

* Falta de material de traballo: restaranse 0,5 puntos a partir da segunda vez que o alumno non teña o material necesario.

* Incumprimento do prazo de entrega: cando se produza unha entrega fora de prazo, o traballo non será evaluable, contando como un 0 a efectos

de media.

A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

A nota final do módulo será a media das avaliacións, non entrando a sumar as notas non superior a 3.

Á nota anterior resultante restaráselle, de ser o caso, as seguintes puntuacións:

* Falta de material de traballo: restaranse puntos a partir da segunda vez que o alumno non teña o material necesario.

* Falta de asistencia ou puntualidade inxuxtificadas: restarase 1 punto a partir dun cómputo de faltas de asistencia e/ou puntualidade que supoñan

o 10% das sesións lectivas totais do módulos. A estes efectos, unha falta de puntualidade terá a mesma consideración de unha falta de asistencia

(cómputo como unha unidade).

* Incumprimento do prazo de entrega: cando se produza unha entrega fora de prazo, o traballo non será evaluable, contando como un 0 a efectos

de media.

A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

Debido a la actual situación deben considerarse las indicaciones recogidas en el apartado 10 de la programación

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

Actividades, seleccionadas entre as elaboradas durante o curso, que polo seu carácter globalizador, permitan demostrar a

asimilación dos métodos e conceptos impartidos tanto teóricos como prácticos.

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

Será una proba teórico-práctica, que en caso de ser superada será calificada con un cinco (5). De ser valoradas outras circunstancias nunca

poderá superar a nota mínima de superación da avaliación ordinaria do resto do alumnado dese curso.

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

Será revisada anualmente para correxir os posibles desfases de tempo, adaptar as actividades os medios dispoñibles e para adaptarse a

permanente evolución das técnicas e regulamentacións destas tecnoloxías.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Módulo de retroalimentación de moodle en el aula virtual del instituto.

Reunión con el alumnado, conversando informalmente.

Tareas del alumnado realizadas hasta el momento de dicha evaluación.

Información previa del expediente.

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

Tarefas do alumnado, adaptadas as necesidades do alumnado.

Sendo necesario manter a seguridade das persoas, máquinas e das ferrramentas.

Siempre demostrando a asimilación dos mínimos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Se potenciarán en todos os procesos de ensino-aprendizaxe.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a exposición, presentación de productos, mostras que poidan ter que ver co currículo.

Participación no Galicia-Spain-Skill de Control Industrial, pola sua adecuación os obxetivos do ciclo, pola sua potenciación do traballo en equipo,

dedicación e esforzó que redundan en beneficios para a totalidade do alumnado.

10.Outros apartados

10.1) Adaptacións

1º Metodoloxía:

No caso de ter teleformación, se ten a disposición do alumnado un NAS onde se aloxan materiais e software que permitirán a continuidade do

traballo no fogar. Faremos videoconferencias, utilizaremos simuladores empregaremos a aula virtual para propoñer e recoller tarefas. Xa

empezamos a ensaiar na aula.

10.2) Garantías

Según a enquisa inicial, todo o alumnado dispón de medios telemáticos con boa conexión.

10.3) Seguemento

Na aplicación empregada para a teleformación (Discord) queda sempre rexistro do seguemento por parte do alumnado, da docencia e na aula

virtual quedan rexistradas todas as tarefas propostas e entregadas.

10.4) Deficiencias

No suposto de detectar aprendizaxes non adquiridas no/s cursos anteriores, farase o posible por axudar a que os adquiran. Como se fixo sempre.
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No referente a ciclos non teño que recuperar ninguna materia non impartida do curso pasado, só imparto primeiros.

10.5) Semipresencialidade

Teño formación totalmente presencial.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0967 Comunicacións industriais 112022/2023 230192

MP0967_12 Introdución aos sistemas de comunicación industrial 112022/2023 3630

MP0967_22 Programación e configuración de sistemas de comunicación
industrial

112022/2023 194162

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO RODRÍGUEZ SOBRINO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O entorno e socio-ecoconómico e productivo da Comarca de A Coruña e arredores está principalmente relacionado coa industria e o sector

servicios. As empresas van desde, almacéns de material eléctrico, empresas de servicios marítimos , maquinaria conservería, fabricación de

cadros eléctricos etc. A unha segunda escala aparecen as empresas de mantemento que puntualmente tamén son un reclamo para os técnicos

superiores dos ciclos da rama de electricidade.

Todas estas empresas na actualidade piden a incorporación de titulados de FP polivalentes, con facilidade de adaptación, que saiban traballar e

manexar equipos e ferramenta, e ademais con capacidade de deseñar, organizar e supervisar.

É por iso que a implantación deste ciclo superior de Automatización e Robótica Industrial, ben a cubrir esas novas necesidades que xurdiron,

anque a época actual non sexa a máis idónea para acceder a eses postos de traballo.

Outra posibilidade laboral consiste na opción de exercer como autónomo, opción xa levada a cabo por un sector do alumnnado de recentes

promocións, unha vez colleita unha certa experiencia profesional.
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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 Principios das
comunicacións

6 2

2 Software. Interfaces e
comunicación
interprocesos

30 8

3 Comunicaciones serie
RS232

20 10

4 Ethernet e TCP-IP 25 10

5 Xerarquía das redes
industriais

5 5

6 Redes ASi 20 15

7 Redes CanOpen 25 15

8 Ethernet industrial 35 15

9 Monitorización de
procesos: OPC e
SCADA

64 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios das comunicacións 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os sistemas de comunicación industrial e as normas físicas utilizadas, identificando os elementos que os compoñen e relacionando o seu
funcionamento coas prestacións do sistema. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse os niveis funcionais e operativos, en relación cos campos de aplicación característicos.

CA1.4 Recoñecéronse as características que determinan os contornos industriais de control distribuído e contornos de fabricación integrada por computador (CIM).

CA1.5 Utilizouse o modelo ISO de referencia para interconexión de sistemas abertos (OSI), e describiuse a función de cada un dos seus niveis e a relación entre eles.

CA1.6 Determináronse as técnicas de transmisión de datos en función da tecnoloxía empregada.

CA1.7 Utilizáronse os parámetros de comunicación, identificando a función que realiza na transmisión de datos en serie.

CA1.8 Estudáronse as normas físicas utilizadas en redes de comunicación industrial identificando as interfaces e os elementos de conexión.

CA1.9 Clasificáronse as redes de comunicacións atendendo a criterios como o tipo de enlace, a técnica empregada na transmisión de datos, a propiedade, a extensión xeográfica ou a
topoloxía.

CA1.10 Recoñecéronse as técnicas de control de fluxo, de detección de erros e de acceso ao medio na transmisión de datos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Proceso de comunicación: elementos que interveñen; funcións e características.

 0Características das topoloxías de redes.

  Métodos de acceso ao medio centralizados e aleatorios.

 Estrutura dunha rede de comunicación industrial. Contorno CIM.

 Arquitectura. Pirámide das comunicacións. Niveis e relación entre número de dispositivos, volume de datos e velocidade de resposta.

 Normativa das redes de comunicación industrial: ISO, CEI, IEEE, etc.

 Normalización das comunicacións: modelo OSI.

 Modalidades de transmisión: serie e paralelo.

 Organización de mensaxes de datos serie. Transmisión síncrona e asíncrona.

 Normalización das comunicacións en serie: protocolos RS-232, RS-422 e RS-485.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Software. Interfaces e comunicación interprocesos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os sistemas de comunicación industrial e as normas físicas utilizadas, identificando os elementos que os compoñen e relacionando o seu
funcionamento coas prestacións do sistema. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a funcionalidade dos sistemas de comunicación industrial e as súas posibilidades de integración e intercambio de datos.

CA1.2 Recoñeceuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Proceso de comunicación: elementos que interveñen; funcións e características.

  Técnicas de control de erros. Métodos de detección e de corrección.

 Modalidades de transmisión: serie e paralelo.

 Técnicas de control de fluxo: control por hardware e por software.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Comunicaciones serie RS232 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas básicos de comunicación entre un computador e periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces e protocolos
normalizados e aplicando técnicas estruturadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os campos básicos que inclúen un protocolo de comunicación industrial.

CA2.4 Seleccionáronse os comandos do protocolo de comunicación que cumpra utilizar para realizar un programa de comunicación, identificando o método para a detección e a corrección
de posibles erros que se poidan producir.

CA2.5 Elaborouse o diagrama de fluxo e/ou o pseudocódigo que responda ao funcionamento dun programa de comunicación industrial, utilizando simboloxía normalizada.

CA2.6 Codificouse o programa de comunicación nunha linguaxe de alto nivel.

CA2.7 Verificouse a idoneidade do programa co diagrama de fluxo elaborado, co pseudocódigo e coas especificacións propostas.

CA2.8 Documentouse adecuadamente o programa, aplicando os procedementos estandarizados coa suficiente precisión para asegurar o seu posterior mantemento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos que interveñen nunha rede de comunicacións industriais: servidores, estacións de traballo, concentradores e tarxetas de rede.

 Tipos de soporte de transmisión: con cables e sen eles.

 Protocolos de comunicacións: campos que interveñen de xeito xenérico.

 Dispositivos de conversión: de norma física e de protocolo.

 Elaboración dun programa en linguaxe de alto nivel para a comunicación entre un computador e un equipamento industrial. Envío e recepción de datos, control de erros, visualización e
rexistro de datos.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Ethernet e TCP-IP 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas básicos de comunicación entre un computador e periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces e protocolos
normalizados e aplicando técnicas estruturadas. NO

RA3 - Programa e configura os buses utilizados no ámbito industrial, identificando os elementos que o integran, en relación co resto de dispositivos que configuran
un sistema automático. NO

RA5 - Verifica o funcionamento do sistema de comunicación industrial, axustando os dispositivos e aplicando normas de seguridade. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os campos básicos que inclúen un protocolo de comunicación industrial.

CA2.4 Seleccionáronse os comandos do protocolo de comunicación que cumpra utilizar para realizar un programa de comunicación, identificando o método para a detección e a corrección
de posibles erros que se poidan producir.

CA2.5 Elaborouse o diagrama de fluxo e/ou o pseudocódigo que responda ao funcionamento dun programa de comunicación industrial, utilizando simboloxía normalizada.

CA2.6 Codificouse o programa de comunicación nunha linguaxe de alto nivel.

CA2.7 Verificouse a idoneidade do programa co diagrama de fluxo elaborado, co pseudocódigo e coas especificacións propostas.

CA2.8 Documentouse adecuadamente o programa, aplicando os procedementos estandarizados coa suficiente precisión para asegurar o seu posterior mantemento.

CA3.5 Utilizáronse técnicas de control remoto para o envío ou a recepción de datos entre o proceso industrial e o persoal de mantemento ou de control.

CA5.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

CA5.2 Verificáronse os parámetros de configuración de cada equipamento.

CA5.3 Verificouse o funcionamento do programa para que respecte as especificacións dadas.

CA5.4 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

CA5.5 Medíronse parámetros característicos da instalación.

CA5.6 Respectáronse as normas de seguridade.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos que interveñen nunha rede de comunicacións industriais: servidores, estacións de traballo, concentradores e tarxetas de rede.

 Tipos de soporte de transmisión: con cables e sen eles.

 Protocolos de comunicacións: campos que interveñen de xeito xenérico.

 Dispositivos de conversión: de norma física e de protocolo.
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Contidos

 Elaboración dun programa en linguaxe de alto nivel para a comunicación entre un computador e un equipamento industrial. Envío e recepción de datos, control de erros, visualización e
rexistro de datos.
 Interconexión de redes: repetidores, pontes, enrutadores e pasarelas.

 Rede de comunicación industrial (autómatas programables) con integración de rede de oficinas (computadores). Vantaxes da súa utilización. Descrición dos equipamentos participantes.
Cables e conectadores. Configuración e programación dos dispositivos. Cont
 Sistemas para o acceso a redes industriais desde o exterior. Telefonía móbil, páxinas web de control e internet.

 Configuración de redes industriais coa utilización da tecnoloxía wi-fi.

 Control de procesos por computador.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xerarquía das redes industriais 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta unha rede de comunicación nun contorno industrial automatizado, configurando os parámetros e realizando as probas para a súa posta en servizo. SI

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 Verificáronse as características da instalación eléctrica e as condicións ambientais requiridas, especificando as condicións estándar que debe reunir unha sala onde se acha un
sistema informático industrial.

CA1.2 Enumeráronse as partes que configuran unha instalación informática industrial, indicando función, relación e características de cada unha.

CA1.3 Identificáronse as configuracións topolóxicas propias das redes de comunicación en contornos industriais automatizados, indicando as características diferenciais e de aplicación de
cada unha.

CA1.4 Identificáronse os tipos de soporte de transmisión utilizados nas redes de comunicación industriais, indicando as características e os parámetros máis representativos destes.

CA1.5 Identificouse a función de cada fío do cable utilizado nunha rede de comunicacións industriais, realizando tubiños flexibles para a interconexión dos compoñentes da rede.

CA1.6 Preparouse a instalación de subministración de enerxía eléctrica e, de ser o caso, o sistema de alimentación ininterrompida, comprobando a seguridade eléctrica e ambiental
requirida.

CA1.7 Realizouse a conexión física das tarxetas, os equipamentos e demais elementos necesarios para a execución da rede, seguindo o procedemento normalizado e/ou documentado.

CA1.8 Realizouse a carga e a configuración do sistema de rede, seguindo o procedemento normalizado e introducindo os parámetros necesarios para a adecuar ao tipo de aplicacións que
se vaian utilizar.

CA1.9 Configuráronse os recursos que se poden compartir nunha rede de comunicacións industriais e os modos usuais de utilización destes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Estándares de comunicacións industriais.

 0Elaboración de planos e esquemas dunha rede de comunicación en sistemas de automatización industrial.

  Elaboración de manuais de instrucións de servizo e mantemento de redes de comunicación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Redes ASi 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas básicos de comunicación entre un computador e periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces e protocolos
normalizados e aplicando técnicas estruturadas. NO

RA3 - Programa e configura os buses utilizados no ámbito industrial, identificando os elementos que o integran, en relación co resto de dispositivos que configuran
un sistema automático. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os campos básicos que inclúen un protocolo de comunicación industrial.

CA2.2 Identificáronse os interfaces para diferentes tipos de comunicación industrial.

CA2.3 Configurouse a comunicación entre un computador e un equipamento industrial.

CA2.5 Elaborouse o diagrama de fluxo e/ou o pseudocódigo que responda ao funcionamento dun programa de comunicación industrial, utilizando simboloxía normalizada.

CA3.1 Identificáronse os buses industriais actuais, en relación coa pirámide das comunicacións.

CA3.2 Configuráronse os equipamentos dunha rede industrial para a comunicación entre dispositivos.

CA3.3 Programouse unha rede industrial para o intercambio de datos entre dispositivos.

CA3.4 Configuráronse os compoñentes para a súa utilización na interconexión de diferentes redes por cambio de protocolo ou medio físico.

CA3.6 Utilizáronse diversos medios físicos para a comunicación entre equipamentos e sistemas.

CA3.7 Representáronse os sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionais.

CA3.8 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da instalación a partir de documentación técnica de fábrica.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Instalación de redes industriais: condicións construtivas.

 Condicións eléctricas e ambientais.

 Estándares de comunicacións industriais.

 Montaxe, conexión e configuración dos equipamentos da rede de comunicación industrial.

