
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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de
telecomunicacións

72022/2023 224187

MP0517_13 Procesos en instalacións de infraestrutura común de
telecomunicación no interior dos edificios

72022/2023 144120

MP0517_23 Procesos en instalacións electroacústicas 72022/2023 4437

MP0517_33 Procesos en instalacións de seguridade electrónica, circuíto pechado
de televisión e control de accesos

72022/2023 3630

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

Profesorado asignado ao módulo ANDRÉS RAMOS BOUZAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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PROFESIONAIS

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

Tendo en conta a diversidade do alumnado deste 1º curso de Ciclo Superior e a diversidade de pequenas e medianas empresas do sector nesta

zona, ás que previsiblemente se incorporarán ó rematar os estudos da especialidade, faise fincapé en que adquiran os coñecementos e

procedementos diversos do currículo con actitude constructiva.
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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 Sistemas de recepciónIntrodución os
sistemas de recepción
de TV e radio

12 6

2 Esquemas, simboloxóa e normas.Interpretación dos
esquemas, simboloxía
e normas de
seguridade

12 5

3 Montaxe e conexionado dos elementos.Técnicas de montaxe
e conexionado das
instalacións de
recepción de TV e
radio

50 20

4 Avarías nunha ICT.Mantemento e avarías
nun sistema de
recepción de TV E
RADIO

22 10

5 Telefonia.Introdución ás
instalacións de
telefonía interior e
intercomunicación

4 2

6 Esquemas, simboloxía e normas.Interpretación dos
esquemas, simboloxía
e normas de
seguridade

8 4

7 Técnicas de montaxe.Técnicas de montaxe
e conexionado de
instalacións de
telefonía interior e
intercomunicación.

24 12

8 Mantemento e avarías en instalacións de telefonía.Mantemento e avarías
nunha instalación de
telefonía interior e
intercomunicación.

12 5

9 Son.Introdución ás
instalacións
electroacústicas

4 2

10 Digramas de conexión e seguridade.Interpretación dos
esquemas, simboloxía
e normas de
seguridade.

5 3

11 Tipos de instalaciones.Técnicas de montaxe
e conexionado das
instalacións de
megafonía.

23 10

12 Avarías en instalaciones de son.Mantemento e avarías
nunha instalación de
megafonía e
intercomunicación.

12 5

13 Fundamentos teóricos de sistemas de seguridade.Introdución aos
sistemas de
seguridade.

4 2

14 Documentación de instalaciones y nomas de seguridade.Interpretación dos
esquemas, simboloxía
e normas de
seguridade.

4 2

15 Tipos de instalaciones.Técnicas de montaxe
e conexionado de
instalacións de
seguridade.

20 8

16 Avarías e técnicas de reparación.Mantemento e avarías
das instalacións de
seguridade.

8 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución os sistemas de recepción de TV e radio 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, para o que analiza as redes que as compoñen e describe a función e as
características dos equipamentos e dos elementos que as integran. 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 os tipos e as características de instalacións de recepción de sinais de radio e televisión de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións
en edificios.

CA1.2 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de telefonía interior de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.3 Identificáronse os tipos e as características do sistema de cableamento estruturado.

CA1.4 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de banda larga de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.5 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de portaría e videoportaría automáticas.

CA1.6 Clasificáronse as vivendas segundo os criterios especificados pola normativa canto ao fogar dixital .

CA1.7 Describíronse as posibilidades de integración, a nivel de infraestrutura executada con tecnoloxías de acceso ultrarrápidas, entre a infraestrutura común de telecomunicacións (ICT) e
os sistemas domóticos.

CA1.8 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

CA1.9 Recoñecéronse os tipos e a función dos recintos e dos rexistros dunha ICT.

CA1.10 Identificáronse os tipos de canalizacións.

CA1.11 Identificáronse os tipos de redes que compoñen a ICT

CA1.12 Identificáronse as zonas do edificio indicadas pola normativa.

CA1.13 Identificáronse os equipamentos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga e de portaría e videoportaría automáticas.

CA1.14 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga, e de portaría e videoportaría automáticas.

CA1.15 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das ICT.
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Contidos

 0Zonas do edificio. Recintos e rexistros de ICT. Canalizacións e infraestrutura de distribución.

  Equipamento de captación: antenas. Tipos e características técnicas; criterios de selección.

  Equipamento de cabeceira: amplificadores, moduladores, convertedores e transmoduladores, etc. Tipos e características técnicas.

  Equipamento de distribución de sinais: derivadores, repartidores, mesturadores, separadores, etc. Tipos e características técnicas.

  Equipamento para os sistemas de portaría e videoportaría automáticas. Tipos e características técnicas.

  Distribución de sinais: redes de distribución, de dispersión e interior de usuario. Características técnicas.

  Simboloxía das instalacións.

  Tipos de cableamento empregado nas instalacións: cable coaxial, de pares trenzados e fibra óptica, etc.

  Fogar dixital . Clasificación das vivendas segundo os niveis establecidos pola normativa.

  Evolucións nos aspectos técnico e normativo.

 Normativa reguladora da actividade de instalación e mantemento das ICT.

 Normativa reguladora da radio e televisión dixital canto á asignación de espectro electromagnético, tecnoloxías empregadas e demais aspectos salientables.

 Instalacións de recepción e distribución de televisión e radio.

 Instalacións e sistemas de telefonía: centrais telefónicas privadas e sistemas de telefonía interior.

 Cableamento estruturado: características e composición.

 Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características.

 Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc.

 Instalacións de portaría e videoportaría automáticas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Interpretación dos esquemas, simboloxía e normas de seguridade 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas. 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 das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA2.2 Verificáronse as características das instalacións de recepción de sinais de radio e televisión, segundo a súa situación xeográfica con respecto aos puntos de emisión.

CA2.3 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, arquetas e rexistros, etc.).

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

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións de radio, televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

CA2.11 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

CA2.12 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o ámbito urbanístico e paisaxístico.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Especificacións técnicas das ICT.

 Normativa de ICT e REBT: aplicación á configuración das instalacións. Instalación de posta a terra aplicada aos sistemas de ICT.

 Cálculo dos parámetros das infraestruturas comúns de telecomunicacións: nivel de sinal nun punto, ganancia, atenuación, BER (VBER, CBER e LBER), relación sinal-ruído (C/N e S/N),
relación amplitude-frecuencia en canle e en banda, período de garda, MER, ec
 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de ICT.

 Software para deseño de sistemas de distribución de radio e televisión.

 Elaboración de esquemas.

 Interferencia e coordinación con outras instalacións.
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Contidos

 Configuración e dimensionamento de elementos e equipamentos de instalacións de radio e televisión, comúns de telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Técnicas de montaxe e conexionado das instalacións de recepción de TV e radio 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e á calidade das instalacións. 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 Aplicouse o plan de montaxe das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

CA3.4 Verificouse ou executouse a montaxe e a orientación dos elementos de captación de sinais.

CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións e condutores.

CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

CA3.7 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

CA3.9 Optimizouse o emprego de materiais nos procesos de montaxe.

CA3.10 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

CA3.11 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

CA3.12 Organización do traballo en equipo.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

  Traballo en equipo.

 Técnicas de montaxe de instalacións de captación e distribución de redes de televisión e radio.

 Técnicas específicas da montaxe de instalacións de telefonía e sistemas de banda larga.

 Técnicas específicas da montaxe de instalacións de porteiros e videoporteiros automáticos.

 Tendido de canalizacións e condutores. Técnicas de conexión e verificación de condutores coaxiais, condutores de pares trenzados ou fibra óptica, etc.

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.
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Contidos

 Criterios de calidade.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mantemento e avarías nun sistema de recepción de TV E RADIO 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos. SI

RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións. 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 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

CA4.3 Axustáronse os equipamentos de cabeceira das instalacións de telecomunicacións en modo local ou de xeito remoto, vía telefónica (GSM ou outros) e a través de internet.

CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de funcionamento.

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias de mantemento, etc.).

4.4.e) Contidos

Contidos

 Posta en servizo das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Axustes e posta a punto, en modo local e de xeito remoto, vía telefónica (GSM ou outros) e a través de internet.
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Contidos

 Instrumentos e procedementos de medida e de orientación dos elementos de captación de sinais e de cabeceira en instalacións de ICT.

 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións. Instrucións de mantemento de fábrica.

 Puntos de inspección para o mantemento e parámetros que cumpra controlar.

 Protocolos de intervención segundo o tipo de mantemento.

 Recursos para o mantemento. Instrumentos de medida.

 Mantemento correctivo. Localización de avarías e disfuncións en equipamentos e en instalacións de infraestruturas de telecomunicacións.

 Reparación de instalacións de infraestruturas de telecomunicacións en edificios. Ferramentas e utensilios para a reparación e o mantemento.

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Introdución ás instalacións de telefonía interior e intercomunicación 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, para o que analiza as redes que as compoñen e describe a función e as
características dos equipamentos e dos elementos que as integran. NO

RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas. NO

RA3 - Instala infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e á calidade das instalacións. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de telefonía interior de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.4 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de banda larga de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.9 Recoñecéronse os tipos e a función dos recintos e dos rexistros dunha ICT.

CA1.10 Identificáronse os tipos de canalizacións.

CA1.12 Identificáronse as zonas do edificio indicadas pola normativa.

CA1.13 Identificáronse os equipamentos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga e de portaría e videoportaría automáticas.

CA1.14 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga, e de portaría e videoportaría automáticas.

CA1.15 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións de radio, televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

CA3.11 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

CA3.12 Organización do traballo en equipo.

CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

4.5.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das ICT.

  Evolucións nos aspectos técnico e normativo.

 Instalacións e sistemas de telefonía: centrais telefónicas privadas e sistemas de telefonía interior.

 Cableamento estruturado: características e composición.

 Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características.

 Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc.

 Instalacións de portaría e videoportaría automáticas.

 Configuración e dimensionamento de elementos e equipamentos de instalacións de radio e televisión, comúns de telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 0Coidado da instrumentación e da ferramenta.

  Traballo en equipo.

 Técnicas específicas da montaxe de instalacións de telefonía e sistemas de banda larga.

 Tendido de canalizacións e condutores. Técnicas de conexión e verificación de condutores coaxiais, condutores de pares trenzados ou fibra óptica, etc.

 Criterios de calidade.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Posta en servizo das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Axustes e posta a punto, en modo local e de xeito remoto, vía telefónica (GSM ou outros) e a través de internet.

 Instrumentos e procedementos de medida e de orientación dos elementos de captación de sinais e de cabeceira en instalacións de ICT.

 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Interpretación dos esquemas, simboloxía e normas de seguridade 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, para o que analiza as redes que as compoñen e describe a función e as
características dos equipamentos e dos elementos que as integran. NO

RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas. SI

RA3 - Instala infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e á calidade das instalacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos. SI

RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións. SI

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 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

CA1.2 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de telefonía interior de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.3 Identificáronse os tipos e as características do sistema de cableamento estruturado.