 Protocolos de comunicacións: campos que interveñen de xeito xenérico.

 Dispositivos de conversión: de norma física e de protocolo.

 Estudo dun protocolo industrial. Comandos de lectura e escritura de datos, de control e de erros.

 Estudo e clasificación dos buses industriais actuais segundo o ámbito de aplicación.
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Contidos

 Buses de campo a nivel sensor-actuador. Datos técnicos. Vantaxes da súa utilización. Descrición dos equipamentos participantes. Cables e conectadores. Configuración e programación dos
dispositivos (fontes de alimentación, mestres e escravos da rede, conso
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Redes CanOpen 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas básicos de comunicación entre un computador e periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces e protocolos
normalizados e aplicando técnicas estruturadas. NO

RA3 - Programa e configura os buses utilizados no ámbito industrial, identificando os elementos que o integran, en relación co resto de dispositivos que configuran
un sistema automático. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os campos básicos que inclúen un protocolo de comunicación industrial.

CA2.2 Identificáronse os interfaces para diferentes tipos de comunicación industrial.

CA2.3 Configurouse a comunicación entre un computador e un equipamento industrial.

CA2.5 Elaborouse o diagrama de fluxo e/ou o pseudocódigo que responda ao funcionamento dun programa de comunicación industrial, utilizando simboloxía normalizada.

CA3.1 Identificáronse os buses industriais actuais, en relación coa pirámide das comunicacións.

CA3.2 Configuráronse os equipamentos dunha rede industrial para a comunicación entre dispositivos.

CA3.3 Programouse unha rede industrial para o intercambio de datos entre dispositivos.

CA3.4 Configuráronse os compoñentes para a súa utilización na interconexión de diferentes redes por cambio de protocolo ou medio físico.

CA3.6 Utilizáronse diversos medios físicos para a comunicación entre equipamentos e sistemas.

CA3.7 Representáronse os sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionais.

CA3.8 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da instalación a partir de documentación técnica de fábrica.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Instalación de redes industriais: condicións construtivas.

 Condicións eléctricas e ambientais.

 Estándares de comunicacións industriais.

 Montaxe, conexión e configuración dos equipamentos da rede de comunicación industrial.

 Protocolos de comunicacións: campos que interveñen de xeito xenérico.

 Dispositivos de conversión: de norma física e de protocolo.

 Estudo dun protocolo industrial. Comandos de lectura e escritura de datos, de control e de erros.

 Estudo e clasificación dos buses industriais actuais segundo o ámbito de aplicación.
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Contidos

 Rede de comunicación entre un controlador e periferia descentralizada. Características principais. Vantaxes da súa utilización. Descrición dos equipamentos participantes (mestres da rede e
dispositivos de E/S). Cables e conectadores. Configuración e progr
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Ethernet industrial 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas básicos de comunicación entre un computador e periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces e protocolos
normalizados e aplicando técnicas estruturadas. NO

RA3 - Programa e configura os buses utilizados no ámbito industrial, identificando os elementos que o integran, en relación co resto de dispositivos que configuran
un sistema automático. SI

RA5 - Verifica o funcionamento do sistema de comunicación industrial, axustando os dispositivos e aplicando normas de seguridade. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os campos básicos que inclúen un protocolo de comunicación industrial.

CA2.2 Identificáronse os interfaces para diferentes tipos de comunicación industrial.

CA2.3 Configurouse a comunicación entre un computador e un equipamento industrial.

CA2.5 Elaborouse o diagrama de fluxo e/ou o pseudocódigo que responda ao funcionamento dun programa de comunicación industrial, utilizando simboloxía normalizada.

CA3.1 Identificáronse os buses industriais actuais, en relación coa pirámide das comunicacións.

CA3.2 Configuráronse os equipamentos dunha rede industrial para a comunicación entre dispositivos.

CA3.3 Programouse unha rede industrial para o intercambio de datos entre dispositivos.

CA3.4 Configuráronse os compoñentes para a súa utilización na interconexión de diferentes redes por cambio de protocolo ou medio físico.

CA3.5 Utilizáronse técnicas de control remoto para o envío ou a recepción de datos entre o proceso industrial e o persoal de mantemento ou de control.

CA3.6 Utilizáronse diversos medios físicos para a comunicación entre equipamentos e sistemas.

CA3.7 Representáronse os sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionais.

CA3.8 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da instalación a partir de documentación técnica de fábrica.

CA5.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

CA5.2 Verificáronse os parámetros de configuración de cada equipamento.

CA5.3 Verificouse o funcionamento do programa para que respecte as especificacións dadas.

CA5.4 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

CA5.5 Medíronse parámetros característicos da instalación.

CA5.6 Respectáronse as normas de seguridade.
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4.8.e) Contidos

Contidos

 Instalación de redes industriais: condicións construtivas.

 Condicións eléctricas e ambientais.

 Estándares de comunicacións industriais.

 Montaxe, conexión e configuración dos equipamentos da rede de comunicación industrial.

 Protocolos de comunicacións: campos que interveñen de xeito xenérico.

 Dispositivos de conversión: de norma física e de protocolo.

 Estudo dun protocolo industrial. Comandos de lectura e escritura de datos, de control e de erros.

 Estudo e clasificación dos buses industriais actuais segundo o ámbito de aplicación.

 Interconexión de redes: repetidores, pontes, enrutadores e pasarelas.

 Rede de comunicación para o intercambio de datos entre controladores. Vantaxes da súa utilización. Descrición dos equipamentos participantes. Cables e conectadores. Configuración e
programación dos dispositivos. Control de erros.
 Rede de comunicación industrial (autómatas programables) con integración de rede de oficinas (computadores). Vantaxes da súa utilización. Descrición dos equipamentos participantes.
Cables e conectadores. Configuración e programación dos dispositivos. Cont
 Sistemas para o acceso a redes industriais desde o exterior. Telefonía móbil, páxinas web de control e internet.

 Configuración de redes industriais coa utilización da tecnoloxía wi-fi.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Monitorización de procesos: OPC e SCADA 64

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Configura os equipamentos de control e supervisión que interveñen nun sistema automático, programando os equipamentos e integrando as comunicacións
nunha planta de produción. SI

RA6 - Repara disfuncións en sistemas de comunicación industrial, observando o comportamento do sistema e utilizando ferramentas de diagnose. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Relacionáronse as funcións que ofrece un sistema de supervisión e control con aplicacións industriais de automatización.

CA4.2 Recoñecéronse todas as ferramentas de configuración, en relación coa función que vaian realizar dentro da aplicación.

CA4.3 Configuráronse avisos e alarmas, e rexistráronse nun arquivo para un posterior tratamento.

CA4.4 Configuráronse e programáronse sistemas de control e supervisión de diferentes fabricantes.

CA4.5 Integráronse paneis de operación e computadores como dispositivos de control, supervisión e adquisición de datos nunha rede de comunicación industrial.

CA4.6 Configurouse un sistema de control e supervisión para a presentación gráfica de datos.

CA4.7 Déuselle funcionalidade ao sistema de control para traballar con datos relativos ao mantemento da máquina ou ao proceso industrial.

CA6.1 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

CA6.2 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías de natureza física ou lóxica que se presenten nos sistemas de comunicación industrial.

CA6.3 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizando os efectos que produce a través das medidas realizadas e da observación do comportamento do sistema e dos equipamentos.

CA6.4 Reparouse a avaría.

CA6.5 Restableceuse o funcionamento.

CA6.6 Elaboráronse rexistros de avaría.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Definición e clasificación dos sistemas de supervisión e control que interveñen nun sistema de comunicación industrial. Sistemas baseados en paneis de operador e sistemas baseados en
computador (SCADA).
 0Xestión dos datos para a súa utilización en técnicas de mantemento.

 Principais características dos sistemas de supervisión e control.

 Deseño de pantallas e a interacción entre elas.

 Visualización e escritura de datos.
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Contidos

 Incorporación de equipamentos de control nun mesmo sistema de supervisión, con intercambio de datos entre todos eles.

 Xeración de pequenos programas ou scripts de aplicación nos sistemas de supervisión.

 Representación gráfica de sinais dinámicos.

 Rexistro de valores.

 Enlace entre aplicacións.

 Técnicas de verificación: conexións, configuración e funcionamento.

 Monitorización de programas: visualización de variables.

 Instrumentos e técnicas de medida.

 Regulamentación.

 Diagnóstico e localización de avarías: protocolos de probas.

 Técnicas de actuación. Puntos de actuación.

 Rexistros de avarías: fichas e outros rexistros.

 Memoria técnica.

 Valoración económica.

 Manual de uso. Manual de mantemento. Recomendacións de seguridade e ambientais.

 Regulamentación.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

Son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para a avaliación neste módulo, teranse en conta os seguintes criterios xerais:

- Coñecemento dos contidos indicados en cada unidade formativa.

- Coñecemento e habilidade no manexo da documentación.

- Orde e método de traballo.

- Coidado na presentación dos traballos (puntualidade, pulcritude, capacidade de redacción, ortografía...).

- Actitude positiva e participación en clase.

- Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento.

- Capacidade de traballo en equipo.

- Orde e limpeza na presentación escrita de actividades.

- Rigor na aplicación das medidas de seguridade, tanto persoal, como da instalación.

- Respecto polas normas de utilización e conservación dos útiles e ferramentas de traballo.

Durante o transcurso do actual curso e en cada avaliación, o alumno fará unha serie de exercicios prácticos, traballos ou tarefas e ademais

diversas probas teórico - prácticas, nos cales deberá demostrala asimilación que fixo dos contidos e dos procedementos. Loxicamente valoraremos

a actitude amosada: interese polo traballo, orde, forma de afronta-los problemas xurdidos, interpretación de resultados, hábitos de traballo, tempo

de execución, relación cos demais compañeiros, etc

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN:

1) Realización de probas obxectivas escritas e/ou prácticas de coñecemento para cada unidade didáctica, que analizarán os coñecementos

teóricos e prácticos dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica. Serán probas que pretenden comprobar

os graos de destreza adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos.

Según criterio do profesor, para cada unidade didáctica ou grupos de unidades didácticas, realizarase unha proba teórica - práctica .

2) Traballo e participación diaria no aula, valorando a asistencia, puntualidade, actitude, interese, esforzo persoal, así como loxicamente os

resultados obtidos e o tempo empregado. O profesor, por medio da observación realizará un seguimento da realización dos traballos (prácticas,

informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d).

3) Recollida e valoración de traballos (informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d) que o alumno presentará a través da aula

virtual.

NOTA:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- O 60% da nota corresponde as  puntuacións obtidas nas probas teórico/prácticas realizadas para as unidades didácticas que compoñen o módulo

(ferramenta de avaliación 1):

Os criterios de avaliación indicados para cada unidade didáctica - apartado 4c) - servirán para valorar este apartado.

Para chegar ao aprobado será necesario que o alumno consiga unha puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada proba realizada.

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva neste apartado serán os indicados no apartado 4c

- O 10% da nota corresponde as valoracións do traballo na aula (ferramenta de avaliación 2).

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario realizar satisfactoriamente (nota superior a 5 puntos) cada unha das

actividades propostas. Polo conxunto dos traballos propostos, o alumno terá unha puntuación 0 a 10 puntos.

- O 30% da nota será a que poña o profesor para as actividades realizadas segundo se indica na ferramenta de avaliación 3.

Cada un dos traballos recollidos valorarase de 0 a 10 puntos.

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario ter como mínimo unha nota igual a 5 puntos en cada un dos traballos

propostos.

En todo caso, para conseguir o aprobado é necesario ter unha cualificación positiva (superior a 5 sobre 10) en cada un dos tres apartados

anteriores.

NOTA FINAL DO MÓDULO:

Para obter a cualificación final do módulo:

¿ No caso dos alumnos que teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira

avaliación parcial.

¿ No caso dos alumnos que non teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, realizarase a media ponderada das notas

conseguidas en cada unidade didáctica aprobada previamente e as notas das unidades didácticas  recuperadas (proba escrita) no período de

recuperación entre a terceira avaliación e a final, tendo en conta que todas as unidades didácticas deben de estar aprobadas para superar

positivamente o módulo. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, o alumno terá suspendido o módulo.

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

A finalidade destas actividades será a recuperación do ou dos apartados no que o alumno non acadou os contidos mínimos esexibles, por tanto

aplicaránse as medidas de reforzo de forma individualizada. Realizaránse as seguintes actividades:

Realización de proxectos propostos polo profesor daquelas unidades formativas non acadadas polo alumno. O proxecto conterá como mínimo os

planos, configuración, equipos e programación.

Montaxe das instalacións anteriormente proxectadas, verificación, posta en servicio, localización, indentificación e resolución de avarías frecuentes.
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Para a realización destas actividades disporase dun horario específico onde o profesor incidirá sobre aqueles aspectos teórico-prácticos nos que

se requira especial reforzo para poder acadar os contidos mínimos esixibles.

Os criterios, procedementos de avaliación e cualificación destas actividades serán os contemplados con caracter xeral na programación.

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

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua realizarán unha proba final composta por  exames teórico-prácticos escritos (das diferentes

unidades formativas) con carácter eliminatorio (non aprobar algún dos exames implicaría non superar o módulo).

Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua deben realizar as prácticas pendentes nas datas que lles indique o profesor, e entregar

correctamente realizados traballos (cos enunciados que lles indicará o profesor) similares a os encargados ao longo do curso. Estos traballos serán

entregados previamente a data de comenzo da proba final indicada no parrafo anterior.

Será responsabilidade do alumno informarse das datas dos exames escritos correspondente a cada avaliación e das datas de recuperación das

prácticas.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

En base a normativa en vigor para o seguimento da programación utilizarei a aplicación informática web de programacións.

AVALIACION DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE

Farase unha reflexión o remate de cada trimestre, en canto ó progreso, motivación e actitude dos alumnos. Tamén se terán en conta os resultados

das enquisas que se lle pasen ós alumnos, estas enquisas contarán cunhas preguntas onde se preguntará o mesmo, pero de forma distinta e que

anularan a enquisa que se contradiga. Tamén nos podemos servir do seguinte esquema:

ASPECTO A AVALIAR

-¿O tempo destinado a cada U.D. foi suficiente?.

-¿Os contidos tratados foron os axeitados?.

-¿As actividades de ensino-aprendizaxe responderon o que se esperaba delas?.

-Motivación, aburrimento ou desinterese por parte do alumno.

-Os alumnos/as faltan moito.

-¿Vaise cumprindo a temporalización?.

-¿Os obxectivos foron acadados?.

-¿Realizan as actividades no tempo previsto?.

-¿Participan activamente nas clases?, ¿están atentos?.

- ¿Preocúpanse de xustificar as súas ausencias?.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha proba escrita tipo test a cal constará de preguntas sobre conceptos transversais o módulo, de maneira que se poda obter

informanción para poder tomar a decisións que faciliten a orientación do proceso e a determinación de formas alternativas da aprendizaxe

individual ou por grupos.

Aplicarase ó inicio do curso e en calquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte. O seus resultados non se tomarán en conta para

cualificar cuantitativamente.

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

Para aqueles que amosen mais carencias propoñerase a realización de mais traballos adaptados as súas carencias, informes ou prácticas en

función das características do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aínda que este módulo é puramente profesional, non se vai deixar de lado o inculcar ós alumnos/as a idea de que, pese a vivir nun mundo

fortemente competitivo, hai algúns valores que é preciso reforzar, como o respecto ó medioambiente , as medidas de reeducación de actividades

relaccionadas coa saúde, tanto físicas como mentais,etc.

A constitución de pequenos grupos de traballo tenderán a conseguir este propósito, compaxinando as actividades profesionais coas

medioambientais e da saúde.

Normas de seguridade e hixiene; normas de convivencia; compañerismo; solidariedade; integración de discapacitados; igualdade de xénero;

alcoholismo, tabaquismo, sida; educación vial, son temas que se poderán facer referencia ó longo do curso , co obxecto de contrubuir se é posible,

á formación do profesional e da persoa.

- Educación do consumidor:

Dado que unha parte dos productos que consumimos orixínanse nos estereotipos ou valores dados pola sociedade de consumo, debemos

comunicar ou ensinar que non sempre son necesarios nin son os mellores, que a hora de mercar temos que facelo dende un punto de vista critico,

sopesando a necesidade, o custo e as características reais deses productos.

- Educación para a saúde:

Nas diferentes unidades didácticas, aparecen referencias sobre as normas de seguridade e hixiene no traballo, así como as precaucións

necesarias no emprego de determinadas ferramentas e máquinas..

- Educación non sexista:

A discriminación ou adxudicación de tarefas no traballo, por razóns de sexo, segue sendo un feito real en determinados sectores da sociedade.

Desde este departamento temos unha boa ocasión para concienciar ó alumnado sobre a igualdade de oportunidade entre rapaces e rapazas.

- Educación para a convivencia:

O desenvolvemento do respecto polas normas de convivencia e participación cidadá aplícase en numerosas actividades onde se require un
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consenso de grupo para tomar unha serie de decisións ou para realizar unha determinada tarea. Debe potenciarse neles a aceptación e o respecto

de opinións distintas ás propias..

O talante co que se deben enfocar os contidos transversais debe ser integrador; é dicir, non deben ser entendidos como ¿ añadiduras¿ ó

currículo¿ nin como ¿ materias illadas¿ que supoñan a elaboración de novos contidos; moi ó contrario, deben servir como vías que abran camiño e

permitan dirixir e enfocar os coñecementos do modo máis completo e eficaz.

- Educación ambiental:

Este tema adquire unha gran relevancia, xa que as causas principais do deterioro medioambiental están asociadas, dalgunha maneira, ó

desenvolvemento tecnolóxico, é en consecuencia, ó desenvolvemento ambiental.

O desenvolvemento das unidades didácticas debe contribuír a crear unha conciencia cidadá na que prevaleza a necesidade de preservar os

medios naturais e medioambientais así como a racionalización do uso da enerxía e os recursos, de tal modo que poda existir un equilibrio no que

se poda afirmar que progreso non é sinónimo de destrucción do medio ambiente. Ademais, debe concienciarse ó alumno de que gaste só o papel

necesario e ensinarlles onde poden depositar os residuos perigosos para o medio ambiente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

De ser posible organizaranse a longo do curso, asistencias a charlas e presentacións de produtos comerciais, ambas relacionadas co sector da

automatización.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

ESCENARIO #1. FORMACIÓN PRESENCIAL:

É o contemplado no desarrollo da programación. Activarase un curso na plataforma Moodle da Aula Virtual, a que se subirá diverso material

docente.

ESCENARIO #2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL:

O 50% dos alumnos participa de forma presencial e o outro 50% online, por períodos semanales.

 A formación online emprega a ferramenta WEBEX.

A formación teórico/práctica que non require do uso de equipamento físico e totalmente equiparable nos dous formatos. Para o caso de que se

requira o uso de equipos físicos, os alumnos presenciais farán uso dos mesmos, e os alumnos online poderán realizar os proxectos empregando

simuladores software. O realizarse o intercambio na formación os procedementos invirtense.

A avaliación faráse de modo presencial.

ESCENARIO #3. FORMACIÓN ONLINE:

A formación desenvolveráse completamente online empregando a ferramenta WEBEX. A interacción para a proposición/entrega de tarefas

realizaráse a través de Aula Virtual.

As actividades de avaliación que non se poidan realizar de forma presencial, faránse de forma telemática coas ferramentas citadas.

ALUMNADO SIN RECURSOS TELEMÁTICOS:

En principio na enquisa inicial todo o alumnado manifesta a disponibilidade de medios. En calquer caso, poderá acudir ao centro educativo para a
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recepción / entrega de traballos.

RECUPERACIÓN MATERIAS CURSO 19/20:

O período de clases do mes de setembro / outubro adicarase nas materias do segundo curso a completar os contidos pendentes da materia

"Informática Industrial" (Lenguaje C).

10.2) Dotación e equipamento

A implementación de todo o currículo require unha serie de dotacións en equipamento hardware e software do que en moitos casos non se dispón,

polo que se deberá adaptar o mesmo as disponibilidades de dito equipamento
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0968 Integración de sistemas de automatización industrial 102022/2023 210175

MP0968_12 Planificación e xestión do sistema automático industrial 102022/2023 4840

MP0968_22 Instalación de sistemas automáticos integrados 102022/2023 162135

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO MANUEL GARCÍA REY

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O  Decreto 102/2013 do 13 de xuño, establece o curriculo do ciclo formativo de grao superior  correspondente ao titulo de técnico superior en

Automatización e Robótica Industrial, e desenvólvese  tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado

debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie dos seus

resultados de aprendizaxe..

O ámbito productivo dos alumnos que cursan o módulo de Integración de sistemas de automatización industrial na modalidade presencial

proceden da Coruña e as localidades da súa contorna, aínda que excepcionalmente pode haber algún alumno de calquera poboación de Galicia.

Polo tanto non se pode decir que se trata de alumnado urbano na súa totalidade, xa que unha parte procede de vilas das comarcas veciñas.

A cidade da Coruña, cunha poboación de aproximadamente 245.000 habitantes, atópase no medio da maior rede industrial de Galicia, composta

polos polígonos industriais limítrofes (Polígonos de Pocomaco, A Grela, Espíritu Santo, Oleiros, Culleredo, Alvedro, Cambre, Sabón, Bergondo,

Morás, etc.) o cal garante a realización da FCT nos aspectos máis relevantes da competencia profesional do título. Podemos atopar empresas

como Teiga TMI, Técnicas de Soft, Osmos sistemas eléctricos, Trison, Prosegur... así como múltiples empresas adicadas á comercialización de

material eléctrico industrial, directamente relacionadas co mundo da automatización e robótica que se imparte neste módulo.

As ocupacións e os postos de traballo más salientables son os seguintes:

- Xefe/a de equipo de supervisión de montaxe de sistemas de automatización industrial.

- Xefe/a de equipo de supervisión de mantemento de sistemas de automatización industrial.

- Verificador/ora de aparellos, cadros e equipamentos eléctricos.

- Xefe/a de equipo en taller electromecánico.

- Técnico/a en organización de mantemento de sistemas de automatización industrial.

- Técnico/a de posta en marcha de sistemas de automatización industrial.

- Proxectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial.

- Proxectista de sistemas de medida e regulación de sistemas de automatización industrial.

- Proxectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial.

- Programador/ora controlador/ora de robots industriais.

- Técnico/a en deseño de sistemas de control eléctrico.

- Deseñador/ora de circuítos e sistemas integrados en automatización industrial.

En canto o persoal docente, o centro conta con 71 profesores no presente curso, dos cales arredor do 87% son numerarios, co que se pode

deducir que o cadro de persoal é estable.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Planificación e xestión da instalación de sistemas automáticos: equipamentos, materiais, recursos humanos e
plan de montaxe.

Sistemas
automatizados
industriais.
Planificación e xestión

30 16

2 Planificación e xestión do mantemento de sistemas automáticosMantemento dos
sistemas
automatizados

18 8

3 Planificacion, deseño de hardware e cadro eléctrico, programación, simulación, supervisión, posta en marcha,
ensaio e verificación

Proxecto completo
dun sistema
automático industrial

146 66

4 Localización, xestión, resolución de avarías no sistema automatizadoAvarías nun sistema
automático industrial

16 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Sistemas automatizados industriais. Planificación e xestión 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica a instalación do sistema automático, identificando os requisitos da instalación e xestionando o aprovisionamento de material. SI

RA2 - Xestiona a montaxe de instalacións automáticas, seguindo o plan de montaxe e resolvendo continxencias. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as fases de instalación do sistema automático.

CA1.2 Seleccionáronse ferramentas e equipamentos asociados a cada fase de instalación.

CA1.3 Planificouse a entrega de equipamentos e elementos.

CA1.4 Elaborouse un protocolo de comprobación do material recibido.

CA1.5 Avaliáronse os puntos críticos da instalación.

CA1.6 Determináronse os recursos humanos de cada fase de montaxe.

CA1.7 Elaborouse un plan detallado de aprovisionamento e montaxe da instalación automática.

CA2.1 Asignáronse os medios materiais e humanos segundo o plan de montaxe.

CA2.2 Realizouse a implantación da instalación segundo as especificacións indicadas nos planos e esquemas.

CA2.3 Adecuouse o plan de montaxe ás características da instalación.

CA2.4 Aplicáronse técnicas de xestión de recursos para a montaxe da instalación.

CA2.5 Determináronse indicadores de control de montaxe.

CA2.6 Determináronse as medicións necesarias para a aceptación da instalación automática

CA2.7 Determináronse os valores mínimos de illamento, rixidez dieléctrica, resistencia de terra e correntes de fuga aceptables para a aceptación da instalación.

CA2.8 Identificáronse os requisitos mínimos para a posta en marcha da instalación.

CA2.9 Realizáronse as medidas necesarias para a análise da rede de subministración (detección de harmónicos e perturbacións).

CA2.10 Determináronse medidas de seguridade na posta en marcha de instalacións automáticas.

4.1.e) Contidos
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Contidos

 Técnicas de planificación nunha instalación automática. Fases da instalación automática. Ferramentas e equipamentos. Aprovisionamento e almacenaxe de materiais. Comprobación de
materiais. Identificación de puntos críticos nunha instalación automática. Téc
 Estudo do traballo. Contidos básicos dun plan de aprovisionamento e montaxe da instalación automática.

 Ferramentas informáticas para a planificación da instalación do sistema.

 Equipamentos de medida de seguridade eléctrica: rixidez dieléctrica, resistencia de illamento, continuidade de terras e correntes de fuga, etc.

 Xestión de recursos humanos. Indicadores de montaxe. Valores mínimos de aceptación. Requisitos de posta en marcha. Ensaios de elementos de protección. Análise da rede de
subministración. Medidas de seguridade.
 Técnicas de posta en marcha. Parámetros críticos.

 Regulamentación. Normativa de seguridade.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Mantemento dos sistemas automatizados 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Planifica o mantemento de instalacións automáticas industriais, a partir dos requisitos da instalación. SI

RA4 - Xestiona o mantemento de instalacións automáticas industriais a partir do plan de mantemento e a normativa. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Seleccionáronse as partes da instalación susceptibles de mantemento.

CA3.2 Planificouse o aprovisionamento de cada parte.

CA3.3 Determináronse as tarefas básicas de mantemento preventivo.

CA3.4 Determináronse as tarefas básicas do mantemento preditivo e correctivo.

CA3.5 Programouse o mantemento da instalación.

CA3.6 Analizáronse as instrucións de fabricantes dos equipamentos e elementos que interveñen na instalación.

CA3.7 Propuxéronse axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu bo funcionamento.

CA3.8 Determináronse as características técnicas e de aceptación para a substitución de equipamentos ou elementos.

CA3.9 Elaborouse un plan detallado de mantemento.

CA4.1 Identificáronse todas as epígrafes do plan de montaxe.

CA4.2 Adecuouse o plan de mantemento ás características da instalación.

CA4.3 Aplicáronse técnicas de xestión de persoal para o mantemento de instalacións.

CA4.4 Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para o mantemento de instalacións.

CA4.5 Recoñecéronse procedementos para a xestión do mantemento.

CA4.6 Determináronse indicadores de control do mantemento.

CA4.7 Aplicouse a regulamentación vixente e a de seguridade no traballo, durante o mantemento.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Puntos susceptibles de mantemento nunha instalación automática.

 Aprovisionamento de materiais e xestión de existencias para o mantemento.
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Contidos

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo. Técnicas de planificación de mantemento. Instrucións de mantemento de fabricantes. Obrigas legais.

 Parámetros de axuste para a mellora do mantemento.

 Recepción de materiais para o mantemento.

 Ferramentas informáticas para a organización do mantemento e o control de avarías.

 Contidos básicos dun plan de mantemento. Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

 Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais.

 Procedementos e indicadores de xestión para o mantemento.

 Regulamentación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Proxecto completo dun sistema automático industrial 146

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Integra os elementos do sistema automático industrial, interpretando a documentación técnica do proxecto e seguindo os procedementos e as normas de
seguridade en montaxe. SI

RA2 - Executa operacións de axuste, parametrización e programación dos dispositivos do sistema automático, a partir das especificacións técnicas do deseño e
utilizando as ferramentas de software e hardware requiridas. SI

RA3 - Verifica o funcionamento do sistema automático segundo as especificacións técnicas do deseño, realizando a implantación necesaria e aplicando normas de
seguridade. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Montouse o cadro de distribución eléctrica.

CA1.2 Instaláronse os sistemas de distribución eléctrica e de fluídos requiridos no sistema automático.

CA1.3 Conectáronse equipamentos sensores e de captación.

CA1.4 Conectáronse os actuadores, manipuladores e dispositivos eléctricos de potencia.

CA1.5 Axustáronse mecanicamente diversos tipos de actuadores.

CA1.6 Montáronse os robots industriais e sistemas de control de movementos caso necesario.

CA1.7 Montáronse os dispositivos de medida e regulación.

CA1.8 Montáronse os elementos de supervisión e adquisición de datos.

CA1.9 Aplicouse a regulamentación e as normas de seguridade.

CA2.1 Identificáronse os sinais que teñen que procesar os controladores lóxicos.

CA2.2 Calibráronse os dispositivos de medida segundo as especificacións técnicas de funcionamento do sistema automático.

CA2.3 Elaboráronse os programas dos dispositivos de control lóxico do sistema automático segundo as especificacións técnicas demandadas.

CA2.4 Establecéronse as secuencias de control para as solucións robotizadas e de control de movemento.

CA2.5 Establecéronse parámetros para os dispositivos de regulación e control.

CA2.6 Elaborouse a programación dos dispositivos de supervisión e adquisición de datos.

CA2.7 Establecéronse parámetros e axustouse a rede de comunicación industrial.

CA3.1 Verificouse o funcionamento do cadro de distribución eléctrico.

CA3.2 Comprobouse o funcionamento de todos os dispositivos do sistema automático.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Verificouse o funcionamento dos programas de control, adquisición e supervisión deseñados consonte os requisitos do sistema automático.

CA3.4 Comprobouse a idoneidade dos parámetros establecidos para os dispositivos, realizando, de ser o caso, os axustes necesarios para a súa optimización.

CA3.5 Realizouse unha posta en marcha de todo o sistema automático, verificando o seu funcionamento e realizando os axustes oportunos consonte os requisitos establecidos.

CA3.6 Elaborouse un informe técnico das actividades desenvolvidas dos resultados obtidos e das modificacións realizadas.