CA1.4 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de banda larga de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.5 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de portaría e videoportaría automáticas.

CA1.6 Clasificáronse as vivendas segundo os criterios especificados pola normativa canto ao fogar dixital .

CA1.7 Describíronse as posibilidades de integración, a nivel de infraestrutura executada con tecnoloxías de acceso ultrarrápidas, entre a infraestrutura común de telecomunicacións (ICT) e
os sistemas domóticos.

CA1.8 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

CA1.9 Recoñecéronse os tipos e a función dos recintos e dos rexistros dunha ICT.

CA1.10 Identificáronse os tipos de canalizacións.

CA1.11 Identificáronse os tipos de redes que compoñen a ICT

CA1.12 Identificáronse as zonas do edificio indicadas pola normativa.

CA1.13 Identificáronse os equipamentos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga e de portaría e videoportaría automáticas.

CA1.14 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións de radio e televisión, de telefonía, de banda larga, e de portaría e videoportaría automáticas.

CA1.15 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.
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Criterios de avaliación

CA2.2 Verificáronse as características das instalacións de recepción de sinais de radio e televisión, segundo a súa situación xeográfica con respecto aos puntos de emisión.

CA2.3 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, arquetas e rexistros, etc.).

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

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións de radio, televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

CA2.11 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

CA2.12 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o ámbito urbanístico e paisaxístico.

CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

CA3.4 Verificouse ou executouse a montaxe e a orientación dos elementos de captación de sinais.

CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións e condutores.

CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

CA3.7 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

CA3.9 Optimizouse o emprego de materiais nos procesos de montaxe.

CA3.10 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

CA3.11 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

CA3.12 Organización do traballo en equipo.

CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

CA4.3 Axustáronse os equipamentos de cabeceira das instalacións de telecomunicacións en modo local ou de xeito remoto, vía telefónica (GSM ou outros) e a través de internet.

CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de funcionamento.
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Criterios de avaliación

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias de mantemento, etc.).

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

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 e 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 do contorno 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.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das ICT.

 0Zonas do edificio. Recintos e rexistros de ICT. Canalizacións e infraestrutura de distribución.

  Equipamento de captación: antenas. Tipos e características técnicas; criterios de selección.

  Equipamento de cabeceira: amplificadores, moduladores, convertedores e transmoduladores, etc. Tipos e características técnicas.

  Equipamento de distribución de sinais: derivadores, repartidores, mesturadores, separadores, etc. Tipos e características técnicas.

  Equipamento para os sistemas de portaría e videoportaría automáticas. Tipos e características técnicas.
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Contidos

  Distribución de sinais: redes de distribución, de dispersión e interior de usuario. Características técnicas.

  Simboloxía das instalacións.

  Tipos de cableamento empregado nas instalacións: cable coaxial, de pares trenzados e fibra óptica, etc.

  Fogar dixital . Clasificación das vivendas segundo os niveis establecidos pola normativa.

  Evolucións nos aspectos técnico e normativo.

 Normativa reguladora da actividade de instalación e mantemento das ICT.

 Normativa reguladora da radio e televisión dixital canto á asignación de espectro electromagnético, tecnoloxías empregadas e demais aspectos salientables.

 Instalacións de recepción e distribución de televisión e radio.

 Instalacións e sistemas de telefonía: centrais telefónicas privadas e sistemas de telefonía interior.

 Cableamento estruturado: características e composición.

 Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características.

 Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc.

 Instalacións de portaría e videoportaría automáticas.

 Especificacións técnicas das ICT.

 Normativa de ICT e REBT: aplicación á configuración das instalacións. Instalación de posta a terra aplicada aos sistemas de ICT.

 Cálculo dos parámetros das infraestruturas comúns de telecomunicacións: nivel de sinal nun punto, ganancia, atenuación, BER (VBER, CBER e LBER), relación sinal-ruído (C/N e S/N),
relación amplitude-frecuencia en canle e en banda, período de garda, MER, ec
 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de ICT.

 Software para deseño de sistemas de distribución de radio e televisión.

 Elaboración de esquemas.

 Interferencia e coordinación con outras instalacións.

 Configuración e dimensionamento de elementos e equipamentos de instalacións de radio e televisión, comúns de telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 0Coidado da instrumentación e da ferramenta.

  Traballo en equipo.

 Técnicas de montaxe de instalacións de captación e distribución de redes de televisión e radio.

 Técnicas específicas da montaxe de instalacións de telefonía e sistemas de banda larga.

 Técnicas específicas da montaxe de instalacións de porteiros e videoporteiros automáticos.

 Tendido de canalizacións e condutores. Técnicas de conexión e verificación de condutores coaxiais, condutores de pares trenzados ou fibra óptica, etc.

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.

 Criterios de calidade.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.
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Contidos

 Posta en servizo das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Axustes e posta a punto, en modo local e de xeito remoto, vía telefónica (GSM ou outros) e a través de internet.

 Instrumentos e procedementos de medida e de orientación dos elementos de captación de sinais e de cabeceira en instalacións de ICT.

 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións. Instrucións de mantemento de fábrica.

 Puntos de inspección para o mantemento e parámetros que cumpra controlar.

 Protocolos de intervención segundo o tipo de mantemento.

 Recursos para o mantemento. Instrumentos de medida.

 Mantemento correctivo. Localización de avarías e disfuncións en equipamentos e en instalacións de infraestruturas de telecomunicacións.

 Reparación de instalacións de infraestruturas de telecomunicacións en edificios. Ferramentas e utensilios para a reparación e o mantemento.

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás infraestruturas comúns de telecomunicacións.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións comúns de telecomunicación.

 Equipamentos de protección individual e colectiva: características e medios de uso.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Técnicas de montaxe e conexionado de instalacións de telefonía interior e intercomunicación. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Instalacións e sistemas de telefonía: centrais telefónicas privadas e sistemas de telefonía interior.

 Instalacións de portaría e videoportaría automáticas.

 Posta en servizo das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Axustes e posta a punto, en modo local e de xeito remoto, vía telefónica (GSM ou outros) e a través de internet.

 Instrumentos e procedementos de medida e de orientación dos elementos de captación de sinais e de cabeceira en instalacións de ICT.

 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Mantemento e avarías nunha instalación de telefonía interior e intercomunicación. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións, medindo parámetros e axustando os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Instalacións e sistemas de telefonía: centrais telefónicas privadas e sistemas de telefonía interior.

 Instalacións de portaría e videoportaría automáticas.

 Posta en servizo das instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de radio e televisión, telefonía, banda larga, e portaría e videoportaría automáticas.

 Axustes e posta a punto, en modo local e de xeito remoto, vía telefónica (GSM ou outros) e a través de internet.

 Instrumentos e procedementos de medida e de orientación dos elementos de captación de sinais e de cabeceira en instalacións de ICT.

 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Introdución ás instalacións electroacústicas 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións electroacústicas interiores, para o que analiza a súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos elementos que as integran. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos da electroacústica.

CA1.2 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas electroacústicos en relación á megafonía, a sonorización e a intercomunicación no interior dos ámbitos doméstico, terciario,
industrial, institucional, asistencial, etc.

CA1.3 Identificáronse os tipos e as características das instalacións de acordo coa normativa.

CA1.4 Identificáronse as características acústicas dos locais.

CA1.5 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

CA1.6 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

CA1.7 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

CA1.8 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.9 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das instalacións electroacústicas.

 0Características dos tipos de sinais empregados en electroacústica: Mic, Line, Aux, etc.

  Simboloxía das instalacións electroacústicas.

  Evolucións no aspecto técnico e normativo.

 Normativa de sistemas electroacústicos en servizos de emerxencia.

 Calidades e características físicas dun sinal de audio.

 Características acústicas dos locais: ruído, reverberación, eco, coeficiente de absorción, etc.

 Magnitudes e unidades fundamentais empregadas en electroacústica: nivel de presión sonora, intelixibilidade da palabra, potencia, etc.

 Características das instalacións electroacústicas de megafonía, sonorización e intercomunicación no interior do ámbito doméstico, terciario, industrial, institucional, asistencial, etc.

 Tipos de instalacións electroacústicas segundo a súa función: reforzo de audio, emisión de avisos, música de fondo, música de alta calidade, combinación de palabra e música,
intercomunicación, tradución simultánea, etc.
 Tipos de instalacións electroacústicas segundo a súa configuración: sistemas de control e amplificación centralizado ou distribuído, sistemas de alta ou baixa impedancia, sistemas
balanceados ou non balanceados, etc.
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 Sistemas de audio sobre IP.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Interpretación dos esquemas, simboloxía e normas de seguridade. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura instalacións electroacústicas, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas. SI

RA5 - Mantén instalacións electroacústicas, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das intervencións. NO

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 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

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións electroacústica.

CA2.2 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, rexistros, etc.).

CA2.3 Determináronse as características acústicas dos locais que se vaian sonorizar.

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

CA2.5 Elaboráronse esquemas, coa simboloxía normalizada.

CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

CA2.11 Aplicouse a normativa e o REBT na configuración da instalación.

CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias de mantemento, etc.).

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

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 e 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 do contorno 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

 Especificacións técnicas das instalacións electroacústicas.

 0Configuración e dimensionamento de elementos e equipamentos de instalacións electroacústicas. Posibilidades de ampliación.

  Normativa específica e REBT: aplicación á configuración das instalacións.

 Técnicas para a determinación das características acústicas dos locais que cumpra sonorizar.

 Equipamentos das instalacións electroacústicas: elementos de entrada (fontes de son e micrófonos), elementos de control e amplificación (mandos de control, preamplificadores,
amplificadores e etapas de potencia) e elementos de saída (altofalantes).
 Cableamento e conectadores empregados nas instalacións electroacústicas: conectadores XLR ou Canon, Jack ou TRS, DIN, RCA ou Cinch, Speakon, RJ45, etc.

 Técnicas de representación de instalación. Esquemas e planos de trazado.

 Cálculo dos parámetros das instalacións electroacústicas.

 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de instalacións.

 Elaboración de esquemas.

 Interferencia e coordinación con outras instalacións.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións. Instrucións de mantemento de fábrica.

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás instalacións electroacústicas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións electroacústicas.

 Equipamentos de protección individual e colectiva: características e medios de uso.

 Normativa reguladora da xestión de residuos.

 Orde e limpeza como elementos fundamentais da seguridade no traballo.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Técnicas de montaxe e conexionado das instalacións de megafonía. 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas electroacústicos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e a calidade das instalacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións electroacústicas, para o que mide parámetros e axusta os seus elementos. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación electroacústica.

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

CA3.4 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións, e de condutores e conectadores normalizados.

CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

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

CA3.8 Empregáronse os materiais con criterios de óptimo aproveitamento nos procesos de montaxe.