CA3.7 Realizáronse as modificacións oportunas na documentación técnica en función dos resultados das verificacións de funcionamento realizadas no sistema automático e a súa
correspondente implantación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Características e tipos dos cadros eléctricos: elementos e distribución. Criterios de montaxe e mecanizado.

 Técnicas de instalación e montaxe en sistemas eléctricos e con fluídos.

 Equipamentos e ferramentas para a montaxe: manexo.

 Compatibilidade entre sistemas e equipamentos. Valoración das características dos sinais de control para intercambiar entre equipamentos.

 Técnicas de conexión entre sistemas eléctricos e con fluídos. Separación de circuítos. Normas de seguridade.

 Técnicas de montaxe de robots e sistemas de control de movemento.

 Técnicas de conexión de dispositivos de medida e regulación. Esquemas e recomendacións de fabricante.

 Tipos de sinais nun sistema automático. Parámetros de calibraxe dos dispositivos nun sistema automático.

 Integración dos programas dos dispositivos de control lóxico nun sistema automático.

 Secuencias de control para solucións robotizadas e de control de movemento.

 Establecemento de parámetros para os dispositivos de regulación e control integrados nun sistema automático. Integración da programación dos dispositivos de supervisión e adquisición de
datos nun sistema automático.
 Establecemento de parámetros e axuste da rede de comunicación industrial nun sistema automático integrado.

 Verificacións no funcionamento do cadro de distribución eléctrico. Verificacións no funcionamento de todos os dispositivos do sistema automático. Normativa de certificación de cadros.

 Verificacións no funcionamento dos programas de control, adquisición e supervisión.

 Verificacións e optimización no establecemento de parámetros en dispositivos.

 Procedementos de posta en marcha, verificación e axuste dun sistema automático completo.

 Informe técnico de actividades e resultados.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Avarías nun sistema automático industrial 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Localiza avarías producidas no sistema automático, utilizando a documentación técnica e establecendo criterios de actuación, consonte protocolos
previamente establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Cubriuse a orde de reparación da avaría.

CA4.2 Documentouse o procedemento que se vaia seguir para a identificación de avarías.

CA4.3 Seguiuse o procedemento establecido para a localización de avarías.

CA4.4 Valorouse e xustificouse a toma de decisións na reparación ou substitución de dispositivos.

CA4.5 Realizouse o orzamento da reparación e/ou substitución dos dispositivos.

CA4.6 Realizouse a reparación seguindo as normas e os procedementos de seguridade establecidos, utilizando os equipamentos de protección individual e colectivos requiridos.

CA4.7 Estudouse a conveniencia de realizar modificacións no deseño ou na tecnoloxía do sistema automático, co fin de evitar a avaría.

CA4.8 Cubriuse o correspondente informe técnico da avaría.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Solicitude de intervención e orde de traballo.

 Disfuncións típicas en sistemas automáticos: causas habituais.

 Manexo de equipamentos e ferramentas.

 Procedementos para a identificación e a reparación de avarías no sistema automático. Informes técnicos de avarías e follas de reparación.
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Estos son os contidos minimos:

UF1. Planificación e xestión  do sistema automatico industrial

UD1  Sistemas automáticos industriais. Planificación e xestión.

Comprender as partes que compoñen o sistema automático.

Realizar e interpretar esquemas  básicos dos sistemas automáticos industriais incluíndo todas as tecnoloxías en mantemento industrial.

Saber utilizar o metodo do camiño critico e o software de planificación de proxectos.

Coñecer o proceso completo dunha instalación automatizada, dende o primeiro contacto ata a entrega da mesma.

Saber cómo organizar a documentación asociada aos proxectos, e coñecer as normativas.

UD2  Mantemento dos sistemas automáticos. Xestión.

Comprender a importancia do mantemento industrial e os tipos e tendencias na industria.

Saber realizar un plan de mantemento. Coñecer técnicas de mantemento básicas.

Utilización de software de mantemento.

UF2. Instalación de sistemas automáticos integrados

UD3  Proxecto completo dun sistema automatizado industrial.

Realizar pequeno proxecto industrial  utilizando programas informáticos.

Manexo de documentación técnica de fabricantes de equipos e estudo de proxectos de automatización.

Saber dimensionar os elementos dun cadro de automatización, e realizar esquemas básicos de potencia e mando nas distintas tecnoloxías

utilizando ferramentas dixitais.

Realizar operacións de axuste e control no sistema automático con ferramentas dixitais.

Programar PLC utilizando Grafcet. Uso de TwinCat 3.

Desarrollo de HMI sinxelos.

Realizar posta en funcionamento do sistema automático.

Simulación de proxectos de automatizacion. Saber simular con TwinCat 3.

Coñecer as verificacións e ensaios.

UD4 Avarías nun sistema automático industrial

Localizar avarías nun sistema automático.

Reparar avarías localizadas.

Elaborar ordes de reparación e o seu orzamento.

Proxecto:

Os alumnos realizarán un proxecto completo de automatización, individualmente ou en grupo, que ó final do segundo trimestre se presentará,

expoñerá e se defenderá ante o profesor. O proxecto tipo será un proxecto de automatización, que xeralmente estará basado nun PLC Beckhoff e

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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programado en TwinCat 3, aínda que poderá ser diferente. Incluirá de forma xenérica: índice, descrición, planos e esquemas (eléctricos e outros),

planificación, cálculos, selección e dimensionamento do cadro e instalación eléctrica e do hardware e topoloxía, programación, selección e

configuración de actuadores e sensores, sistema de supervisión e control, posta en marcha, verificación e ensaios, mantemento, previsión de

riscos, presuposto, normativa, prego de condicións, anexos de documentación técnica dos equipos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

- Cualificacións das probas de coñecementos (PES, proba escrita + modelo de solución, é dicir, exames) teórico-prácticos realizados durante o

curso: 50% do peso total. Farase a media ponderada das probas de coñecementos das unidades didácticas de cada trimestre segundo o seu peso.

(Neste apartado predominan contidos conceptuais e procedimentais).

NOTA PE 1º trim = 0,5 PES UD1 + 0,5 PES UD2

NOTA PE 2º trim = 0,5 PES UD3 + 0,5 PES UD4

- Realizacións de prácticas (PD, probas de desempeño) e tarefas entregables (PP, probas de produción): 50% do peso. (Neste apartado

predominan contidos procedimentais e actitudinais). As actitudes se valoran de maneira integrada dentro das tarefas e prácticas cando os criterios

de avaliación impliquen para a súa consecución. (ver táboa 5.1)

Estes pesos (50%-50%) pretenden ofrecer unha visión global da calificación que obterá o/a alumno/a. Así:

NOTA total 1º trim = 0,5 NOTA PES 1º trim + 0,5 NOTA PD,PP 1º trim NOTA total 2º trim = 0,5 NOTA PES 2º trim + 0,5 NOTA PD,PP 2º trim

En todo caso:

- Para superar cada unidade didáctica, é necesario superar todas as probas escritas (nota mínima de 50% en CADA UNHA das probas escritas).

- Ademais do anterior, o/a alumno/a deberá acadar os "mínimos esixibles" descritos en cada unidade didáctica para poder superala.

Cada trimestre o estudante terá unha nota que reflicta o progreso que o alumno obtén nas distintas unidades didácticas. Este feito da lugar a que a

avaliación se considera continua, é dicir que é preciso superar os dous trimestres con nota de 5 ou superior para non ter que acudir á proba final.

- Para superar cada trimestre, o alumno/a deberá ter unha nota mínima de 50% na súa media ponderada, pero tamén deberá ter superado todas

as unidades didácticas que o compoñen. Cando un alumno/a obteña menos do 50% da nota total de calquera proba escrita, optará como máximo a

un 4 na valoración trimestral independentemente da media aritmética que poida ter.

- A nota final do curso, no caso de que o/a alumno/a adquira as capacidades terminais do módulo, obterase da media aritmética dos dous

trimestres. Deste xeito, a avaliación global do módulo efectuarase a partir dos resultados obtidos nos indicadores recollidos durante todo o curso:

NOTA total = ( NOTA total 1º trim + NOTA total 2º trim ) / 2

Para que as tarefas e prácticas (PD,PP) se valoren nos períodos das avaliacións trimestrais, deberán ser entregados nas datas indicadas para

cada unha, sempre antes da data da proba escrita. As convocatorias das probas escritas serán únicas.

Recuperacións:

As partes (proba escrita ou proxectos) suspensas recupéranse no exame final en marzo (ou en xuño se non se aproba en marzo), no que o alumno

non ten obriga de facer as partes xa aprobadas.
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A partir de xuño, non se garda a nota das partes prácticas, teóricas ou de proxectos aprobadas.

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

Recuperación dunha avaliación parcial: A avaliación do alumno ao longo do curso será continua sendo as cualificacións o reflexo de bloques de

materia. Deste xeito, o/a alumno/a que non supere as probas escritas nunha avaliación parcial (sen perder o dereito a avaliación continua, PD)

deberá presentarse á proba de recuperación nos días seguintes á primeira avaliación (só a PES, proba escrita desa(s) unidade(s)). Se seguise sen

superala, deberá acudir á proba final ordinaria de xuño con esa parte.

No segundo trimestre farase a recuperación antes da FCT desa avaliación para permitir o/a alumno/a a realización das prácticas en empresa se a

supera.

A proba de xuño será dunha proba escrita, taller e/ou ordenador que abarcará a(s) unidade(s) pendente(s). A puntuación obtida terase en conta

para o cálculo da cualificación final substituíndo a puntuación obtida na avaliación parcial no apartado correspondente a "proba escrita" (50% da

nota trimestral).

A proba de recuperación de xuño coincidirá coa data do exame de xuño para alumnos con perda de avaliación continua.

En canto ós alumnos/as alumnas que suspendan nas entregas de tarefas e prácticas (probas de desempeño e de produción), darase un prazo

para entregar o pendente nos días seguintes á avaliación parcial suspensa. De vencer ese prazo sen entregar as tarefas, deberán recuperar na

proba final de xuño a(s) unidade(s) pendente(s).

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

O alumno/a que perda o dereito á avaliación continua (10% de faltas non xustificadas), deberá realizar a proba de recuperación global no mes de

xuño, ou, se o desexa, antes da 2ª avaliación previa á FCT (só unha das dúas opcións) . A segunda opción outorga a posibilidade de acudir a FCT

no período marzo-xuño, no caso de lograr superar todos os módulos en tempo.

A proba extraordinaria contará con parte escrita (problemas, definicións) e parte práctica consistente e montaxes de Integración de sistemas

automáticos industriais, similares ós que se tiveron feito en clase ó longo do curso. O/a alumno/a deberá acadar un 50% da nota de cada unidade

formativa para superar o módulo na avaliación final.

Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua deben realizar as prácticas pendentes nas datas que lles indique o profesor. Estos traballos

serán entregados previamente á data de comenzo da proba final indicada no parágrafo anterior e son requisito para poder facer a proba.

Será responsabilidade do alumno informarse dos traballos a realizar, das datas dos exames escritos correspondentes a cada avaliación e das

datas de recuperación das prácticas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo deste ciclo,

celebrará segundo o calendario establecido (unha vez ó mes), unha reunión para analizar o grado de cumprimento das programacións. Nesta

reunión farase unha valoración xeral das actividades de ensino-aprendizaxe realizadas ata o momento, especialmente no que afecta ó tempo o

que precisan para o seu correcto desenvolvemento, a metodoloxía empregada, os resultados de avaliación obtidos e as oportunas medidas de

axuste que se propoñen para a mellora práctica docente coa conseguinte xustificación do porque destas modificacións. Para facer este

seguimento, empregarase o modelo establecido polo sistema online da páxina www.edu.xunta.gal/programacions. Este documento servirá de base

para a elaboración da programación do vindeiro curso.

Entre as posibles causas que impidan o cumprimento das previsións da programación temos faltas de alumnos por folgas, asistencia a actividades

extraescolares, ausencia do profesorado por continxencias, falta do equipamento mínimo que reflicte o currículo, erros de estimación de tempos,

etc.

O seguimento comparará as previsións co progreso real acadado. A avaliación da propia práctica docente farase despois de cada Unidade

didáctica, analizando os resultados obtidos e tratando de detectar as dificultades dos alumnos coa fin de tomar medidas que lles axuden a

superalas, actuando sobre a metodoloxía empregada.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha serie de exercicios breves para entregar na aula virtual, de maneira que se poida obter información para poder tomar a decisións

que faciliten a orientación do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Aplicarase ó inicio do curso e en calquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte.

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

Terase en conta o diferente grao de dificultade das unidades. Os alumnos que amosen ter dificultades para seguir o curso ou acadar os obxectivos

programados, poderán recibir unha atención específica, dentro dos límites do horario de clase, e buscarase para cada un deles un método de

explicación ou realización de prácticas axeitado. Tipicamente se lles ofrecerán tarefas que escalen máis gradualmente a curva de dificultade das

unidades.

De detectarse necesidades específicas de apoio educativo na avaliación inicial, procederase a tramitar xunto co departamento de orientación unha

flexibilización modular de acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, para o alumnado con necesidades educativas especiais,

conforme ó establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, que indica que poderá ser autorizado, cando as

necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha

temporalización distinta á establecida con carácter xeral. Dado que este é un módulo de segundo, o máis probable é que de haber unha detección

de NEAE xa se tivera feito no curso anterior.

Ás/ós alumnas/os con máis destrezas ou altas capacidades proporánselles actividades de ampliación ou prácticas máis complexas en temas como

programación de autómatas,  solucións automatizadas avanzadas, etc.

O alumnado con dificultades visuais terá axudas na personalización do tamaño das fontes en ficheiros de texto HTML e transcripción texto-a-voz

usando a aplicación Pocket.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores tratará temas transversais como a Educación ambiental, a Educación para a saúde, a Educación non sexista, a Educación

do consumidor, a Educación para a paz e a Educación para a globalización.

Educación para a saúde: aspectos relativos a iluminación, posturais, prevención de riscos laborais en xeral, etc.

Educación non sexista: A maior presencia de persoas do sexo masculino nas actividades tecnolóxicas o largo da historia fai que a Educación non

sexista sexa importante na área de electrónica. A coeducación coidarase no reparto non discriminatorio das tarefas nos equipos de traballo na

aula-taller.

Educación do consumidor: Valoración dos produtos de consumo, baseada en criterios que teñan en conta a economía, ergonomía, obsolescencia,

etc.

Educación ambiental: neste módulo aplicarase o  RD 110/2015 de 20 Febreiro sobre residuos de aparatos eléctricos e electrónicos, que establece

unha serie de normas que se aplican á fabricación de calquera produto e outras relativas á súa correcta xestión ambiental cando se converten en

residuo. Esta lei obriga aos produtores de dispositivos eléctricos e electrónicos a adoptar as medidas necesarias para que os residuos dos

aparellos que eles comercialicen, sexan recollidos de forma selectiva e teñan unha boa xestión medioambiental. Estas normas tamén afectan ós

usuarios: "O usuario entregará os aparellos eléctricos e electrónicos cando se desfaga deles para que sexan xestionados correctamente, sendo

dita entrega gratuíta." Este centro educativo recolle o material de refugallo nun almacén e o envía periodicamente para a súa xestión.

Educación para a Globalización: Os acrónimos do sector da automatización industrial amosaranse nas dúas linguas para unha mellor comprensión

e familiarización por parte do alumnado das distintas expresións técnicas en inglés, linguaxe de facto nas TIC.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Organizaranse asistencias a charlas e presentacións de produtos do sector da automatización industrial. Dedicaranse sesións á asistencia e

visionado de Webinars sobre a automatización industrial. Poderanse realizar as visitas que se programen dende o claustro ou o centro ó longo do

curso (con posterioridade á elaboración desta programación).

Xa está programa a asistencia ás "Jornadas de Automatización Industrial (JAI)" en Novembro na Universidad de Vigo. Tamén están planificadas

dentro do departamento de emprendemento unha serie de conferencias de cara a motivación do alumnado no mes de Decembro.

10.Outros apartados

10.1) libro de texto

Utilizarase o libro "Integración de sistemas de automatización industrial" da editorial Paraninfo.

10.2) propiedade intelectual

1- Documentos reais de empresas. Utilizaranse en ocasións documentos reais de empresas (proxectos, planos, pregos de condicións, documentos

internos técnicos...) xa que é moito máis enriquecedor para a aprendizaxe do alumno. Estos documentos foron cedidos ao profesor exclusivamente
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para seu uso didáctico e suministraranse únicamente para o uso dos alumnos matriculados e non se permite súa reprodución ou difusión.

10.3) ensino a distancia

Os contidos facilitaranse (presencial ou distancia) a través da aula virtual do curso. No caso de impartición das clases, faranse a través de

videoconferencia. As anotacións e debuxos a man alzada faranse a través de Microsoft Onenote dentro da función compartir escritorio. Neste

suposto de ensino a distancia, sería imposible facer dispoñer ós alumnos de material de automatización, co cal se farían prácticas cos seus propios

PC e software de simulación.

O alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática contará co dereito á educación a través da aula virtual, na que poderá descargar os

contidos. Se non tivera conexión a internet en absoluto, proponse que o centro se faga cargo da impresión dos contidos.

.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0966 Robótica industrial 52022/2023 10487

MP0966_12 Estrutura e configuración dos robots industriais 52022/2023 3630

MP0966_22 Programación e control de robots industriais 52022/2023 6857

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO EULOGIO PONTE GONZÁLEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O módulo de robótica contén a formación esencial para desenvolver proxectos de control secuencial, de aplicación en sistemas de control de

movemento e/ou robótica industrial.

As actividades profesionais que poden facer os alumnos ó rematar o módulo serán:

  * Selección de equipamentos para o control de movemento e/ou robótica industrial.

  * Desenvolvemento de esquemas do contorno en sistemas de control de movemento e/ou robótica industrial.

  * Conexión de sensores e actuadores en contornos robotizados.

  * Desenvolvemento de programas de control para robótica e/ou o control de movemento.

  * Verificación do funcionamento da automatización e dos sistemas asociados.

Os alumnos serán capaces de:

  * Identificar os elementos eléctricos e mecánicos que forman os sistemas de control de movemento e robótica industrial.

  * Identificar os sistemas de sensorización e percepción nun contorno robotizado e/ou de control de movemento.

  * Desenvolver e interpretar esquemas de bloques e de conexión.

  * Conectar e montar elementos de captación e actuación.

  * Establecer secuencias de control.

  * Configurar e programar equipamentos de control de movemento e/ou robots industriais.

  * Verificar a posta en servizo.

Este módulo contribúe a acadar estes obxectivos:

  - Interpretar a documentación técnica, analizando as características de diferentes tipos de proxectos para precisar os datos necesarios para o seu

desenvolvemento.

  - Identificar as características dos sistemas automáticos de regulación e control, partindo das especificacións e das prescricións legais, para

configurar instalacións e sistemas automáticos.

  - Determinar elementos de sistemas automáticos, partindo dos cálculos e utilizando información técnica comercial para seleccionar os máis

adecuados, segundo as especificacións e as prescricións regulamentarias.

  - Aplicar linguaxes de programación normalizadas, utilizando programas informáticos, para elaborar os programas de control.

  - Aplicar simboloxía normalizada e técnicas de trazado, utilizando ferramentas gráficas de deseño asistido por computador, para elaborar planos e

esquemas de instalacións e sistemas automáticos.

  - Valorar os custos dos dispositivos e materiais que forman unha instalación automática, utilizando información técnica comercial e tarifas de

fabricantes, para elaborar o orzamento.

  - Elaborar follas de ruta, utilizando ferramentas ofimáticas e específicas dos dispositivos do sistema automático, para definir o protocolo de

montaxe, as probas e as pautas para a posta en marcha.

  - Definir a loxística, utilizando ferramentas informáticas de xestión de almacén, para xestionar a subministración e o almacenamento de materiais

e equipamentos.

  - Identificar os recursos humanos e materiais, tendo en conta a documentación técnica, para facer a implantación da instalación.

  - Resolver problemas potenciais na montaxe, utilizando criterios económicos, de seguridade e de funcionalidade, para facer a implantación da

instalación.

  - Executar a montaxe de instalacións automáticas de control e infraestruturas de comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de

montaxe, interpretando planos e esquemas, e realizando as probas necesarias, para supervisar equipamentos e elementos asociados.

  - Diagnosticar avarías e disfuncións, utilizando ferramentas de diagnóstico e comprobación adecuadas, para supervisar e/ou manter instalacións e

equipamentos asociados.

  - Aplicar técnicas de mantemento en instalacións e sistemas automáticos, utilizando instrumentos e ferramentas apropiadas, para supervisar e/ou
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manter instalacións e equipamentos asociados.

  - Comprobar o funcionamento dos programas de control, utilizando dispositivos programables industriais, para verificar o cumprimento das

condicións funcionais establecidas.

  - Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe que se relacionan coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do

sector, e as tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións laborais e

persoais.
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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 Robots industriais e sistemas de control de movemento: Aplicacións, constitución e medidas de seguridade.Iniciación á robótica e
ós sistemas de control
de movemento

22 20

2 Actuadores e sensores: Tipos, esquemas e conexionado.Dispositivos de
acionamento e
sistemas de
percepción

14 10

3 Proceso de programación de robots e instrucións básicas.Programación básica
de robots

13 15

4 Programas: Planificación e implementación no código.Programación
avanzada de robots

50 50

5 Técnicas de verificación, medida e comprobación en sistemas robóticos.Verificación, posta en
marcha e localización
de avarías en
entornos robotizados

5 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Iniciación á robótica e ós sistemas de control de movemento 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece tipos de robots e/ou sistemas de control de movemento, identificado os compoñentes que os forman e determinando as súas aplicacións en
contornos industriais automatizados. NO

RA2 - Configura sistemas robóticos e/ou de control de movemento, seleccionando e conectando os elementos que os compoñen. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse aplicacións industriais nas que se xustifica o uso de robots e de sistemas de control de movemento.

CA1.2 Determinouse a tipoloxía e as características dos robots e manipuladores industriais.

CA1.3 Relacionáronse coa súa aplicación os elementos eléctricos que conforman un sistema robotizado e de control de movemento.

CA1.4 Recoñecéronse os sistemas mecánicos utilizados nas articulacións de robots e manipuladores industriais.

CA1.6 Identificáronse robots e manipuladores industriais en función da aplicación requirida.

CA1.7 Identificáronse os elementos dunha célula robotizada.

CA2.2 Realizáronse esbozos e esquemas de sistemas robóticos e de control de movemento mediante buses de comunicación industrial.

CA2.3 Utilizouse simboloxía normalizada para a representación dos dispositivos.

CA2.4 Representáronse os elementos de seguridade requiridos no contorno dun robot.

CA2.5 Conectáronse os compoñentes do sistema robótico e/ou de control de movemento.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións de robots e/ou sistemas de control de movemento: paletización, manipulación, soldadura, carga e descarga, ensamblaxe, mecanizado, medición, etc.

 0Sistemas teleoperados para o control de manipuladores e/ou robots. Estación de teleoperación. Sistema de comunicación.

  Célula robotizada. Elementos activos (robots, máquinas CNC, etc.). Elementos pasivos (mesas, alimentadores, utensilios, etc.).

 Tipoloxía dos robots: cartesiano, cilíndrico, polar ou esférico, angular, scara, de estrutura paralela, etc.

 Análise de sistemas de seguridade en contornos robotizados. Normas de seguridade para traballar con robots. Abeiros, barreiras de seguridade e cortinas fotoeléctricas. Bloqueos de
seguridade.
 Morfoloxía dun robot: elementos constitutivos. Graos de liberdade. Capacidade de carga. Área de traballo. Resolución. Precisión. Repetibilidade. Velocidade e aceleración.

 Sistemas mecánicos: elementos mecánicos. Sistemas de transmisión: transformación de movemento, rotación a rotación, rotación a translación, translación a rotación. Redutores.
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Contidos

 Utensilios e ferramentas do robot: garras, ventosas, pinzas, etc.

 Unidades de control de robots. Armario de control. Fonte de alimentación. CPU principal. Interface entradas/saídas. Servoamplificadores. Interface para dispositivos periféricos.

 Sistemas de control de movemento. Sistemas de control en lazo aberto e pechado.

 Unidades de programación. Programadoras (Teach box) e computadores como dispositivos de programación. Software.

 Simboloxía normalizada.

 Representación de esquemas en aplicacións robotizadas. Esquemas pneumáticos e hidráulicos aplicados ao control de movemento.

 Conexión de dispositivos e módulos de seguridade en contornos robotizados.

 Representación de secuencias e diagramas de fluxo.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Dispositivos de acionamento e sistemas de percepción 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece tipos de robots e/ou sistemas de control de movemento, identificado os compoñentes que os forman e determinando as súas aplicacións en
contornos industriais automatizados. NO

RA2 - Configura sistemas robóticos e/ou de control de movemento, seleccionando e conectando os elementos que os compoñen. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Identificáronse os sistemas de alimentación eléctrica, pneumática e/ou oleohidráuilica requiridos para diversos tipos de aplicacións robóticas.

CA1.7 Identificáronse os elementos dunha célula robotizada.

CA2.1 Seleccionáronse elementos de captación e actuación necesarios para comunicar os robots e/ou manipuladores industriais co seu contorno.

CA2.3 Utilizouse simboloxía normalizada para a representación dos dispositivos.

CA2.5 Conectáronse os compoñentes do sistema robótico e/ou de control de movemento.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade.

4.2.e) Contidos

Contidos

  Sistemas de guía. Guía de robots por visión. Corrección de traxectorias.

  Sistemas de navegación en aplicacións móbiles. Estimación da posición. Determinación da traxectoria.

  Célula robotizada. Elementos activos (robots, máquinas CNC, etc.). Elementos pasivos (mesas, alimentadores, utensilios, etc.).

 Simboloxía normalizada.

 Conexión de sensores para a captación de sinais dixitais e/ou analóxicos en contornos robotizados e de control de movemento.

 Conexión de actuadores utilizados en robótica e/ou sistemas de control de movemento: pneumáticos, hidráulicos e eléctricos.

 Conexión de drivers en sistemas de control de movemento.

 Regulamentación: REBT.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Programación básica de robots 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Programa robots e/ou control de movemento, utilizado técnicas de programación e procesamento de datos. SI

RA2 - Verifica o funcionamento de robots e/ou sistemas de control de movemento, axustando os dispositivos de control e aplicando as normas de seguridade. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Planificouse a traxectoria de movemento dun robot.

CA1.2 Identificáronse os tipos de sinais que cumpra procesar.

CA1.3 Estableceuse a secuencia de control mediante un gráfico secuencial ou un diagrama de fluxo.

CA1.4 Identificáronse as instrucións de programación.

CA1.5 Identificáronse os tipos de datos procesados na programación.

CA1.6 Programouse o robot ou o sistema de control de movemento.

CA1.7 Empregáronse diversas linguaxes de programación.

CA1.8 Elaborouse o protocolo de posta en marcha do sistema.

CA1.9 Simulouse nun contorno gráfico a programación off-line.

CA2.1 Comprobouse a conexión entre os elementos que conforman un sistema robotizado e/ou de control de movemento.

CA2.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de seguridade.

CA2.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo dun robot e/ou un sistema de control de movemento.

CA2.4 Verificouse a secuencia de funcionamento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Posicionamento de robots. Operacións lóxicas aplicadas á programación de robots.

 Métodos de programación. Programación por guía. Programación textual.

 Linguaxes de programación de robots. Estrutura da linguaxe. Instrucións de movemento, entradas/saídas, control de fluxo, etc. Variables e expresións.

 Programación secuencial. Diagramas de fluxo e gráficos secuenciais.

 Programación de sistemas de control de movemento.
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Contidos

 Simulación en contorno gráfico para a programación off-line.

 Técnicas de verificación. Verificación da posición, traxectoria, velocidade, etc.

 Monitorización de programas. Supervisión do sistema de control. Visualización de variables. Execución de programas paso a paso, cíclicos e de forma continuada, etc.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Programación avanzada de robots 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Programa robots e/ou control de movemento, utilizado técnicas de programación e procesamento de datos. SI

RA2 - Verifica o funcionamento de robots e/ou sistemas de control de movemento, axustando os dispositivos de control e aplicando as normas de seguridade. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Planificouse a traxectoria de movemento dun robot.

CA1.2 Identificáronse os tipos de sinais que cumpra procesar.

CA1.3 Estableceuse a secuencia de control mediante un gráfico secuencial ou un diagrama de fluxo.

CA1.4 Identificáronse as instrucións de programación.

CA1.5 Identificáronse os tipos de datos procesados na programación.

CA1.6 Programouse o robot ou o sistema de control de movemento.

CA1.7 Empregáronse diversas linguaxes de programación.

CA1.8 Elaborouse o protocolo de posta en marcha do sistema.

CA1.9 Simulouse nun contorno gráfico a programación off-line.

CA2.1 Comprobouse a conexión entre os elementos que conforman un sistema robotizado e/ou de control de movemento.

CA2.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de seguridade.

CA2.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo dun robot e/ou un sistema de control de movemento.

CA2.4 Verificouse a secuencia de funcionamento.

CA2.7 Monitorizouse o estado dos sinais externos e internos, e o valor dos datos procesados.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Posicionamento de robots. Operacións lóxicas aplicadas á programación de robots.

 Linguaxes de programación de robots. Estrutura da linguaxe. Instrucións de movemento, entradas/saídas, control de fluxo, etc. Variables e expresións.

 Programación secuencial. Diagramas de fluxo e gráficos secuenciais.

 Programación de sistemas de control de movemento.
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Contidos

 Simulación en contorno gráfico para a programación off-line.

 Técnicas de verificación. Verificación da posición, traxectoria, velocidade, etc.

 Monitorización de programas. Supervisión do sistema de control. Visualización de variables. Execución de programas paso a paso, cíclicos e de forma continuada, etc.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Verificación, posta en marcha e localización de avarías en entornos robotizados 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de robots e/ou sistemas de control de movemento, axustando os dispositivos de control e aplicando as normas de seguridade. NO

RA3 - Repara avarías en ámbitos industriais robotizados e/ou de control de movemento, diagnostica disfuncións e elabora informes de incidencias. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Comprobouse a conexión entre os elementos que conforman un sistema robotizado e/ou de control de movemento.

CA2.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de seguridade.

CA2.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo dun robot e/ou un sistema de control de movemento.

CA2.4 Verificouse a secuencia de funcionamento.

CA2.5 Calibráronse os sensores internos para o posicionamento dun robot e/ou un sistema de control de eixes.

CA2.6 Comprobouse a resposta dos sistemas de control de movemento ante situacións anómalas.