CA3.9 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

CA3.10 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

CA3.11 Organizouse o traballo en equipo.

CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de funcionamento.

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

4.11.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 Técnicas de montaxe e verificación de instalacións electroacústicas.

 Tendido de canalizacións e condutores. Técnicas de conexión e verificación de condutores e conectadores.

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.

 Criterios de calidade.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Coidado da instrumentación e da ferramenta.

 Traballo en equipo.

 Posta en servizo de instalacións electroacústicas.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións electroacústicas.

 Axustes e posta a punto.

 Instrumentos e procedementos de medida e verificación nas instalacións electroacústicas: polímetro, sonómetro, analizador de son, rexistrador gráfico, osciloscopio, etc.

 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Mantemento e avarías nunha instalación de megafonía e intercomunicación. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén instalacións electroacústicas, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das intervencións. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións.

CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias de mantemento, etc.).

4.12.e) Contidos

Contidos

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións. Instrucións de mantemento de fábrica.

 Puntos de inspección para o mantemento e parámetros que cumpra controlar.

 Protocolos de intervención segundo o tipo de mantemento.

 Recursos para o mantemento das instalacións. Instrumentos de medida.

 Mantemento correctivo. Localización de avarías e disfuncións nos equipamentos e nas instalacións.

 Ferramentas e utensilios para a reparación e o mantemento de instalacións electroacústicas.

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Introdución aos sistemas de seguridade. 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de seguridade electrónica, circuítos pechados de televisión (CPTV) e control de accesos, para o que analiza a súa tipoloxía e as
características dos equipamentos e dos elementos que as integran. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos da seguridade electrónica en relación coa intrusión, o incendio e a detección de gases.

CA1.2 Describíronse e analizáronse os conceptos básicos dos sistemas de CPTV e de control de accesos.

CA1.3 Identificáronse os tipos e as características das instalacións consonte a normativa.

CA1.4 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de seguridade electrónica fronte á intrusión, o incendio e a acumulación de gases nocivos, nos ámbitos doméstico, terciario,
industrial, institucional, e asistencial, etc.

CA1.5 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de CPTV.

CA1.6 Identificáronse os tipos e as características dos sistemas de control de accesos.

CA1.7 Relacionouse a simboloxía cos elementos e cos equipamentos da instalación.

CA1.8 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

CA1.9 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

CA1.10 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.11 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Normativa de aplicación á seguridade privada e á protección de datos.

 Instalacións de seguridade electrónica. Tecnoloxía empregada: sistemas convencionais e sistemas analóxicos.

 Instalacións de CPTV. Tecnoloxía empregada: sistemas de CPTV con cables e sen fíos, sistemas sobre IP, vídeo intelixente, etc.

 Instalacións de control de accesos. Tecnoloxía empregada: sistemas con cables de baixo nivel, sistemas baixo soporte informático de alto nivel, etc.

 Características do cableamento e conectadores empregados nas instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Simboloxía das instalacións de seguridade electrónica, de CPTV e de control de accesos.

 Evolucións a nivel técnico e normativo.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Interpretación dos esquemas, simboloxía e normas de seguridade. 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, para o que representa as instalacións sobre planos e elabora esquemas. SI

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

4.14.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 das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

CA2.2 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, rexistros, etc.).

CA2.3 Determináronse as características físicas dos locais que cumpra controlar.

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

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.

CA2.11 Aplicouse a normativa e o REBT na configuración da instalación.

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

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 e 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 do contorno ambiental.

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

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

4.14.e) Contidos

Contidos

 Especificacións técnicas das instalacións de seguridade electrónica, de CPTV e de control de accesos.

 0Elaboración de esquemas.

  Interferencia e coordinación con outras instalacións.

  Configuración e dimensionamento de elementos e equipamentos de instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos. Posibilidades de ampliación.

  Normativa específica e REBT: aplicación á configuración das instalacións.

 Parámetros físicos e condicións ambientais que afectan as instalacións de seguridade electrónica.

 Técnicas para a determinación das características físicas dos locais que cumpra controlar.

 Elementos das instalacións de seguridade electrónica: sensores, centrais de control, elementos de sinalización, elementos de comunicación co exterior, etc. Tipos e características.

 Elementos das instalacións de CPTV: cámaras, mandos de control de cámaras, monitores, videogravadores, multiplexores, xeradores de cuadrantes e servidores web, etc. Tipos e
características.
 Elementos das instalacións de control de accesos: teclados, lectores, elementos e software de control, etc. Tipos e características.

 Técnicas de representación de instalación. Esquemas e planos de trazado.

 Cálculo dos parámetros das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Equipamentos de protección individual e colectiva: características e medios de uso.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 Técnicas de montaxe e conexionado de instalacións de seguridade. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e a calidade das
instalacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación de seguridade electrónica.

CA3.2 Aplicouse o plan de montaxe dunha instalación de CPTV e dunha instalación de control de accesos.

CA3.3 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.4 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

CA3.5 Verificouse ou executouse a montaxe de canalizacións, e dos condutores e os conectadores normalizados.

CA3.6 Verificouse ou executouse a montaxe e a configuración dos equipamentos e dos elementos característicos de cada instalación.

CA3.7 Verificouse ou executouse a montaxe das instalacións eléctricas dedicadas.

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e verificación.

CA3.9 Empregáronse os materiais con criterios de óptimo aproveitamento nos procesos de montaxe.

CA3.10 Realizáronse tarefas de execución e verificación tendo en conta criterios básicos de eficiencia.

CA3.11 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta empregada nas operacións de verificación e execución.

CA3.12 Organización do traballo en equipo.

4.15.e) Contidos

Contidos

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 0Traballo en equipo.

 Técnicas de montaxe e verificación de instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Tendido de canalizacións e condutores. Técnicas de conexión e verificación de condutores coaxiais, mangas de condutores para seguridade electrónica, condutores de pares ou fibra óptica,
etc.
 Programación de centrais de incendio, intrusión e detección de gases.

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.

 Criterios de calidade.
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Contidos

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Coidado da instrumentación e da ferramenta.
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4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 Mantemento e avarías das instalacións de seguridade. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, medindo parámetros e axustando os seus elementos. SI

RA5 - Mantén instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos, asignando tarefas e recursos, e verifica a calidade das intervencións. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Aplicouse o plan de comprobación e posta en servizo.

CA4.2 Utilizáronse os medios, as ferramentas informáticas e os instrumentos de medida específicos para cada instalación.

CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

CA4.4 Verificouse que os resultados obtidos nas medidas cumpran a normativa ou estean dentro das marxes establecidas de funcionamento.

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

CA4.6 Cubríronse as follas de probas de aceptación e a documentación esixida pola normativa.

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

CA5.2 Determináronse os recursos para o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións.

CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.

CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

CA5.7 Restituíuse o funcionamento da instalación, substituíndo equipamentos ou elementos.

CA5.8 Aplicáronse criterios de seguridade no mantemento das instalacións.

CA5.9 Formalizouse a documentación propia do mantemento (fichas de intervención, históricos de avarías, diagramas, informes e memorias de mantemento, etc.).

4.16.e) Contidos

Contidos

 Posta en servizo de instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Axustes e posta a punto.
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Contidos

 Instrumentos e procedementos de medida e verificación nas instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos: polímetro, medidor de intensidade de campo, analizador de
espectros, osciloscopio, etc.
 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións. Instrucións de mantemento de fábrica.

 Puntos de inspección para o mantemento e parámetros que cumpra controlar.

 Protocolos de intervención segundo o tipo de mantemento.

 Recursos para o mantemento das instalacións. Instrumentos de medida.

 Mantemento correctivo. Localización de avarías e disfuncións nos equipamentos e nas instalacións.

 Ferramentas e utensilios para a reparación e o mantemento de instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Considéranse "mínimos exixibles" a consecución de todos os aspectos indicados nos criterios de avaliación (especifícanse no apartado 4.c).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

a) Probas escritas e/ou orais: en cada avaliación o alumno realizará unha ou varias probas escritas e/ou orais de carácter teórico, e tamén

prácticos en algún/s casos, que terán un peso do 50% da nota total de cualificación do alumnado.

O alumnado terá que obter como mínimo unha nota de 5 puntos sobre 10 en cada unha destas probas para que se poidan considerar como

aprobadas, e só neste caso se fará a media ponderada co resto de notas das probas escritas e/ou orais.

Se algunha delas é inferior a 5 a nota media será un SUSPENSO. A nota de APROBADO neste apartado será igual ou superior a 5 puntos.

b) Traballos e probas prácticas, exercicios e exposicións: en cada avaliación, as tarefas desenvolvidas no taller, que poderán ser individuais ou en

grupos reducidos, terán un peso do 50% da nota total de cualificación do alumno.

O alumno terá que obter como mínimo unha nota de 5 puntos sobre 10 en cada unha destas probas para que se poidan considerar como

aprobadas, e só neste caso se fará a media ponderada co resto de notas das probas prácticas.

Se algunha delas é inferior a 5 a nota media será un SUSPENSO. A nota de APROBADO neste apartado será igual ou superior a 5 puntos.

Serán valorados como NON APTOS os traballos, probas, exercicios e exposicións nos que se aprecie que o resultado do traballo entregado non foi

realizado polo alumno/a, senón que foi "copiado".

No caso de traballaren en grupo valorarase de xeito individual o traballo de cada membro do grupo.

Nas rúbricas de corrección teranse en conta aspectos relacionados coa actitude do alumnado: traballo en grupo, entrega de traballos a tempo,

asistencia e atención, actitude de traballo, comportamento na aula, coidado, organización e mantemento do material, realización de tarefas

propostas, etc.

c) Nota do módulo: para aprobar o módulo será necesario obter polo menos 5 puntos sobre 10 en cada unha das dúas partes (probas escritas e/ou

orais e probas prácticas) tendo en conta que a nota de avaliación, cuxo cálculo vemos máis adiante, ten que ser como mínimo un 5.

A nota de cada avaliación corresponderá coa media das notas obtidas nas probas escritas e/ou orais (50 %) e dos traballos e probas prácticas,

exercicios e exposicións (50 %) segundo a seguinte fórmula:

Nota da avaliación = (probas escritas e/ou orais * 0,5) + (traballos e probas prácticas, exercicios e exposicións * 0,5).

A nota final do módulo calcularase ponderando as notas de cada unha das unidades didácticas segundo o seu peso.

Fanse tres avaliacións (unha por cada trimestre). Ademais faise unha avaliación final en xuño para recuperar as avaliacións non superadas

previamente, así como unha proba de avaliación extraordinaria para quen perdeu o dereito de avaliación continua, sempre baixo os citados

criterios de avaliación.