CA2.8 Tivéronse en conta as normas de seguridade.

CA3.1 Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría.

CA3.2 Utilizouse instrumentación de medida e comprobación

CA3.3 Diagnosticáronse as causas das avarías.

CA3.4 Localizáronse as avarías.

CA3.5 Restableceuse o funcionamento do sistema.

CA3.6 Documentouse a avaría nun informe de incidencias do sistema.

CA3.7 Tivéronse en conta as normas de seguridade.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de verificación. Verificación da posición, traxectoria, velocidade, etc.

 Monitorización de programas. Supervisión do sistema de control. Visualización de variables. Execución de programas paso a paso, cíclicos e de forma continuada, etc.

 Instrumentos de medida.

 Regulamentación.
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Contidos

 Diagnóstico e localización avarías: técnicas de actuación.

 Técnicas de monitorización e execución de programas.

 Rexistros de avarías. Informe de incidencias de avarías no sistema.

 Regulamentación.
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**Mínimos exixibles**

  * Unidade formativa 1: Estrutura e configuración dos robots industriais

    * CA1.2. Determinouse a tipoloxía e as características dos robots e manipuladores industriais.

    * CA1.3. Relacionáronse coa súa aplicación os elementos eléctricos que conforman un sistema robotizado e de control de movemento.

    * CA1.4. Recoñecéronse os sistemas mecánicos utilizados nas articulacións de robots e manipuladores industriais.

    * CA1.5. Identificáronse os sistemas de alimentación eléctrica, pneumática e/ou oleohidráuilica requiridos para diversos tipos de aplicacións

robóticas.

    * CA1.6. Identificáronse robots e manipuladores industriais en función da aplicación requirida.

    * CA1.7. Identificáronse os elementos dunha célula robotizada.

    * CA2.1. Seleccionáronse elementos de captación e actuación necesarios para comunicar os robots e/ou manipuladores industriais co seu

contorno.

    * CA2.2. Realizáronse esbozos e esquemas de sistemas robóticos e de control de movemento mediante buses de comunicación industrial.

    * CA2.3. Utilizouse simboloxía normalizada para a representación dos dispositivos.

    * CA2.4. Representáronse os elementos de seguridade requiridos no contorno dun robot.

    * CA2.5. Conectáronse os compoñentes do sistema robótico e/ou de control de movemento.

  * Unidade formativa 2: Programación e control de robots industriais

    * CA1.1. Planificouse a traxectoria de movemento dun robot.

    * CA1.2. Identificáronse os tipos de sinais que cumpra procesar.

    * CA1.3. Estableceuse a secuencia de control mediante un gráfico secuencial ou un diagrama de fluxo.

    * CA1.4. Identificáronse as instrucións de programación.

    * CA1.5. Identificáronse os tipos de datos procesados na programación.

    * CA1.6. Programouse o robot ou o sistema de control de movemento.

    * CA1.7. Empregáronse diversas linguaxes de programación.

    * CA1.9. Simulouse nun contorno gráfico a programación off-line.

    * CA2.1. Comprobouse a conexión entre os elementos que conforman un sistema robotizado e/ou de control de movemento.

    * CA2.2. Verificouse o funcionamento dos dispositivos de seguridade.

    * CA2.3. Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo dun robot e/ou un sistema de control de movemento.

    * CA2.4. Verificouse a secuencia de funcionamento.

    * CA2.5. Calibráronse os sensores internos para o posicionamento dun robot e/ou un sistema de control de eixes.

    * CA2.6. Comprobouse a resposta dos sistemas de control de movemento ante situacións anómalas.

    * CA2.7. Monitorizouse o estado dos sinais externos e internos, e o valor dos datos procesados.

    * CA3.1. Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría.

    * CA3.2. Utilizouse instrumentación de medida e comprobación.

    * CA3.3. Diagnosticáronse as causas das avarías.

    * CA3.4. Localizáronse as avarías.

    * CA3.5. Restableceuse o funcionamento do sistema.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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    * CA3.6. Documentouse a avaría nun informe de incidencias do sistema.

**Criterios de cualificación**

  - Os alumnos alcanzarán a avaliación positiva cando se alcancen os obxetivos especificados no Decreto 102/2.013 polo que se publica o currículo

do título de Técnico Superiór en Automatización e Robótica Industrial derivado do RD 1581/2.011, de 4 de noviembre, polo que se establece o

título de Técnico Superior en Automatización e Robótica Industrial e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

  - Para poder superar cada avaliación é necesario obter 5 puntos sobre 10.

  - Avaliaranse tanto as competencias profesionais como as persoais e sociais.

  - A nota de cada unha das avaliacións calcularase según os seguintes criterios de cualificación:

    * 60% proba escrita. Realizarase unha por trimestre.

    * 40% prácticas feitas na clase. Realizaranse varias durante o trimestre.

  - A proba escrita consistirá en preguntas relacionadas cos criterios de avaliación. Serán cuestións tipo, feitas previamente como actividades de

aprendizaxe, engadindo a realización de procesos no robot, tanto reais como de simulación.

  - As prácticas deberán ser entregadas coa calidade requirida e dentro do prazo marcado.

  - Tanto a proba escrita como as prácticas levarán a puntuación indicada de forma individual.

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

  - **Superación do módulo**. Un alumno non supera o módulo cando non acada un 5 nas:

    - probas escritas trimestrais ou

    - actividades prácticas ou

    - probas escritas e actividades prácticas.

  - **Recuperación de actividades prácticas**. No caso de que o alumno non supere algunha actividade práctica, existirá un período de

recuperación, para que realice de novo ou en parte a práctica non superada.

  - **Recuperación do primeiro trimestre**. Este módulo impártese en dous trimestres, con dúas avaliacións. Durante o segundo trimestre poderase

recuperar o primeiro trimestre coas seguintes condicións:

    * Ter entregadas todas as actividades solicitadas polo profesor no primeiro trimestre.

    * Ter unha nota mínima de 5 no conxunto das citadas actividades.

    * Aprobar cunha nota mínima de 5 unha proba similar en características á que se realizou no primeiro trimestre.

  - **Recuperación do segundo trimestre**. O segundo trimestre poderase recuperar con semellantes condicións:

    * Ter entregadas todas as actividades solicitadas polo profesor no segundo trimestre.

    * Ter unha nota mínima de 5 no conxunto das citadas actividades.

    * Aprobar cunha nota mínima de 5 unha proba similar en características á que se realizou no segundo trimestre.

  - **Recuperación do módulo completo ou parcial en Xuño**. En marzo-abril establécese un período de recuperación onde se resolverán as

dúbidas sobre os contidos da materia aos alumnos con algún trimestre suspenso.

    - **Memorias**
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      * Dentro de este período de recuperación, os alumnos entregarán ao profesor as memorias das actividades que se solicitaron ao longo do

curso e que aínda estivesen pendentes de entregar.

      * Así mesmo pedirase a realización dunhas actividades de recuperación suplementarias.

      * Será condición indispensable para poder realizar o exame presencial final ter unha nota media aritmética mínima de 5 no conxunto de

memorias solicitadas polo profesor, tanto do curso como das de recuperación.

    - **Exame presencial final**. Dentro deste período de recuperación fixarase o exame presencial final sobre a materia a recuperar.

      * O exame presencial final constará de duas partes: Teoría e práctica.

        * A proba teórica escrita ten un peso na cualificación final do 30 %.

        * A proba practica ten un peso na cualificación final do 70 %.

      * O contido do exame presencial final estará dividido por trimestres: Os alumnos realizaran as probas correspondentes aos trimestres que

teñan suspensos.

  - **Nota final do módulo**

    * Para acadar a avaliación positiva os alumnos deberán de obter un mínimo de 5 puntos en cada unha das avaliacións a recuperar.

    * A nota final será a media aritmética das dúas avaliacións e deberá ser igual ou superior a 5 puntos para ter aprobado o módulo.

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

  - **Pérdida do dereito á avaliación continua**. Os alumnos cun número de faltas superior ao 10 % da duración do módulo perden o dereito á

avalación continua.

  -  Os alumnos que perderan o dereito á avaliación continua poderán asistir ás clases, aínda que non poderán presentarse ás probas escritas que

se convoquen regularmente en cada avaliación. Neste senso é recomendable que o alumno non abandoe a materia, e siga realizando as probas

prácticas, así como participando activamente nas clases. Non obstante, a efectos de cualificación nas sesións de avaliación parcial figurará o

concepto de PA: Pérdida de Avaliación continua.

  - O alumnado que perda o dereito á avaliación continua, deberá realizar unha proba presencial escrita ó final do módulo de características

similares ás probas escritas trimestrais. Ademais deberá entregar na semana anterior ó examen todas as prácticas solicitadas ó longo do curso,

tanto as das avaliacións como as de recuperación.

  - Será condición indispensable para poder realizar a proba práctica a superación da proba escrita, para evitar riscos para o alumnado e os

equipos.

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

  * Para estudar o nivel de seguimento da avaliación utilizarase o diario de clase, documento ou aplicación informática, onde quedará un rexistro

das actividades que se realizaron.

  * Ó final de cada mes farase un control da materia impartida e compararase ca programación para ver o grado de cumprimento da mesma. Para

eso o seguimento da programación e a avaliación da práctica docente realizaráse nesta propia plataforma, no apartado "seguimento da

programación" e entregarase o titor na reunión mensual do equipo docente.

  * Ademais de avaliar os aprendizaxes dos alumnos, a información que proporciona a avaliación serve para que o equipo de profesores dispoña de

información relevante co fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar decisións o respecto.

  * En relación ós procedementos e instrumentos para a avaliación da ensinanza, utilizaranse os seguintes:

    - O contraste das experiencias con outros compañeiros do equipo docente o de outros centros.
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    - A reflexión a partir da análise comparativo entre resultados esperados e os obtidos.

    - Outro elemento a considerar podería ser a información proporcionada polo titor a cada profesor acerca das impresións transmitidas polos

alumnos nas titorías con respecto os diversos módulos.

    - Os cuestionarios contestados polos propios profesores e polos alumnos sobre asuntos que afecten a marcha xeral do centro e do módulo. Por

exemplo a avaliación da práctica docente poderá facerse mediante enquisas ó final de cada avaliación, na que os alumnos poñan nota ó traballo e

actitude do profesor.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

  - **Diversidade no alumnado**

    * Na posta en práctica desta programación didáctica, podémonos atopar cunha gran diversidade entre os alumnos/as no proceso de

aprendizaxe:

      * Alumnado con necesidades educativas especiais.

      * Alumnado con altas capacidades intelectuais.

      * Alumnado con unha integración tardía no ensino, ou por condicións persoais ou de historia escolar.

      * Etc

    * Que se manifesta en situacións como:

      * Existencia de alumnos con grande capacidade para aprender, fronte a outros que lles custa asimilar os novos coñecementos.

      * Diferentes niveis de motivación no proceso de aprendizaxe: Alumnos que teñen capacidade para aprender pero non queren, fronte a outros

que teñen pouca capacidade pero a mostran interesados.

      * Distintos estilos de aprendizaxe: Sintético, analítico, memoria visual/auditiva...

      * Alumnos estranxeiros con dificultade para entender o idioma.

      * Etc

  - **Primeiro contacto do profesor do módulo**

    * Para que o profesor poida detectar estas situacións, pode ser de utilidade pasar, coincidindo co inicio do curso, un cuestionario, de carácter

estrictamente confidencial, no que se propoña preguntas básicas sobre a materia que se vai a impartir ó longo do curso, coa finalidade de coñecer

o nivel de partida do alumnado e os seus coñecementos previos, así como cuestións persoais sobre as motivacións que lle levaron a escoller o

ciclo, sobre os estudios cursados previamente, ou sobre as expectativas creadas en relación cos estudios que vai cursar. Será especialmente

importante coñecer con estas ferramentas:

      - Motivacións do alumno para estudar o ciclo.

      - Estudos previos realizados.

      - Na medida do posible, entorno socio/familiar que rodea ao alumno.

      - Expectativas profesionais ao acabar o ciclo.

    * Cos resultados obtidos, teremos un punto de partida axeitado para comezar o proceso de ensino/aprendizaxe.

    * A través da observación dos alumnos en clase, durante os primeiros días, por parte do profesorado e da análise destes cuestionarios poderase

detectar se algún alumno presenta algún tipo de necesidade educativa especial: NEE. Nos casos dos alumnos con necesidades especiais

seguiranse os protocolos establecidos pola Consellería de Educación e seguindo as directrices do Departamento de Orientación do centro.

  - **Información do titor do ciclo**

    * A isto sumarémolles a información que teremos que obter na sesión de avaliación inicial, que se celebrará logo de comenzado o curso

académico, a que se refire o art 28 da orde do 12 de xullo de 2011, e que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada
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alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, servirá para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

    * Nesta sesión o titor do grupo facilitará a información disponible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias

específicamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, dos alumnos que compoñan o grupo. Esta información poderá proceder entre

outras:

      * Dos informes individualizados de avaliación da etapa anterior cursada, de ser o caso.

      * Dos estudios académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial.

      * Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

      * Dos informes do alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales) que poida haber no grupo.

      * Da experiencia profesional previa.

      * Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

      * Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

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

Como medidas de reforzo aplicaranse:

  - **Atención á diversidade**

    * Todos os profesores son conscientes das diferenzas que existen entre os seus alumnos e alumnas; as características persoais de cada un

deles, a súa forma de motivarse para optimizar o seu proceso de ensino-aprendizaxe, a súas capacidades intelectuais, o seu entorno familiar, etc.

son factores que poden contribuír ao éxito ou fracaso en moitos casos.

    * Dadas estas diferenzas de aprendizaxe que poden darse entre os alumnos propóñense, entre outras, as seguintes medidas para atender aos

alumnos que presenten necesidades especiais de apoio educativo:

      - Empregar metodoloxías diversas nas explicacións dos temas e exercicios.

      - Potenciar atención individualizada.

      - En todas ás actividades favorecerase a autonomía e o traballo en grupo colaborativo. Así o alumno verá que pode resolver por si mesmo os

exercicios ou axudar ao grupo para que a resolva.

      - Utilizar materiais didácticos non homoxéneos, dos que se deriven actividades variadas e con diferentes graos de complexidade.

      - Traballar cos alumnos mediante agrupamentos flexibles e con ritmos distintos.

    * Tamén contemplaranse:

      - Actividades de reforzo para os alumnos que non alcancen os mínimos esixibles podendo realizar ata probas individuais. Por exemplo no caso

de que existan serias dificultades na aprendizaxe, adaptaranse os instrumentos de avaliación empregados, primando aqueles que fomenten as

habilidades prácticas do alumno na contorna de traballo, en detrimento das probas escritas tradicionais, de contido máis teórico.

      - Actividades de ampliación para os alumnos con maior nivel de coñecementos.

    * Tratarase de homoxeneizar o grupo a través das observacións e dunha acción repetida de: conceptos, aclaración de dúbidas, explicacións

individualizadas, demostracións máis personalizadas, cambio do método seguido na explicación por medio de recursos didácticos con maior

diversificación de contidos e fundamentalmente que o alumno repita procesos mal executados.

    * Todo isto é fundamental para que o alumno logre os resultados de aprendizaxe exixibles en cada unha das unidades didácticas.

    * Nos casos dos alumnos con necesidades especiais seguiranse os protocolos establecidos pola Consellería de Educación e seguindo as

directrices do Departamento de Orientación do centro.