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

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

Para superar as recuperacións cómpre realizar as probas e os traballos non superados na avaliación previa correspondente, conforme ós criterios

de cualificación establecidos nesta programación.
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Os procedementos e ferramentas de recuperación serán os seguintes:

- Realización de probas escritas de coñecemento para as unidades didácticas non superadas o longo do curso, que analizarán os coñecementos

teóricos, e tamén prácticos se así o estima oportuno o profesor, dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade

didáctica.

Os alumnos realizarán as probas pendentes previamente a finalización do curso. Estas probas serán de características similares as realizadas o

longo do curso.

- Recollida e valoración dos traballos a realizar fora do horario lectivo, que o alumno non chegou a rematar durante o curso nas horas de clase e a

entregar na data proposta.

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

PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA: CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Para superar a avaliación extraordinaria cómpre realizar as probas e tarefas non superadas previamente, segundos criterios de cualificación

establecidos nesta programación.

O alumno que perda o dereito a avaliación continua por sobrepasar o 10% máximo de faltas de asistencia a clase, para superar o módulo terá que

presentar os traballos que se propuxeron durante o curso e facer un exame teórico-práctico en base á documentación entregada polo profesor.

Os traballos que ten que presentar o alumno só se cualificarán no caso de que o alumno obteña no exame unha nota igual ou maior que cinco.

O traballo dos tres trimestres ponderan un 50% cada un, para facer a media o alumno en cada traballo ten que ter unha nota igual ou maior a cinco

puntos en cada traballo. A nota final do módulo obtense facendo a media aritmética da nota dos traballos coa nota do exame teórico.

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

Seguimento da programación:

- Realizarase utilizando a aplicación informática "Seguimento de programacións" na web http://www.edu.xunta.es/programacions.

- Ademais, realízanse reunións mensuais co titor e o resto de profesorado do equipo docente para facer o seguimento e valorar a evolución do

grupo.

A avaliación da práctica docente é un compoñente fundamental dentro do proceso de avaliación académica. Criterios e instrumentos para a

valoración :

- As enquisas establecidas polo departamento.

- Reunión/s co titor e o resto de profesorado do curso para a valoración global dos resultados.

- Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente compañeiros e a reflexión do propio docente sobre a súa experiencia no aula.

- Os cuestionarios a contestar polos propios alumnos.

- Mellora da programación e a súa incidencia no aula. Para a súa consecución será básico o correcto seguimento da programación e a estimación

do grao de utilización e  comprensión dos recursos didácticos empregados.
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- Aplicación informática de programacións facilitada pola Consellería.

- En canto ás actividades programadas, convén facer un estudo da capacidade de motivación ó alumnado, a súa claridade, variedade e nivel de

consecución dos fins.

- Formación permanente do profesorado. É fundamental que o profesorado que imparta clases na FP estea en continua aprendizaxe e un bo modo

de manterse actualizado é realizando cursos de perfeccionamento tanto da especialidade como de carácter educativo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso realizarase unha proba inicial de conceptos para ter en conta o nivel medio de coñecementos de conceptos de electricidade

relacionados coa materia que se impartirá.

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

Prestaráselle a aqueles alumnos que necesiten un apoio para a realización de exercicios prácticos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto ás competencias persoais e sociais teranse en conta as seguintes:

- Asistencia e puntualidade.

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas.

- Participación e atención prestada.

- Compañeirismo e respecto polos compañeiros e polo profesor.

- Responsabilidade, tolerancia e respecto polo medio ambiente.

- Respecto pola seguridade e saúde no traballo.

- Orde e limpeza.

- Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica.

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta.

- Dispoñibilidade do material necesario para as clases.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Posibles visitas a programar:

Visita a un edificio de vivendas novo que se axuste a nova normativa tanto de ICT coma do REBT.

Visita a unha sala de eventos para comprobar a realidade dunha instalación de son.

Visita a sala de control de seguridade duns grandes almacéns ou edificio público.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

O curso terá unha metodoloxía de carácter  PRESENCIAL.
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As tarefas escritas a realizar polo alumnado entregaranse todas pola aula virtual. Todas as tarefas estarán baseadas nas explicacións dadas na

aula e sempre utilizando o libro de texto do curso e/ou outros documentos que aconselle o profesor, cos cuestionarios de cada tema.

Para as tarefas prácticas faranse quendas rotatorias debido ás limitacións de materiais funxibles, mentras un grupo fai traballos prácticos o outro

grupo de alumnos fará os traballos de deseño da práctica no ordenador/aula virtual.

O seguimento a distancia, de ser o caso, será a través dos informes da aula virtual e vendo a entrega de traballos no prazo establecido.

Non se contempla ningunha integración de aprendizaxes non adquiridos no curso anterior, por ser este un curso primeiro.
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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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos 82022/2023 254213

MP0520_14 Sistemas eléctricos de corrente alterna 82022/2023 6151

MP0520_34 Máquinas eléctricas 82022/2023 9075

MP0520_24 Técnicas de medidas en instalacións electrotécnicas 82022/2023 3429

MP0520_44 Circuítos electrónicos 82022/2023 6958

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ LUIS CAMPO VARELA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Esta figura profesional exerce a súa actividade en pequenas e medianas empresas, adicadas á montaxe e ao mantemento de infraestruturas de

telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, tanto

por conta propia como por conta allea.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Instalador/ora mantedor/ora electricista.

- Electricista de construción.

- Electricista industrial.

- Electricista de mantemento.

- Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos.

- Instalador/ora mantedor/ora de antenas.

- Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas.

- Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía.

- Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

A programación aquí detallada corresponde o Ciclo Formativo Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Nestes Ciclos Formativos proporcionase

unha formación básica profesional e de madurez persoal, que facilita a incorporación no mercado laboral ou a continuidade de estudios a través

das diferentes ofertas universitarias, previa superación da proba de acceso ou mediante nota de acceso.

A duración é dun curso académico, desenvolvéndose a totalidade do módulo no propio centro. Como se dan variedade de situacións do contexto

socio - laboral, para cada alumno como para cada lugar de procedencia deles, planificouse esta programación adaptándoa á realidade da zona,

tipo de alumnos, situación do centro escolar, entorno social, 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 Principios básicos sobre fenómenos, unidades e magnitudes eléctricas fundamentais.Análise de circuítos
eléctricos básicos

10 5

2 Principios básicos de magnetismo e electromagnetismo coas súas unidades e magnitudes fundamentais.Electromagnetismo 5 5

3 Circuítos de c.a. monofásica con receptores RLC serie e paralelo. Unidades e magnitudes fundamentais.
Resolución de circuítos e instalacións monofásicas

Corrente alterna
monofásica

26 15

4 Circuítos de c.a. trifásica. Unidades e magnitudes fundamentais. Resolución de circuítos e instalacións
trifásicas.

Corrente alterna
trifásica

20 15

5 Principio de funcionamento. Tipos. Ensaios. Rendemento. Simboloxía. Grupos de conexión. Acoplamento.Transformador 44 10

6 Constitución, principios funcionamento e tipos de máquinas de c.a.. Par motor. Regulación e control.
Simboloxía. Característica mecánica. Sistemas de arranque.

Máquinas rotativas de
corrente alterna

32 10

7 Constitución, principios funcionamento e tipos de máquinas de c.c.. Regulación e control. Simboloxía. Sistemas
conexión. Aranques.

Máquinas rotativas de
corrente continua

14 5

8 Protección das instalacións e das persoas.Proteccións en
instalacións de B.T.

16 5

9 Inspección e verificación de instalacións eléctricas Medidas eléctricas e
probas funcionais das
instalacións eléctricas.

18 5

10 Compoñentes pasivos e activos. Rectificación e filtraxe. Fontes de alimentación. Circuítos amplificadores.
Circuítos electrónicos de potencia. Circuítos temporizadores e osciladores.

Electrónica analóxica 42 15

11 Fundamentos de electrónica dixital, álxebra binaria e portas lóxicas. Análise de circuítos combinacionais.
Análise de circuítos secuenciais.

Electrónica dixital 27 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Análise de circuítos eléctricos básicos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. NO

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

Criterios de avaliación

   CA1.3.1 Realizaronse cálculos en circuitos mixtos resistivos de c.c. (3 mallas) - asociación de resistencias, Kirchhoff, mallas, superposición e Thévenin

   CA1.3.2 Realizaronse cálculos en circuitos mixtos capacitivos de c.c. (3 mallas)

   CA1.6.1 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente continua.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Circuítos de corrente continua resistivos. Cálculo magnitudes básicas: resistencia equivalente, intensidade, tensión, potencia, enerxía...

 Circuítos de corrente continua capacitivos. Cálculo magnitudes básicas: capacidade equivalente, carga, tensión.

 Corrente alterna: tipoloxía, magnitudes eléctricas e vantaxes fronte á corrente continua.

 Simboloxía eléctrica.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Electromagnetismo 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.8 Recoñeceronse os fundamentos de electromagnetismo asociados a xeración de c.a. senoidais.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Xeración de correntes alternas: valores característicos.

 Simboloxía eléctrica.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Corrente alterna monofásica 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 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 Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal.

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

CA1.3 Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, potencias, cos ¿ e frecuencia de resonancia, etc.).

CA1.5 Calculouse o cos ¿ e a súa corrección en instalacións eléctricas.

CA1.6 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente alterna.

4.3.e) Contidos

Contidos

  Cálculo da batería de condensadores en sistemas monofásicos e trifásicos.

 Corrente alterna: tipoloxía, magnitudes eléctricas e vantaxes fronte á corrente continua.

 Xeración de correntes alternas: valores característicos.

 Simboloxía eléctrica.

 Circuítos de corrente alterna monofásica. Comportamento dos receptores elementais en corrente alterna monofásica.

 Potencias en corrente alterna monofásica. Factor de potencia. Resonancia.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Corrente alterna trifásica 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 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 Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal.

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

CA1.3 Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, potencias, cos ¿ e frecuencia de resonancia, etc.).

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

CA1.5 Calculouse o cos ¿ e a súa corrección en instalacións eléctricas.

CA1.6 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas de corrente alterna.

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Corrección do cos ¿ dunha instalación trifásica.

  Cálculo de magnitudes de liña e de fase en sistemas trifásicos.

  Potencias en sistemas trifásicos.

  Cálculo da batería de condensadores en sistemas monofásicos e trifásicos.

  Harmónicos: causas e efectos.

 Xeración de correntes alternas: valores característicos.

 Simboloxía eléctrica.

 Sistemas trifásicos: características; vantaxes fronte aos sistemas monofásicos.

 Distribución a tres e catro fíos. Conexión de receptores trifásicos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Transformador 44

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza transformadores trifásicos, para o que analiza o seu funcionamento e realiza probas e ensaios. 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 Distinguíronse as características físicas e funcionais dos transformadores.

CA2.2 Obtívose información técnica da placa de características.

CA2.3 Identificáronse os grupos de conexión dos transformadores trifásicos e as súas aplicacións.

CA2.4 Recoñecéronse os tipos de acoplamento dos transformadores.

CA2.5 Aplicáronse técnicas de medición fundamentais en transformadores trifásicos.

CA2.6 Realizáronse os ensaios de baleiro e curtocircuíto dun transformador.

CA2.7 Aplicáronse medidas de seguridade nos ensaios.

CA2.8 Realizáronse os cálculos das condicións de funcionamento dos transformadores (coeficiente de regulación, caída de tensión e rendemento, etc.).

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características dos transformadores. Placa de características dos transformadores. Constitución. Circuítos eléctrico e magnético. Simboloxía normalizada de transformadores.

 0Balance enerxético.

  Catálogos comerciais.

  Selección do transformador segundo o tipo de aplicación.

 Transformador monofásico: principio de funcionamento do transformador.

 Autotransformador: tipos e aplicacións electrotécnicas.

 Transformador trifásico: esquemas de conexión; grupos de conexión. Banco de tres transformadores.

 Acoplamento en paralelo de transformadores. Tipos de acoplamentos e compatibilidade.

 Ensaios: condicións e conclusións.

 Ensaio en baleiro.

 Ensaio en curtocircuíto. Intensidade de curtocircuíto. Índice de carga.

 Cálculos característicos: coeficiente de regulación, caída de tensión, rendemento, etc.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Máquinas rotativas de corrente alterna 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as características das máquinas rotativas de corrente alterna, para o que analiza os seus principios de funcionamento e identifica os seus campos
de aplicación. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.

CA1.2 Identificáronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

CA1.3 Relacionouse cada elemento da máquina coa súa función.

CA1.4 Calculáronse magnitudes eléctricas e mecánicas.

CA1.5 Obtívose información técnica da placa de características.

CA1.6 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

CA1.7 Utilizáronse gráficas de funcionamento.

CA1.8 Identificáronse sistemas de posta en marcha de máquinas.

CA1.9 Utilizáronse gráficas de par-velocidade, rendemento-potencia, revolución-potencia, etc.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das máquinas eléctricas rotativas.

 0Regulación da velocidade dos motores trifásicos.

  Motores monofásicos.

  Motores especiais. Motor paso-paso. Motor de relutancia magnética.

 Esquemas de conexión de máquinas.

 Alternador trifásico. Acoplamento de alternadores.

 Aplicacións dos alternadores.

 Principio de funcionamento do alternador.

 Motor asíncrono trifásico: constitución e tipos.

 Campo xiratorio.

 Características de funcionamento dos motores eléctricos de corrente alterna: par-velocidade, rendemento-potencia; revolución-potencia, etc.
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Contidos

 Sistemas de arranque de motores.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Máquinas rotativas de corrente continua 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as características das máquinas rotativas de corrente alterna, para o que analiza os seus principios de funcionamento e identifica os seus campos
de aplicación. NO

4.7.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 elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

CA1.3 Relacionouse cada elemento da máquina coa súa función.

CA1.4 Calculáronse magnitudes eléctricas e mecánicas.

CA1.5 Obtívose información técnica da placa de características.

CA1.6 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

CA1.7 Utilizáronse gráficas de funcionamento.

CA1.8 Identificáronse sistemas de posta en marcha de máquinas.

CA1.9 Utilizáronse gráficas de par-velocidade, rendemento-potencia, revolución-potencia, etc.

4.7.e) Contidos

Contidos

  Máquina de c.c. como dinamo.

  Máquina de c.c. como motor.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Proteccións en instalacións de B.T. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo e o mantemento de instalacións electrotécnicas, e describe os procedementos e os equipamentos de
medida. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Aplicáronse normas de seguridade.

 CA1.8 Analizaronse as consecuencias dos contactos eléctricos directos e indirectos.

 CA1.9 Analizaronse os sistemas de protección nas instalacións electricas.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de distribución.

  Normativa de seguridade para a realización das medidas.

    RD 614/2001

    EPIs para traballos en B.T.

 Contactos eléctricos directos e indirectos.

 Proteccións: diferencial, contra sobreintensidades e contra sobretensións.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9  Medidas eléctricas e probas funcionais das instalacións eléctricas. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo e o mantemento de instalacións electrotécnicas, e describe os procedementos e os equipamentos de
medida. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñeceuse o principio de funcionamento e as características dos instrumentos de medida.

CA1.2 Identificáronse os esquemas de conexión dos aparellos de medida.

CA1.3 Recoñecéronse os procedementos de medida de cada instrumento ou equipamento.

CA1.4 Identificáronse as necesidades de calibración dos aparellos de medida.

CA1.5 Realizáronse medidas dos parámetros básicos das instalacións eléctricas (tensión, intensidade, potencias, cos ¿, etc.) co equipamento de medida adecuado e consonte a normativa
de seguridade.

CA1.6 Aplicáronse procedementos para a corrección de erros en medidas eléctricas.

CA1.7 Aplicáronse normas de seguridade.

4.9.e) Contidos

Contidos

 0Medidas de resistencia de posta a terra, resistividade do terreo, resistencia de illamento en baixa e media tensión, resistencia de illamento de chans e paredes, medida de rixidez dieléctrica
e medida de corrente de fugas. Medidas de harmónicos e perturba
  Comprobación da intensidade de disparo dos diferenciais; medida da impedancia de bucle; comprobación da secuencia de fases; medida da tensión de paso e de contacto; medidas
termográficas; medidas en ICT; comprobación da continuidade dos condutores de prot
  Técnicas e equipamentos para diagnóstico e localización de avarías en instalacións eléctricas.

  Informes das medidas realizadas.

  Calibraxe dos equipamentos de medida. Esixencias do sistema de calidade e/ou regulamentarias. Condicións de almacenamento dos equipamentos de medida.

  Normativa de seguridade para a realización das medidas.

 Equipamentos de medida: clasificación. Erros.

 Sistemas de medida. Esquemas de conexión.

 Instrumentos de medida. Características e principios de funcionamento dos aparellos de medida.

 Conexión de multímetro, pinza multifunción, telurómetro, medidor de illamento, medidor de corrente de fugas, detector de tensión, e analizador-rexistrador de potencia e enerxía para
corrente alterna trifásica.
 Equipamento verificador da sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais; luxómetro; analizador de redes, de harmónicos e de perturbacións na rede; aparello comprobador do
dispositivo de vixilancia do nivel de illamento en instalacións IT; medid
 Procedementos de medida: medidas de resistencia, tensión, intensidade, potencia, enerxía, cos ¿, etc.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Electrónica analóxica 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza circuítos electrónicos analóxicos, para o que analiza o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Caracterizáronse as fontes de alimentación.

CA1.2 Caracterizáronse os sistemas electrónicos de control de potencia.

CA1.3 Verificouse o funcionamento dos sistemas electrónicos de control de potencia.

CA1.4 Caracterizáronse os circuítos amplificadores.

CA1.5 Comprobáronse os factores de dependencia da ganancia dos circuítos con amplificadores operacionais.

CA1.6 Caracterizáronse circuítos osciladores.

CA1.7 Realizáronse esquemas de bloques de circuítos analóxicos de diferentes tipos.

CA1.8 Medíronse ou visualizáronse os sinais de entrada e saída en circuítos analóxicos ou nos seus bloques.

CA1.9 Identificáronse as aplicacións dos circuítos analóxicos.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos: tipos e características. Compoñentes pasivos, activos e optoelectrónicos.

 0Aplicacións informáticas para simulación de circuítos.

  Sistemas de alimentación controlados.

 Rectificación: filtraxe, amplificación e estabilización.

 Fontes de alimentación: fundamentos e bloques funcionais.

 Control de potencia: compoñentes (tiristor, SCR, diac e triac, etc.).

 Amplificadores operacionais. Fundamentos da amplificación.

 Aplicacións con dispositivos integrados.

 Xeradores de sinal.

 Osciladores: tipos (RC, LC, etc.). Osciladores integrados.

 Multivibradores: tipos (monoestables, biestables e estables).
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Electrónica dixital 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza circuítos electrónicos dixitais, para o que analiza o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse as funcións lóxicas fundamentais.

CA2.2 Representáronse circuítos lóxicos.

CA2.3 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

CA2.4 Identificáronse os compoñentes básicos dos circuítos dixitais e as súas aplicacións.

CA2.5 Caracterizáronse circuítos combinacionais.

CA2.6 Caracterizáronse circuítos secuenciais.

CA2.7 Comprobouse o funcionamento de circuítos lóxicos.

CA2.8 Utilizáronse aplicacións informáticas de simulación de circuítos.

CA2.9 Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación.

CA2.10 Medíronse ou visualizáronse os sinais.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Introdución ás técnicas dixitais.

 0Familias lóxicas: aplicacións.

 Sistemas dixitais: sistemas de numeración.

 Simboloxía de elementos dixitais.

 Análise de circuítos con portas lóxicas. Tipos de portas lóxicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND e EXOR.

 Circuítos lóxicos combinacionais.

 Codificadores e decodificadores.

 Multiplexores e demultiplexores.

 Comparadores.

 Circuítos lóxicos secuenciais: ciestables (asíncronos e síncronos), R-S, D, etc. Contadores. Rexistros de desprazamento.
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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. Lóxicamente 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, participación no aula, esforzo persoal, así como

lóxicamente 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 realizará fóra do horario

lectivo.

NOTA DE CADA AVALIACIÓN:

Loxicamente, é obrigatoria a asistencia continuada do alumno a clase. Considérase perdido o dereito a avaliación continua no momento en que o

alumno teña un número de faltas de asistencia superior ao 10% das 254 sesións asignadas ao módulo: 26 sesións. Neste caso o alumno terá

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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dereito a ser avaliado a final de curso cun único exame correspondente a toda a materia do módulo (orde do 16 xullo 2002).

Cualificación de cada avaliación:

- O 85% da nota corresponde a media das puntuacións obtidas nas probas escritas realizadas para cada unidade didáctica (ferramenta de

avaliación 1). O peso de cada proba á hora de calcular a media será proporcional ás sesións que se lle asignan ás unidades didácticas

correspondentes na programación.

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 exixibles para acadar a avaliación positiva neste apartado serán os indicados no apatado 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 do trimestre, o alumno terá unha puntuación 0 a 10 puntos.

- O 5% da nota será a que poña o profesor para as actividades realizadas fora de horario lectivo (ferramenta de avaliacion 3).

Cada un dos traballos recollidos valorarase de 0 a 10 puntos, e por cada día lectivo de retraso na sua entrega restaraselle a nota anterior 1 punto.

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!!

Non se realizarán ao longo do curso probas específicas de recuperación de materias non superadas nas diferentes avaliacións.

NOTA DO MÓDULO:

Para a cualificación final, realizarase a media ponderada das notas obtidas nas distintas unidades didácticas (en función das sesións impartidas

para cada unidad didáctica), tendo en conta que todas deben de estar aprobadas para superar positivamente o módulo.