  - **Adaptacións curriculares**

    * Conforme o establecido no capítulo V da Orde do 23 de abril de 2007, a adaptación curricular que sexa necesario realizar cando un alumno

non responda globalmente ós obxectivos programados, proporanse para cada un deles e de xeito individualizado actuacións concretas, xunto con
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outras posibles no marco de acordos do equipo docente, logo da detección de casos e situacións concretas.

    * A adaptación curricular debe ser autorizada pola inspección educativa para o cal hai que solicitala de maneira explícita cando hai algún alumno

con problemas:

      * Psíquicos e precísase baixar o nivel teórico si se desenvolve ben e fai correctamente as prácticas;

      * Ou físicos (cego) e compre cambiarlle a metodoloxía na realización das prácticas.

  - **Flexibilidade modular**

    * Consiste en alongar a duración do ciclo para o que se permite unha dedicación por parte do alumnado a un menor número de módulos durante

cada curso.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

**Valores**. Os valores axudan a crecer e fan posible o desenvolvemento de tódalas cualidades do ser humano. Os valores que se fomentaran en

clase mediante a actividade diaria son:

  - **Autoestima**. A autoestima é a capacidade de amarse a si mesmo e aceptarse tal como un é.

  - **Tolerancia**. Todas as persoas polo feito de selo, merecen ser respectadas. Cando respectamos a alguén, estamos recoñecendo os seus

dereitos e a súa dignidade como persoa. Esta entraña dúas coordenadas básicas: a do respecto cara nos mesmos e a do respecto ós demais. Si

unha persoa se respecta a si mesma, facilmente respectará aos demais. O respecto e a tolerancia son valores clave para lograr unha convivencia

pacífica nun mundo multicultural.

  - **Responsabilidade**. A responsabilidade é a facultade de responder dunha maneira adecuada coas nosas accións ás situacións que se nos

presentan na vida. Danse dentro do marco da liberdade. Por iso, liberdade e responsabilidade van sempre unidas e non poden entenderse unha

sen a outra.

  - **Cooperación**. Cooperar é colaborar uns con outros para conseguir un mesmo fin. Sen a colaboración de uns e outros sería imposible a

convivencia.

**Educación**. En todas as actividades desenvolvidas na aula taller, os contidos específicos do módulo complementaranse cos transversais que

favorezan a formación integral do alumno.

  - **Educación para a saúde**: Nas actividades prácticas respetaranse as normas de seguridade e hixiene, e no emprego do ordenador

adoptaranse posturas ergonómicas.

  - **Educación para o respeto do medio ambiente**: No estudo de compoñentes e sistemas analizárase o seu impacto medioambiental buscando

noticias de actualidad, e as medidas a tomar para o tratamento dos residuos xerados polos desechos de equipos obsoletos: recollida, tratamento

adecuado e refugallo se fora o caso.

  - **Educación para a paz**: Fomentaranse actitudes tolerantes e respectuosas entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en

equipo, tratando de lograr un ambiente agradable que estimule o estudo.

  - **Educación para a igualdade entre sexos**: As tarefas serán realizadas indistintamente por ambos sexos.

  - **Educación moral e cívica**: Actuar con comportamentos responsables, de acordo cos valores cos que nos identificamos. Respectar e construír

normas xustas de convivencia. Perseveranza na busca de solucións.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

**Internet**. Como actividades complementarias realizaranse consultas en internet para a búsqueda tanto de información técnica dos distintos
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fabricantes na rede, como outras informacions interesantes. Tamén se fomentará o uso de entornos educativos na rede, tales como wikis, aulas

virtuais e videoconferencias.

**Visitas**. A actividade de aprendizaxe na aula complementarase con visitas a industrias de sectores de actividade relacionadas co futuro

profesional do alumnado.

**Charlas**. Así mesmo asistirán a charlas impartidas no centro relacionadas coa súa inserción profesional ou con aspectos técnicos específicos

do seu curriculum.

Estas actividades concretaranse durante o curso en función da dispoñibilidade de empresas, conferenciantes etc e reflectiranse na memoria de fin

de curso.

10.Outros apartados

10.1) No caso de ensino non presencial

No caso de haber semipresencialidade neste curso, a metade dos estudantes viran en persoa unha semana e a outra metade a seguinte

(entendendo que o estudante que non ten medios dixitais na casa debe vir todos os días). Isto non afecta aos contidos nin aos criterios de

avaliación.

As avaliacións serán presenciais en lugares autorizados, sempre que a Consellería non prohiba expresamente este tipo de avaliación.

10.2) Metodoloxía de traballo a distancia

No caso de traballo a distancia utilizarase a wiki do profesor, e no caso preciso utilizaranse as videoconferencias en directo por Youtube ou

previamente grabadas.

Na wiki están claramente definidas as tarefas e os prazos de entrega.

Tódolos días de clase o alumno deberá subir unha tarefa a wiki, estea rematada ou non.

10.3) Forma de acadar que o alumnado que non ten acceso o ensino telemático poda acadar a súa formación

No grupo non hai ningún alumno nesta situación.

10.4) Mecanismos que o profesor adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

Seguimento do alumnado na wiki da forma presestablecida e seguimento a través da entrega de tarefas na wiki.

10.5) Integración das aprendizaxes

Proporcionaranselles, ao alumnado que presente carencias nas aprendizaxes, as explicacións oportunas para poder desenvolver o curso con

normalidade.
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10.6) Semipresencialidade

Estableceránse dúas quendas semanais.

Na aula faránse as explicacións oportunas, resolveránse as dúbidas e comenzarase a facer os traballos asignados para casa.

Búscase que os alumnos teñan moi claro o que deben facer e o que deben traballar.

Na wiki poderán consultar todo. Poderán resolver as dúbidas e mediante correo electrónico co profesor.

En caso preciso faranse videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Automatización e robótica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE03Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0965 Sistemas programables avanzados 72022/2023 147123

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO RODRÍGUEZ SOBRINO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O entorno e socio-ecoconómico e productivo da Comarca de A Coruña e arredores está principalmente relacionado coa industria e o sector

servicios. As empresas van desde, enxeñerías, empresas do sector manufacturero, empresas de servicios marítimos , maquinaria conservería,

fabricación de cadros eléctricos etc.  A unha segunda escala aparecen as empresas de mantemento que puntualmente tamén son un reclamo para

os técnicos superiores dos ciclos da rama de electricidade.

Todas estas empresas na actualidade piden a incorporación de titulados de FP polivalentes, con facilidade de adaptación, que saiban traballar e

manexar equipos e ferramenta, e ademais con capacidade de deseñar, organizar e supervisar.

É por iso que a implantación deste ciclo superior de Automatización e Robótica Industrial, ben a cubrir esas novas necesidades que xurdiron,

anque a época actual non sexa a máis idónea para acceder a eses postos de traballo.

Outra posibilidade laboral consiste na opción de exercer como autónomo, opción xa levada a cabo por un sector do alumnnado de recentes

promocións, unha vez colleita unha certa experiencia profesional.
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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 Control de procesos e
instrumentación:
Estructura, tipos de
controladores,
convertidores de
datos, interfaces,...

67 45

2 Autómatas
programables:
Hardware, software, ...

60 40

3 Controladores
programables
embebidos:
Aplicacións

20 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Control de procesos e instrumentación:  Estructura, tipos de controladores, convertidores de datos, interfaces,... 67

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dispositivos programables que interveñen no control de sistemas dinámicos, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas
características técnicas. SI

RA2 - Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o control en lazo pechado, seleccionando e conectando os elementos que o compoñen. NO

RA3 - Programa controladores lóxicos, identificado a tipoloxía dos datos do proceso e utilizando técnicas avanzadas de programación e parametrización. NO

RA4 - Verifica o funcionamento dos sistemas de control analóxico programado, axustando os dispositivos e aplicando normas de seguridade. SI

RA5 - Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse aplicacións automáticas para a lectura e o control de sinais dinámicos.

CA1.2 Identificouse a estrutura dun sistema de control analóxico programado, recoñecendo os subsistemas de control, de visualización, de adquisición de datos e actuador.

CA1.3 Relacionáronse os compoñentes dos dispositivos programables coa súa función.

CA1.4 Determináronse as características técnicas dos dispositivos programables segundo o tipo de control que cumpra realizar.

CA1.5 Seleccionouse o dispositivo programable segundo a aplicación requirida.

CA2.2 Representouse o esbozo da instalación automática.

CA2.3 Debuxouse o esquema de conexión entre os compoñentes da instalación.

CA2.4 Empregouse simboloxía normalizada.

CA2.5 Montáronse os compoñentes para a regulación e o control de diferentes variables físicas do proceso, implementando estratexias de control avanzado, regulador, interface persoa-
máquina, elementos de medida e actuador.

CA2.6 Montáronse dispositivos para o control de calidade da produción integrándoo dentro do sistema de control programable.

CA2.8 Puxéronse en práctica sistemas de mellora da eficiencia enerxética.

CA2.9 Respectáronse as normas de seguridade.

CA2.10 Montáronse dispositivos para o control da rastrexabilidade da produción, integrándoos dentro do sistema de control programable.

CA3.3 Utilizáronse técnicas de programación para o almacenamento dos sinais do proceso en bloques de datos.

CA3.4 Realizouse a escalaxe e a desescalaxe de sinais analóxicos.

CA3.5 Utilizáronse bloques de programación para o procesamento de sinais de entradas especiais de contaxe rápida, medición de frecuencia e modulación por largo de pulso.
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Criterios de avaliación

CA3.8 Respectáronse as normas de seguridade.

CA3.9 Mellorouse o programa, tendo en conta a facilidade para o seu mantemento.

CA4.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

CA4.2 Verificouse a secuencia de control.

CA4.3 Monitorizouse o programa e o estado das variables desde a unidade de programación.

CA4.4 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

CA4.5 Medíronse parámetros característicos da instalación.

CA4.6 Respectáronse as normas de seguridade.

CA5.1 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

CA5.2 Identificouse a causa da avaría a través das medidas realizadas e da observación do comportamento da automatización.

CA5.3 Seleccionáronse os elementos que cumpra substituír, atendendo á súa compatibilidade e á funcionalidade dentro do sistema.

CA5.4 Restableceuse o funcionamento.

CA5.5 Elaboráronse rexistros de avaría.

CA5.6 Configurouse o manual de uso.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións automáticas para sistemas de control dinámicos.

 Estrutura dos sistemas de control dinámico: algoritmo de velocidade, control en cascada, control anticipativo, control distribuído e control con lóxica borrosa, etc.

 Relación entre dispositivos programables e aplicacións.

 Funcionamento dos dispositivos programables con sinais analóxicos. Principios básicos da conversión A/D e D/A. Parámetros básicos de convertedores A/D: resolución, tempo de
conversión, etc.
 Montaxe de estruturas de regulación de variables de proceso. Regulador, interfaces HMI, elementos de medida, elementos actuadores.

 Estratexias de control avanzadas dos sistemas de control dinámicos.

 Sistemas de mellora de eficiencia enerxética.

 Ferramentas e dispositivos de visión artificial: compoñentes e aplicacións

 Dispositivos para o control da rastrexabilidade e a produción.

 Tratamento de avisos e alarmas mediante bloques ou rutinas de interrupción. Tipos de eventos asociados a rutinas de interrupción. Prioridades.

 Configuración e programación de tarxetas especiais: tarxetas PID, de contadores rápidos, de posicionamento, de motores paso a paso, de medida de temperatura, etc.

 Control da rastrexabilidade. Rexistro e recuperación de datos.

 Programación atendendo a técnicas de aforro e eficiencia enerxética.
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Contidos

 Sistemas de protección.

 Monitorización de programas. Estado das variables.

 Fallos habituais.

 Técnicas de verificación. Respostas do sistema ante anomalías.

 Instrumentos de medida. Calibradores de proceso. Técnicas de calibraxe.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Autómatas programables: Hardware, software, ... 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o control en lazo pechado, seleccionando e conectando os elementos que o compoñen. NO

RA3 - Programa controladores lóxicos, identificado a tipoloxía dos datos do proceso e utilizando técnicas avanzadas de programación e parametrización. SI

RA4 - Verifica o funcionamento dos sistemas de control analóxico programado, axustando os dispositivos e aplicando normas de seguridade. SI

RA5 - Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Seleccionáronse os compoñentes adecuados segundo as especificacións técnicas.

CA2.2 Representouse o esbozo da instalación automática.

CA2.3 Debuxouse o esquema de conexión entre os compoñentes da instalación.

CA2.4 Empregouse simboloxía normalizada.

CA2.5 Montáronse os compoñentes para a regulación e o control de diferentes variables físicas do proceso, implementando estratexias de control avanzado, regulador, interface persoa-
máquina, elementos de medida e actuador.

CA2.6 Montáronse dispositivos para o control de calidade da produción integrándoo dentro do sistema de control programable.

CA2.8 Puxéronse en práctica sistemas de mellora da eficiencia enerxética.

CA2.9 Respectáronse as normas de seguridade.

CA2.10 Montáronse dispositivos para o control da rastrexabilidade da produción, integrándoos dentro do sistema de control programable.

CA3.1 Relacionáronse os tipos de datos do controlador lóxico programable cos sinais que cumpra tratar.

CA3.2 Programáronse estruturas de control analóxico no PLC.

CA3.3 Utilizáronse técnicas de programación para o almacenamento dos sinais do proceso en bloques de datos.

CA3.4 Realizouse a escalaxe e a desescalaxe de sinais analóxicos.

CA3.5 Utilizáronse bloques de programación para o procesamento de sinais de entradas especiais de contaxe rápida, medición de frecuencia e modulación por largo de pulso.

CA3.6 Direccionáronse os sinais de módulos especiais de controladores lóxicos programables.

CA3.7 Tratáronse sinais de erro e de alarma, mediante PLC e/ou dispositivo de visualización.

CA3.8 Respectáronse as normas de seguridade.

CA3.9 Mellorouse o programa, tendo en conta a facilidade para o seu mantemento.
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Criterios de avaliación

CA4.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

CA4.2 Verificouse a secuencia de control.

CA4.3 Monitorizouse o programa e o estado das variables desde a unidade de programación.

CA4.4 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

CA4.5 Medíronse parámetros característicos da instalación.

CA4.6 Respectáronse as normas de seguridade.

CA5.1 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.

CA5.2 Identificouse a causa da avaría a través das medidas realizadas e da observación do comportamento da automatización.

CA5.3 Seleccionáronse os elementos que cumpra substituír, atendendo á súa compatibilidade e á funcionalidade dentro do sistema.

CA5.4 Restableceuse o funcionamento.

CA5.5 Elaboráronse rexistros de avaría.

CA5.6 Configurouse o manual de uso.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións automáticas para sistemas de control dinámicos.

 Estrutura dos sistemas de control dinámico: algoritmo de velocidade, control en cascada, control anticipativo, control distribuído e control con lóxica borrosa, etc.

 Criterios de selección (PLC, HMI, etc.), dimensionamento e integración dos dispositivos programables para o seu uso nos sistemas de control dinámicos.

 Relación entre dispositivos programables e aplicacións.

 Funcionamento dos dispositivos programables con sinais analóxicos. Principios básicos da conversión A/D e D/A. Parámetros básicos de convertedores A/D: resolución, tempo de
conversión, etc.
 Montaxe de estruturas de regulación de variables de proceso. Regulador, interfaces HMI, elementos de medida, elementos actuadores.