No caso de ter algunha avaliación suspensa, o alumno terá suspendido o módulo e a nota de este será a media aritmética das notas das unidades

didácticas suspensas.

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación serán os seguintes:

- Realización de probas obxectivas escritas e/ou prácticas de coñecemento para as unidades didácticas non superadas o longo do curso, que

analizarán os coñecementos teóricos e prácticos dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica:

Os alumnos realizarán as probas pendentes previamente a finalización do curso.

Estas probas serán de características similares as realizadas o longo do curso.
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- Recollida e valoración de traballos a realizar fóra do horario lectivo, que o alumno non chegou a superar positivamente no seu momento:

O alumnado terá que entregar, previamente a data de realización da primeira proba de recuperación indicada no apartado anterior traballos (que lle

especificará o profesor) similares a os que tivera pendientes.

ALUMNOS DE SEGUNDA MATRICULA CURSANDO SEGUNDO CURSO

Os alumnos co módulo pendente que se atopen en 2º curso, poderán realizar o longo do curso os exames escritos e entregar os traballo exixidos

ao mesmo tempo que os alumnos de primeira matrícula. Será responsabilidade do alumno, co módulo pendente, informarse das datas de estos

exames e dos traballos a entregar.

As prácticas obligatorias a realizar terán as mesmas características que as probas deseñadas para os alumnos de primeira matrícula. O longo do

curso estes alumnos realizarán as prácticas pendentes e poderán recibir axuda e apoio do profesor nas dificultades ou dúbidas sobre a materia

pendente.

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 1 examen escrito.

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 do examen escrito e das datas de recuperación das prácticas.

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

O seguimento da programación realizarase co programa informático suministrado pola conselleria de educación.

Na práctica cotián introduciranse elementos capaces de enriquecer, sistematizar e avaliar o desenrolo e adecuación da programación coas

seguintes ferramentas:

1.Entrevistas individuais cos alumnos para coñecer as características individuais que afectan o proceso de cada alumno (intereses, tipos de

motivación dominantes). Ao longo do curso.

2.Análises dos resultados dos alumnos, a hora de avaliar a ensinanza. Ao final de cada avaliación.

O seus resultados non se terán en conta para cualificar cuantitativamente ó alumno.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nos primeiros días do comezo de curso, de considerarse necesario, levarase a cabo unha proba escrita de avaliación inicial, na que se plantexarán

ao alumno exercicios sobre:

- Unidades, símbolos e conversións do Sistema Internacional de medidas.
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- Resolución de ecuacións de 1º grado de diversos niveis de dificultade.

- Resolución dun sistema de ecuacións con dúas ecuacións e dúas incógnitas.

- Resolución de ecuacións de 2º grado.

- Cálculo dunha variable empregando a correspondente fórmula e despexando (con diversos niveis de dificultade) a variable solicitada e dadas as

restantes variables necesarias.

Esta proba servirá para valorar o nivel de coñecementos físicos e matemáticos dos alumnos respecto aos problemas a plantexar ao longo do

curso.

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

Os temas transversais que teñen máis presenza no módulo son:

- Educación para a saúde: Intentaremos concienciar o alumnado da importancia que ten que ter unha boas condición de seguridade e

hixiene no seu entorno laboral. Ademais de transmitirlle que a saúde é un dereito fundamental do traballador e unha obriga para o empresario.

Educación medioambiental: É fundamental concienciar o alumnado que tanto o traballador como o empresario teñen que ter unha actitude

responsable co entorno medioambiental co que interactúan na súa actividade laboral. Especialmente co o uso indiscriminado de materiais, aceites,

embalaxes,...

- Educación para a paz: Concienciar o alumnado que deben de ter unha actitude calma e reflexiva á hora de enfrontarse a situación

conflitivas, toma de decisión e sempre desde unha óptica tolerante e mostrando un profundo rexeitamento a actitudes violentas.

- Educación para a igualdade: Intentaremos por unha parte concienciar o alumnado que a igualdade e un dereito recollido na Constitución

española e posteriormente no Estatuto de Traballadores(ET). Por outra parte, concienciar o alumnado de que ningún traballador pode ser

discriminado por razón de sexo, raza, estado civil,...

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

electricidade.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

Sempre que sexa posible integrarase a teoría e a práctica no proceso de aprendizaxe. Cada unidade didáctica centrarase en procedementos de

resolución de problemas, de montaxe e verificación de equipos e circuítos, así como da elaboración dos informes correspondentes.

Para cada unidade didáctica o profesor suministrará os enunciados dos problemas e prácticas indicados na programación nos apartados de

actividades de cada unidade didáctica.

En cada unidade didáctica teranse en conta sempre as normas básicas de seguridade para a execución das diferentes operacións ou traballos a

realizar.
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Moitos dos temas tratados neste módulo inclúen aspectos dificilmente transportables ao aula - taller, polo que será necesario utilizar material

gráfico como vídeos, catálogos comerciais, direccións de internet de fabricantes e distribuidores..., para que o alumno coñeza os materiais,

procesos e métodos de traballo.

Os principios metodológicos son:

1. Potenciar o "Saber Facer" dirixindo os contidos de forma adecuada.

2. Secuenciar o proceso de aprendizaxe de forma que as capacidades sexan adquiridas de forma adecuada.

3. Indicar os contidos teóricos e prácticos así como os criterios de avaliación para cada unidade didáctica.

4. Comezar cada actividade, sempre que sexa posible, cunha introdución motivadora, pondo de manifesto a utilidade da mesma no mundo

profesional.

5. Proporcionar a solución de supostos prácticos como modelo das actividades que se van a realizar.

6. Pór en común o resultado das actividades.

7. Utilizar o binomio teoría e práctica de forma permanente durante todo o proceso de aprendizaxe.

8. Avaliar os coñecementos, procedementos e actitudes durante o desenvolvemento das actividades realizadas no aula.

9. Avaliar os resultados das actividades realizadas fora do horario escolar.

10. Realizar controis periódicos do traballo do alumno mediante preguntas en clase.

11. Realizar exposicións - presentacións orais e na pizarra por parte do alumno, de contidos traballados previamente.

10.2) Distribución temporal dos contidos

Debido á diversidade de estudos previos do alumnado que accede a este ciclo (distintas modalidades de Bacharelato, Ciclos Formativos,...),

vémonos obrigados a incluír na Unidade Formativa 1 dúas unidades didácticas (análise de circuítos de corrente continua e electromagnetismo),

que servirán para que todos os alumnos acaden un nivel mínimo de coñecementos necesarios que lles permitan asimilar en igualdade de

condicións o resto de unidades didácticas.

- 21 -



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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas 82022/2023 255213

MP0521_13 Instalacións automáticas industriais 82022/2023 2420

MP0521_23 Técnicas e procesos en instalacións automáticas industriais
baseadas en tecnoloxía con cables

82022/2023 7260

MP0521_33 Técnicas e procesos en instalacións automáticas industriais
baseadas en tecnoloxía programada

82022/2023 159133

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ LUIS MOREIRA LÓPEZ

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 instaladoras de vivendas e 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 Sistemas Electrotécnicos e Automatizados, 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.

A impartición do módulo Técnicas e Procesos nas instalacións Domóticas e Automáticas faise imprescindible para a formación e cualificación do

alumnado nesta especiaidade, xa que repercute

directamente sobre a demanda do mundo laboral.Cos contidos formativos deste módulo, integrando os niveis de Tecnoloxías de automatización

tanto na industria como na vivenda, deberíamos conseguir unha formación

completa e unha perspectiva laboral moi ampla.
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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 Análisis dos
automatismos
industriais

24 20

2  Organización na
montaxe de
instalacións
automáticas industriais
cableadas.

8 10

3 Execución e montaxe
de instalacións
eléctricas industriais
cableadas

50 20

4 Disfuncións e avarías
en instalacións
eléctricas industriais
cableadas.

5 5

5 Mantementos
preditivo, preventivo e
correctivo de
instalación cableadas.

3 3

6 Riscos laborais,
seguridade e
protección
medioambiental.

6 2

7 Introducción e
planificación do
automatismo
programado.

12 10

8 Implementación e
características de
sistemas automáticos
programados.

103 10

9 Instalación de
sistemas de control
programables.

30 10

10 Disfuncións e avarías
en instalacións
eléctricas industriais
programadas.

5 4

11 Mantementos
preditivo, preventivo e
correctivo de
instalación
programadas.

3 4

12 Riscos laborais,
seguridade e
protección
medioambiental.

6 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Análisis dos automatismos industriais 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións e dispositivos de automatización en industrias, para o que analiza a súa función e os campos de aplicación. 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 os tipos de procesos industriais.

CA1.2 Identificouse a estrutura dunha instalación automática industrial.

CA1.3 Recoñecéronse aplicacións nos sistemas industriais.

CA1.4 Definíronse os niveis de automatización industrial.

CA1.5 Identificáronse os sistemas para controlar procesos industriais de tipo discreto.

CA1.6 Identificáronse as tecnoloxías de automatización (con cables e programable) a nivel industrial.

CA1.7 Identificáronse as variables que cumpra controlar en procesos automáticos industriais.

CA1.8 Aplicouse a álxebra de Boole e o Grafcet a procesos combinacionais e secuenciais, respectivamente.

CA1.9 Identificáronse sensores, actuadores e receptores tendo en conta o seu funcionamento, as súas características técnicas e a súa aplicación.

CA1.10 Clasificáronse e seleccionáronse os elementos dunha instalación automatizada segundo a súa aplicación, o seu funcionamento e as súas características técnicas.

CA1.11 Recoñeceuse a simboloxía específica normalizada.

CA1.12 Identificáronse as manobras de arranque, variación de velocidade e freada de motores eléctricos.

CA1.13 Identificouse e clasificouse o equipamento dos sistemas electropneumáticos nunha automatización industrial.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Procesos industriais continuos e discretos. Control de procesos industriais discretos: sistemas combinacionais e sistemas secuenciais.

 0Proteccións de persoas e de instalacións automáticas a nivel industrial: contactos directos e indirectos, fugas a terra, sobreintensidades e sobretensións. Criterios de dimensionamento.
Precaucións.
  Sensores: clasificación segundo a variable que haxa que detectar, segundo a tecnoloxía de funcionamento, segundo o tipo de sinal xenerado, etc. Criterios da selección.

  Preactuadores e actuadores: contactores, relés auxiliares, relés temporizados, electroválvulas, motores, etc.

  Automatización de manobras de arranque, variación de velocidade e freada de motores eléctricos. Características fundamentais dos arranques de motores. Características fundamentais
dos sistemas de variación de velocidade e freada de motores. Precaucións e
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Contidos

  Automatización con motores pneumáticos: aire comprimido, de émbolo, etc. Características básicas e criterios de aceptación en instalacións industriais.

  Cilindros, actuadores e demais elementos dos sistemas electropneumáticos. Tipos e aplicacións.

  Simboloxía específica normalizada.

 Variables para controlar nun proceso industrial.

 Niveis de automatización industrial.

 Características das instalacións industriais.

 Instalación de automatización industrial. Estrutura: cadro eléctrico, circuítos de control e de potencia, etc.

 Aplicación da álxebra de Boole e do Grafcet.

 Tecnoloxías de automatización a nivel industrial: técnica con cables. Técnica programada (PLC e PC industriais).

 Especificacións de deseño (manobra de receptores, operacións básicas, etc.).

 Clasificación das automatizacións de tipo industrial: tipos e características. Aplicación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2  Organización na montaxe de instalacións automáticas industriais cableadas. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, tendo en conta o plan de montaxe e as
especificacións dos elementos e sistemas. SI

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 normativa de aplicación.

CA1.2 Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe.

CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos propios deste tipo de instalacións.

CA1.4 Recoñecéronse as especificacións de montaxe de sistemas e elementos.

CA1.5 Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe.

CA1.6 Temporalizáronse as fases da execución da montaxe.

CA1.7 Documentáronse as fases de montaxe.

CA1.8 Elaboráronse probas de verificación e comprobación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Fases da montaxe específicas das instalacións automáticas no ámbito industrial. Procedementos específicos para montaxe de cadros, de instalacións e outros equipamentos.

 Normativa de aplicación na montaxe de automatismos no ámbito industrial.

 Organización da montaxe de cadros.

 Recursos humanos e materiais.

 Especificacións da montaxe.

 Características específicas dos elementos das instalacións industriais.

 Ferramentas específicas para a montaxe de cadros eléctricos.

 Sistemas informáticos de documentación aplicados á montaxe, a planificación e a verificación das instalacións automáticas no ámbito industrial.

 Temporalización.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Execución e montaxe de instalacións eléctricas industriais cableadas 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que interpreta planos e esquemas, e aplica técnicas
específicas. SI

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 equipamentos e elementos en esquemas de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial baseadas en tecnoloxía con cables.

CA2.2 Recoñecéronse as características industriais dos sensores, preactuadores, actuadores, elementos de diálogo persoa-máquina e demais elementos da instalación.

CA2.3 Seleccionáronse os elementos da instalación (proteccións, sensores, preactuadores, actuadores e cableamentos, etc.).

CA2.4 Identificáronse os esquemas de mando e potencia de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial, baseadas en tecnoloxía con cables.

CA2.5 Dimensionáronse e montáronse os elementos de potencia: arrancadores electrónicos, variadores de velocidade, servoaccionamentos, etc.

CA2.6 Dimensionáronse as proteccións.

CA2.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA2.8 Determinouse a localización dos elementos.

CA2.9 Conformáronse ou mecanizáronse elementos das instalacións.

CA2.10 Tendeuse e conectouse o cableamento.

CA2.11 Instaláronse os cadros eléctricos.

CA2.12 Montáronse e conectáronse equipamentos e elementos da instalación.

CA2.13 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA2.14 Elaborouse a documentación técnica da montaxe.

CA2.15 Montáronse, conectáronse e determináronse as secuencias de actuación dos automatismos electropneumáticos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Elementos auxiliares das instalacións automáticas de uso industrial baseadas en tecnoloxía con cables: cadros, condutores, sistemas de sinalización de elementos, conectadores e
canalizacións, etc.
 0Documentación técnica de montaxe.

  Montaxe e conexión de automatismos electropneumáticos. Secuencia de movementos.

 Características de conexión, instalación, situación, montaxe e axustes de parámetros básicos de arrancadores electrónicos, variadores de velocidade e servoaccionamentos.
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Contidos

 Esquemas de mando e potencia. Marcaxe de condutores, marcaxe de bornes e referencias cruzadas. Simboloxía.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos das instalacións automáticas tales como proteccións, sensores, preactuadores, actuadores, etc.

 Dimensionamento das proteccións eléctricas en instalacións automáticas. Tipos de fusibles e magnetotérmicos. Diferencial aplicado á industria: características e precaucións. Relé de
sobreintensidade térmico ou electrónico: clases e utilización. Outros tip
 Cadros eléctricos: tipos e características; criterios de montaxe e mecanizado.

 Técnicas de montaxe, conexión e sinalización de automatismos con cables.

 Verificacións: probas visuais, de seguridade e funcionais. Probas con instrumentación (de continuidade, de illamento, de funcionamento das proteccións, etc.). Equipamentos específicos de
medida e verificación.
 Esquemas de representación pneumática e electropneumática.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Disfuncións e avarías en instalacións eléctricas industriais cableadas. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, para o que localiza a disfunción e identifica as súas
causas, aplicando protocolos de actuación. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os puntos críticos dunha instalación automática industrial.

CA3.2 Propuxéronse posibles causas de avaría.

CA3.3 Definiuse un protocolo de actuación para a localización e a solución de avarías.

CA3.4 Realizáronse as medidas oportunas para localizar a avaría.

CA3.5 Propuxéronse axustes e outros puntos de mellora para que non volva producirse a avaría.

CA3.6 Elaborouse rexistros de avarías.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Puntos críticos das instalacións.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Técnicas de axuste e reparación de avarías en sistemas automáticos: de elementos de protección, e demais elementos da instalación.

 Rexistros de avarías. Histórico de avarías.

 Normativa.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mantementos preditivo, preventivo e correctivo de instalación cableadas. 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial, baseadas en tecnoloxía con cables, aplicando o plan de
mantemento e a normativa relacionada. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse as operacións de mantemento.

CA4.2 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo da instalación.

CA4.3 Planificouse o mantemento preventivo.

CA4.4 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

CA4.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

CA4.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

CA4.7 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

CA4.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

CA4.9 Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo nos sistemas automáticos industriais. Puntos críticos.

 Mantemento de sistemas en instalacións automáticas industriais.

 Procedementos de actuación no mantemento de instalacións automáticas: precaucións.

 Software de visualización, control e verificación de parámetros: sistemas de telecontrol.

 Parámetros básicos de comprobación nas instalacións automáticas industriais.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Riscos laborais, seguridade e protección medioambiental. 6

4.6.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, e identifica 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

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

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 (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

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 requiridas.

CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno 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.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións automáticas industriais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións.

 Factores e situacións de risco.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

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

 Normativa de xestión de residuos, de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Introducción e planificación do automatismo programado. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica as fases da montaxe de instalacións automáticas no ámbito industrial, baseadas en tecnoloxía programada, tendo en conta o plan de montaxe e as
especificacións dos elementos e sistemas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a normativa de aplicación.

CA1.2 Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe.

CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos propios deste tipo de instalacións.

CA1.4 Recoñecéronse as especificacións de montaxe de sistemas e elementos.

CA1.5 Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe.

CA1.6 Temporalizáronse as fases da execución da montaxe.

CA1.7 Documentáronse as fases de montaxe.

CA1.8 Elaboráronse probas de verificación e comprobación.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Fases da montaxe específicas das instalacións automáticas no ámbito industrial. Procedementos específicos para montaxe de cadros, de instalacións e outros equipamentos.

 Normativa de aplicación na montaxe de automatismos no ámbito industrial.

 Organización da montaxe de cadros.

 Recursos humanos e materiais.

 Especificacións da montaxe.

 Características específicas dos elementos das instalacións industriais.

 Ferramentas específicas para a montaxe de cadros eléctricos.

 Sistemas informáticos de documentación aplicados á montaxe, a planificación e a verificación das instalacións automáticas no ámbito industrial.

 Temporalización.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Implementación e características de sistemas automáticos programados. 103

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Implementa sistemas automáticos industriais baseados en tecnoloxía programada, para o que elabora programas de control e configura os parámetros de
funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse a estrutura empregada nos sistemas industriais con autómatas programables e con PC industriais.

CA2.2 Realizáronse diagramas de bloques dos autómatas programables e dos PC industriais.

CA2.3 Seleccionáronse autómatas programables e PC industriais en función da súa aplicación.

CA2.4 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados baseados en PLC e en PC industriais.

CA2.5 Establecéronse as secuencias de funcionamento dun automatismo industrial programado.

CA2.6 Recoñecéronse os tipos de sinais, e os sistemas de numeración e de codificación da información.

CA2.7 Identificáronse funcións lóxicas aplicadas a automatismos industriais programados.

CA2.8 Representáronse esquemas de conexión dun automatismo programable.

CA2.9 Recoñecéronse os elementos dun automatismo programable.

CA2.10 Elaboráronse diagramas funcionais e esquemas lóxicos.

CA2.11 Escribíronse programas de control.

CA2.12 Cargáronse programas e verificouse o seu funcionamento.

CA2.13 Empregáronse sistemas de supervisión.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e configuración dos sistemas industriais baseados en autómatas programables e en PC industriais.

 0Sistema de supervisión. Sistema SCADA.

 Tipos de sinal: dixitais e analóxicas. Convertedores de sinal. Interpretación de sinais: criterios de aceptación.

 Códigos e sistemas de codificación.

 Secuencia de procesos e diagrama de fluxos (Grafcet, etc.).

 Funcións lóxicas aplicadas á programación de autómatas programables e de PC industriais: características xerais. Modelos de funcións lóxicas segundo os fabricantes.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Esquemas lóxicos. Tipos e implementación en autómatas programables e de PC industriais.

 Autómata programable e PC industrial: funcionamento, características, dimensionamento e criterios de selección. Módulos de E/S, analóxicos e específicos (módulos de comunicación, de
redes industriais, de control de máquinas e posicionamento, etc.). Unidad
 Programación de autómatas programables e de PC industriais: linguaxes; programación estándar e específica.

 Esquemas de conexión de autómatas programables: tipos de conexión, bornes de conexións e conectadores, etc.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Instalación de sistemas de control programables. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas de automatización en vivendas, en edificios e industriais, baseados en tecnoloxía programada, para o que realiza operacións de montaxe,
conexión e axuste. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Enumerouse o funcionamento e as características técnicas dos sistemas de automatización programada.

CA3.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados.

CA3.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos.

CA3.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA3.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA3.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA3.7 Instaláronse os elementos de seguridade.

CA3.8 Combináronse aplicacións relativas aos contornos de automatización industrial programada.

CA3.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Instalación de autómatas programables e de PC industriais. Precaucións.

 0Normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

 Axuste de elementos e sistemas, de programacións e de módulos de E/S, etc.

 Selección de equipamentos e materiais.

 Instalación de aplicacións automatizadas baseadas en tecnoloxía programada.

 Aplicacións e áreas de aplicación: domótica e inmótica, control de motores, de accesos, de iluminación, de seguridade e de climatización, etc. Comunicacións entre equipamentos. Tipos e
implementación de tecnoloxías das instalacións domóticas e inmóticas.
 Montaxe de sensores e receptores asociados a automatismos programables industriais.

 Instalacións automatizadas con autómatas programables: procedementos de montaxe e supervisión.