 Estratexias de control avanzadas dos sistemas de control dinámicos.

 Sistemas de mellora de eficiencia enerxética.

 Dispositivos para o control da rastrexabilidade e a produción.

 Tipos de datos nos autómatas programables.

 Bloques e unidades de programación dos autómatas programables. Bloque de programa, interrupcións, subrutinas, bloque de datos e de sistema, etc. Funcións e bloques de funcións.
Multiinstancia.
 Tratamento de avisos e alarmas mediante bloques ou rutinas de interrupción. Tipos de eventos asociados a rutinas de interrupción. Prioridades.

 Entradas e saídas analóxicas en autómatas programables. Programas de escalaxe e desescalaxe.

 Configuración e programación de tarxetas especiais: tarxetas PID, de contadores rápidos, de posicionamento, de motores paso a paso, de medida de temperatura, etc.

 Programación avanzada de PLC. Funcións especiais. Interrupcións. Instrucións de control de programa. Direccionamento indirecto.
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Contidos

 Control da rastrexabilidade. Rexistro e recuperación de datos.

 Programación atendendo a técnicas de aforro e eficiencia enerxética.

 Sistemas de protección.

 Monitorización de programas. Estado das variables.

 Fallos habituais.

 Técnicas de verificación. Respostas do sistema ante anomalías.

 Diagnóstico e localización de avarías. Diagnóstico de hardware e de software. Visualización de mensaxes da CPU. Buffer de diagnóstico. Puntos críticos das instalacións automáticas.

 Plan de actuación ante disfuncións do sistema. Planificación e execución.

 Informe de incidencias.

 Medios técnicos.

 Técnicas de actuación.

 Rexistros de avarías.

 Memoria técnica. Documentación de fabricantes.

 Valoración económica.

 Manual de uso.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Controladores programables embebidos: Aplicacións 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o control en lazo pechado, seleccionando e conectando os elementos que o compoñen. NO

RA3 - Programa controladores lóxicos, identificado a tipoloxía dos datos do proceso e utilizando técnicas avanzadas de programación e parametrización. NO

RA4 - Verifica o funcionamento dos sistemas de control analóxico programado, axustando os dispositivos e aplicando normas de seguridade. SI

RA5 - Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. 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 Representouse o esbozo da instalación automática.

CA2.3 Debuxouse o esquema de conexión entre os compoñentes da instalación.

CA2.4 Empregouse simboloxía normalizada.

CA2.5 Montáronse os compoñentes para a regulación e o control de diferentes variables físicas do proceso, implementando estratexias de control avanzado, regulador, interface persoa-
máquina, elementos de medida e actuador.

CA2.7 Puxéronse en práctica sistemas embebidos como solucións integrais dos sistemas de control.

CA2.9 Respectáronse as normas de seguridade.

CA3.4 Realizouse a escalaxe e a desescalaxe de sinais analóxicos.

CA3.8 Respectáronse as normas de seguridade.

CA4.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos.

CA4.2 Verificouse a secuencia de control.

CA4.3 Monitorizouse o programa e o estado das variables desde a unidade de programación.

CA4.4 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía.

CA4.5 Medíronse parámetros característicos da instalación.

CA4.6 Respectáronse as normas de seguridade.

CA5.6 Configurouse o manual de uso.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Relación entre dispositivos programables e aplicacións.
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Contidos

 Aplicación de sistemas embebidos: compoñentes, arquitecturas, sistema operativo e aplicacións.

 Programación atendendo a técnicas de aforro e eficiencia enerxética.

 Monitorización de programas. Estado das variables.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

Son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para a avaliación neste módulo, teranse en conta os seguintes criterios xerais:

- Coñecemento dos contidos indicados en cada unidade formativa.

- Coñecemento e habilidade no manexo da documentación.

- Orde e método de traballo.

- Coidado na presentación dos traballos (puntualidade, pulcritude, capacidade de redacción, ortografía...).

- Actitude positiva e participación en clase.

- Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento.

- Capacidade de traballo en equipo.

- Orde e limpeza na presentación escrita de actividades.

- Rigor na aplicación das medidas de seguridade, tanto persoal, como da instalación.

- Respecto polas normas de utilización e conservación dos útiles e ferramentas de traballo.

Durante o transcurso do actual curso e en cada avaliación, o alumno fará unha serie de exercicios prácticos, traballos ou tarefas e ademais

diversas probas teórico - prácticas, nos cales deberá demostrala asimilación que fixo dos contidos e dos procedementos. Loxicamente valoraremos

a actitude amosada: interese polo traballo, orde, forma de afronta-los problemas xurdidos, interpretación de resultados, hábitos de traballo, tempo

de execución, relación cos demais compañeiros, etc

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN:

1) Realización de probas obxectivas escritas e/ou prácticas de coñecemento para cada unidade didáctica, que analizarán os coñecementos

teóricos e prácticos dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica. Serán probas que pretenden comprobar

os graos de destreza adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos.

Según criterio do profesor, para cada unidade didáctica ou grupos de unidades didácticas, realizarase unha proba teórica - práctica .

2) Traballo e participación diaria no aula, valorando a asistencia, puntualidade, actitude, interese, esforzo persoal, así como loxicamente os

resultados obtidos e o tempo empregado. O profesor, por medio da observación realizará un seguimento da realización dos traballos (prácticas,

informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d).

3) Recollida e valoración de traballos (informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d) que o alumno presentará a través da aula

virtual.

NOTA:

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

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- O 60% da nota corresponde as  puntuacións obtidas nas probas teórico/prácticas realizadas para as unidades didácticas que compoñen o módulo

(ferramenta de avaliación 1):

Os criterios de avaliación indicados para cada unidade didáctica - apartado 4c) - servirán para valorar este apartado.

Para chegar ao aprobado será necesario que o alumno consiga unha puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada proba realizada.

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva neste apartado serán os indicados no apartado 4c

- O 10% da nota corresponde as valoracións do traballo na aula (ferramenta de avaliación 2).

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario realizar satisfactoriamente (nota superior a 5 puntos) cada unha das

actividades propostas. Polo conxunto dos traballos propostos, o alumno terá unha puntuación 0 a 10 puntos.

- O 30% da nota será a que poña o profesor para as actividades realizadas segundo se indica na ferramenta de avaliación 3.

Cada un dos traballos recollidos valorarase de 0 a 10 puntos.

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario ter como mínimo unha nota igual a 5 puntos en cada un dos traballos

propostos.

En todo caso, para conseguir o aprobado é necesario ter unha cualificación positiva (superior a 5 sobre 10) en cada un dos tres apartados

anteriores.

NOTA FINAL DO MÓDULO:

Para obter a cualificación final do módulo:

¿ No caso dos alumnos que teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira

avaliación parcial.

¿ No caso dos alumnos que non teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, realizarase a media ponderada das notas

conseguidas en cada unidade didáctica aprobada previamente e as notas das unidades didácticas  recuperadas (proba escrita) no período de

recuperación entre a terceira avaliación e a final, tendo en conta que todas as unidades didácticas deben de estar aprobadas para superar

positivamente o módulo. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, o alumno terá suspendido o módulo.

Nota: As probas a realizar entre a terceira avaliación e a avaliación final serán presenciais. Se a situación sanitaria non permite a realización das

probas presenciais realizaranse probas equivalentes de forma telemática.

En último caso, se aparece algún problema para a realización das probas telemáticas, éstas serán substituídas pola realización de traballos  a

través da Aula Virtual que permitan unha avaliación obxectiva.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A finalidade destas actividades será a recuperación do ou dos apartados no que o alumno non acadou os contidos mínimos esexibles, por tanto

aplicaránse as medidas de reforzo de forma individualizada. Realizaránse as seguintes actividades:

Realización de proxectos propostos polo profesor daquelas unidades formativas non acadadas polo alumno. O proxecto conterá como mínimo os

planos, configuración, equipos e programación.

Montaxe das instalacións anteriormente proxectadas, verificación, posta en servicio, localización, indentificación e resolución de avarías frecuentes.

Para a realización destas actividades disporase dun horario específico onde o profesor incidirá sobre aqueles aspectos teórico-prácticos nos que

se requira especial reforzo para poder acadar os contidos mínimos esixibles.

Os criterios, procedementos de avaliación e cualificación destas actividades serán os contemplados con caracter xeral na programación.

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

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua realizarán unha proba final composta por  exames teórico-prácticos escritos (das diferentes

unidades formativas) con carácter eliminatorio (non aprobar algún dos exames implicaría non superar o módulo).

Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua deben realizar as prácticas pendentes nas datas que lles indique o profesor, e entregar

correctamente realizados traballos (cos enunciados que lles indicará o profesor) similares a os encargados ao longo do curso. Estos traballos serán

entregados previamente a data de comenzo da proba final indicada no parrafo anterior.

Será responsabilidade do alumno informarse das datas dos exames escritos correspondente a cada avaliación e das datas de recuperación das

prácticas.

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

Farase unha reflexión o remate de cada trimestre sobre as observacións anotadas no libro do profesor, en canto ó progreso, motivación e actitude

dos alumnos. Tamén se terán en conta os resultados das enquisas que se lle pasen ós alumnos, estas enquisas contarán cunhas preguntas onde

se preguntará o mesmo, pero de forma distinta e que anularan a enquisa que se contradiga. Tamén nos podemos servir do seguinte esquema:

ASPECTO A AVALIAR

- ¿O tempo destinado a cada U.D. foi suficiente?.

- ¿Os contidos tratados foron os axeitados?.

- ¿As actividades de ensino-aprendizaxe responderon o que se esperaba delas?.

- Motivación, aburrimento ou desinterese por parte do alumno.

- Os alumnos/as faltan moito.

- ¿Vaise cumprindo a temporalización?.
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- ¿Os obxectivos foron acadados?.

- ¿Realizan as actividades no tempo previsto?.

- ¿Participan activamente nas clases?, ¿están atentos?.

- ¿Preocúpanse de xustificar as súas ausencias?.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha proba escrita tipo test a cal constará de preguntas sobre conceptos transversais o módulo, de maneira que se poda obter

informanción para poder tomar a decisións que faciliten a orientación do proceso e a determinación de formas alternativas da aprendizaxe

individual ou por grupos.

Aplicarase ó inicio do curso e en calquera outra oportunidade na que o profesor o crea convinte. O seus resultados non se tomarán en conta para

cualificar cuantitativamente.

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

Para aqueles que amosen mais carencias propoñerase a realización de mais traballos adaptados as súas carencias, informes ou prácticas en

función das características do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Aínda que este módulo é puramente profesional, non se vai deixar de lado o inculcar ós alumnos/as a idea de que, pese a vivir nun mundo

fortemente competitivo, hai algúns valores que é preciso reforzar, como o respecto ó medioambiente , as medidas de reeducación de actividades

relaccionadas coa saúde, tanto físicas como mentais,etc.

A constitución de pequenos grupos de traballo tenderán a conseguir este propósito, compaxinando as actividades profesionais coas

medioambientais e da saúde.

Normas de seguridade e hixiene; normas de convivencia; compañerismo; solidariedade; integración de discapacitados; igualdade de xénero;

alcoholismo, tabaquismo, sida; educación vial, son temas que se poderán facer referencia ó longo do curso , co obxecto de contrubuir se é posible,

á formación do profesional e da persoa.

O talante co que se deben enfocar os contidos transversais debe ser integrador; é dicir, non deben ser entendidos como ¿ añadiduras¿ ó

currículo¿ nin como ¿ materias illadas¿ que supoñan a elaboración de novos contidos; moi ó contrario, deben servir como vías que abran camiño e

permitan dirixir e enfocar os coñecementos do modo máis completo e eficaz.

- Educación ambiental:

Este tema adquire unha gran relevancia, xa que as causas principais do deterioro medioambiental están asociadas, dalgunha maneira, ó

desenvolvemento tecnolóxico, é en consecuencia, ó desenvolvemento ambiental.

O desenvolvemento das unidades didácticas debe contribuír a crear unha conciencia cidadá na que prevaleza a necesidade de preservar os

medios naturais e medioambientais así como a racionalización do uso da enerxía e os recursos, de tal modo que poda existir un equilibrio no que
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se poda afirmar que progreso non é sinónimo de destrucción do medio ambiente. Ademais, debe concienciarse ó alumno de que gaste só o papel

necesario e ensinarlles onde poden depositar os residuos perigosos para o medio ambiente.

- Educación do consumidor:

Dado que unha parte dos productos que consumimos orixínanse nos estereotipos ou valores dados pola sociedade de consumo, debemos

comunicar ou ensinar que non sempre son necesarios nin son os mellores, que a hora de mercar temos que facelo dende un punto de vista critico,

sopesando a necesidade, o custo e as características reais deses productos.

- Educación para a saúde:

Nas diferentes unidades didácticas, aparecen referencias sobre as normas de seguridade e hixiene no traballo, así como as precaucións

necesarias no emprego de determinadas ferramentas e máquinas..

- Educación non sexista:

A discriminación ou adxudicación de tarefas no traballo, por razóns de sexo, segue sendo un feito real en determinados sectores da sociedade.

Desde este departamento temos unha boa ocasión para concienciar ó alumnado sobre a igualdade de oportunidade entre rapaces e rapazas.

- Educación para a convivencia:

O desenvolvemento do respecto polas normas de convivencia e participación cidadá aplícase en numerosas actividades onde se require un

consenso de grupo para tomar unha serie de decisións ou para realizar unha determinada tarea. Debe potenciarse neles a aceptación e o respecto

de opinións distintas ás propias.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

De ser posible organizaranse a longo do curso, asistencias a charlas e presentacións de produtos comerciais, ambas relacionadas co sector da

automatización.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

ESCENARIO #1. FORMACIÓN PRESENCIAL:

É o contemplado no desarrollo da programación. Activarase un curso na plataforma Moodle da Aula Virtual, a que se subirá diverso material

docente.

ESCENARIO #2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL:

O 50% dos alumnos participa de forma presencial e o outro 50% online, por períodos semanales.

 A formación online emprega a ferramenta WEBEX.

A formación teórico/práctica que non require do uso de equipamento físico e totalmente equiparable nos dous formatos. Para o caso de que se

requira o uso de equipos físicos, os alumnos presenciais farán uso dos mesmos, e os alumnos online poderán realizar os proxectos empregando

simuladores software. O realizarse o intercambio na formación os procedementos invirtense.

A avaliación faráse de modo presencial.

ESCENARIO #3. FORMACIÓN ONLINE:

A formación desenvolveráse completamente online empregando a ferramenta WEBEX. A interacción para a proposición/entrega de tarefas
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realizaráse a través de Aula Virtual.

As actividades de avaliación que non se poidan realizar de forma presencial, faránse de forma telemática coas ferramentas citadas.

ALUMNADO SIN RECURSOS TELEMÁTICOS:

En principio na enquisa inicial todo o alumnado manifesta a disponibilidade de medios. En calquer caso, poderá acudir ao centro educativo para a

recepción / entrega de traballos.

RECUPERACIÓN MATERIAS CURSO 19/20:

O período de clases do mes de setembro / outubro adicarase nas materias do segundo curso a completar os contidos pendentes da materia

"Informática Industrial" (Lenguaj C).

10.2) Dotación equipamento

A implementación de todo o currículo require unha serie de dotacións en equipamento hardware e software do que en moitos casos non se dispón,

polo que se deberá adaptar o mesmo as disponibilidades de dito equipamento
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