 Instalacións automatizadas con PC industriais: procedementos de montaxe e supervisión.

 Procesos e procedementos de conexión, axuste, programación, montaxe, supervisión e verificación de funcionamento do sistema.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Disfuncións e avarías en instalacións eléctricas industriais programadas. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía programada, para o que localiza a disfunción e identifica as súas
causas, aplicando protocolos de actuación. 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 Identificáronse os puntos críticos dunha instalación automática industrial.

CA4.2 Propuxéronse posibles causas de avaría.

CA4.3 Definiuse un protocolo de actuación para a localización e a solución de avarías.

CA4.4 Realizáronse as medidas oportunas para localizar a avaría.

CA4.5 Propuxéronse axustes e outros puntos de mellora para que non volva producirse a avaría.

CA4.6 Elaborouse rexistros de avarías.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Puntos críticos das instalacións.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Técnicas de axuste e reparación de avarías en sistemas automáticos: de elementos de protección, de elementos programables e de elementos de E/S.

 Rexistros de avarías. Histórico de avarías.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Mantementos preditivo, preventivo e correctivo de instalación programadas. 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía programada, aplicando o plan de
mantemento e a normativa relacionada. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo da instalación.

CA5.2 Planificouse o mantemento preventivo.

CA5.3 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

CA5.4 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

CA5.5 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

CA5.6 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

CA5.7 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

CA5.8 Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo nos sistemas automáticos industriais. Puntos críticos.

 Mantemento de sistemas en instalacións automáticas industriais.

 Procedementos de actuación no mantemento de instalacións automáticas: precaucións.

 Software de visualización, control e verificación de parámetros: sistemas de telecontrol.

 Parámetros básicos de comprobación nas instalacións automáticas industriais.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Riscos laborais, seguridade e protección medioambiental. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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 (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

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 do contorno 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.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións automáticas industriais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións.

 Factores e situacións de risco.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

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

 Normativa de xestión de residuos, de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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No apartado 10 da programación recóllense as consideracións pola situación actual da COVID_19.

UF.1 Instalacións Automáticas Industriais:

 UD-1 Análises de automatismos industriais:

¿ Recoñecer os tipos de procesos industriais

¿ Identificar a estrutura dunha instalación automática industrial. Elementos de mando, potencia e protección.

¿ Identificar e clasificar os tipos de sensores e actuadores. Distintos tipos de manobras.

UF.2 Técnicas e Procesos en Instalacións automáticas Industriais baseadas en tecnoloxía con cables:

 UD-2 Organización na montaxe de instalacións automáticas industriais cabreadas:

¿ Identificar e documentar as fases de montaxe dunha instalación industrial. Identificar e documentar as fases de montaxe dun cadro

eléctrico.

¿ Identificar e aplicar a normativa de aplicación nas montaxes.

¿ Identificar os graos de protección IP e IK nas envolventes e nos cadros.

 UD-3 Execución e montaxe de instalacións eléctricas industriais cabreadas:

¿ Identificar elementos sensores, preactuadotes e actuadores.

¿ Deseñar e confeccionar esquemas de automatismo eléctrico, de mando e potencia.

¿ Coñecer os métodos de arranque de motores eléctricos.

¿ Coñecer os métodos de regulación da velocidade de motores eléctricos.

¿ Realizar a montaxe de instalacións de automatismo e motores.

¿ Realizar un deseño, esquema e a montaxe dunha instalación electroneumática.

UD-4 Disfuncións e avarías en instalacións eléctricas industriais cabreadas:

¿ Establecer un protocolo de actuación na determinación de avarías nas instalacións.

¿ Determinar o procedemento axeitado para efectuar as reparacións en función dos síntomas.

¿ Habito e destreza no manexo dos instrumentos de medida.

 UD-5 Mantementos preditivo, preventivo e correctivo de instalación cabreadas:

¿ Interpretar os plans de mantemento.

¿ Capacidade para Elaborar manuais de mantemento segundo a normativa relacionada.

 UD-6 Riscos laborais, seguridade e protección medioambiental:

¿ Determinar as medidas adecuadas de prevención en instalacións e equipos eléctricos.

¿ Identificar os EPIs e as sús aplicacións.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿ Recoñecer os dispositivos de protección eléctrica.

¿ Conciencia sobre a importancia dunha recolleita selectiva de residuos, sólidos e líquidos.

UF.3 Técnicas e Procesos en Instalacións automáticas Industriais baseadas en tecnoloxía programada:

 UD-7 Introdución e planificación do automatismo programado:

¿ Recoñecer as especificacións de montaxe de sistemas e elementos.

¿ Determinar as fases de montaxe de acordo á documentación técnica.

¿ Determinar mecanizado e distribución de elementos no cadro eléctrico.

 UD-8 Implementación e características de sistemas automáticos programados:

¿ Estruturar a composición de PLCs e PCs industriais en diagramas de bloques.

¿ Identificar as tecnoloxías empregadas nos sistemas programables.

¿ Recoñecer a periferia anexa aos PLCs.

¿ Elaborar programas en IL, Nemónico, LADDER e GRAFCET.

¿ Identificar as fases de realización dun programa.

¿ Realizar o conexionado de captadores e actuadores ao PLC.

¿ Elaborar a documentación necesaria para anexar ao traballo.

¿ Desenrolar satisfactoriamente unha actividade con Terminal programable e PLC.

¿ Desenrolar satisfactoriamente unha actividade cun programa SCADA.

 UD-9 Instalación de sistemas de control programables:

¿ Elaborar o caderno de cargas.

¿ Configurar e conectar os elementos da instalación.

¿ Identificar os elementos de Entrada e saída a conectar ao PLC.

¿ Instalar e cabrear a aplicación automatizada completa.

¿ Elaborar manual de instalación.

UD-10 Disfuncións e avarías en instalacións eléctricas industriais programadas.

¿ Establecer un protocolo de actuación na determinación de avarías nas instalacións.

¿ Determinar o procedemento axeitado para efectuar as reparacións en función dos síntomas.

¿ Habito e destreza no manexo dos instrumentos de medida.

 UD-11 Mantementos preditivo, preventivo e correctivo de instalación programadas:

¿ Interpretar os plans de mantemento.

¿ Capacidade para Elaborar manuais de mantemento segundo a normativa relacionada.

 UD-12 Riscos laborais, seguridade e protección medioambiental:

¿ Determinar as medidas adecuadas de prevención en instalacións e equipos eléctricos.

¿ Identificar os EPIs e as súas aplicacións.

¿ Recoñecer os dispositivos de protección eléctrica.

¿ Conciencia sobre a importancia dunha recolleita selectiva de residuos, sólidos e líquidos.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A cualificación correspondente a cada sesión de avaliación estará composta pola media da nota das diferentes unidades didácticas rematadas

nesa sesión de avaliación sempre e cando esten todas con avaliación positiva, e constituídas polos seguintes tipos de contidos:

 Contidos Conceptuais:

Controis sobre os obxectivos conceptuais de cada Unidade didácticas. Supoñen probas escritas teóricas que van a avaliar os coñecementos.

Contidos Procedementais:

Valoración dos procedementos a través de probas escritas, exercicios prácticos, así como dos traballos, memorias e informes que se requiran por

cada U.D., e sempre e cando se entreguen dentro do prazo previsto. Fora de prazo, os traballos e informes serán penalizados co 50% da nota

obtida.

Contidos Actitudinais:

Utilizarase este apartado para reforzar a nota segundo que casos e sempre cun máximo de 1 Punto en función de : Comportamento en clase,

apartación ó grupo, puntualidade, participación, traballo en equipo, limpeza e orde, cumprimento de prazos establecidos.

As actividades de ensino-aprendizaxe que teñan todo ou un forte contido conceptual, a calificación verá dada pola realización dos controis de

coñecementos, valorándose de xeito global ( 1 a 10 )

A calificación correspondente a cada Unidade didáctica  estará composta polos seguintes apartados, e cos seguintes pesos:

                                           TIPO DE CONTIDO PUNTUACIÓN % DA NOTA

                                              CONCEPTUAL                     0 - 4                40

                                            PROCEDEMENTAL      0 - 5                50

                                             ACTITUDINAL                      0 - 1                10

                                                                 TOTAL    10 Ptos               100

Nota: Nos contidos ACTITUDINAIS valorarase a Asistencia, Puntualidade, Aportación ó Grupo, Comportamento,  Orde e Limpeza e Cumprimentos

de Prazos.

A nota de cada U.D. será a suma dos 3 apartados: Conceptos, Procedementos e Actitudes, sempre e cando se acade como mínimo un 50% da

nota en cada apartado; de non ser así, a U.D. darase por suspensa, ata recuperar nese apartado o peso requirido.

A nota mínima para a superación do módulo será de 5.

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
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planos,   configuración de 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 (QUE PARA O PRESENTE CURSO SERÁ O CORRESPONDENTE O DO

MÓDULO DE MONTAXE E MANTEMENTO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO) onde o profesor incidirá sobre aqueles aspectos teórico-prácticos nos

que se requira especial reforzo para poder acadar os contidos mínimos esexibles.

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  (un por cada unidade

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

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 utilizarease a aplicación informática web de programacións.

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 pregunta- rá 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,
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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

electricidade.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxia

Unha das razóns para organizar a ensinanza e dotala de coerencia e sentido, e éste é un criterio que debe terse en conta de forma fundamental a

hora de  planificar a metodoloxía. As ideas xerais  a cerca de como proceder na ensinanza deben concretanse nun método que usará as

estratexias e técnicas didácticas, e decir, procedementos concretos da ensinanza.

Dende o punto de vista expresado anteriormente a ensinanza estructurase tendo en conta os seguintes criterios:

¿ Ter sentido para o que aprende

No desenvolvemento do módulo considérase fundamental como inicio da ensinanza-aprendizaxe presentar o alumno a finalidade das instalacións

automatizadas referíndoa a realidade productiva e laboral de maneira que o alumno a comprenda e se consiga unha motivación axeitada, criterio

que se terá en conta a hora do inicio do desenvovemento das distintas unidades didácticas previstas anteriormente. A forma de concretar este

criterio será o seguinte:

Exposición xeral dos obxetivos de forma oral e apoiándose en recursos gráficos e audiovisuais nos que se interprete de forma clara a relación que

existe entre o sistema educativo e o sistema productivo, facendo fincapé na importancia do módulo no ciclo e as súas posibilidades no mundo

laboral, aspecto que os alumnos sempre consideran importante.

¿ Adecuación das actividade ao tipo de aprendizaxe que se persigue

En tanto que o módulo estrutúrase en unidades didácticas que teñen unha compoñente eminentemente procedemental o que se pretende é que se

adquira e automatice unha determinada rutina, destreza ou coñecemento mecanico, polo que se plantean actividades que favorezcan o máximo de

atención durante a súa realización , a minimización dos erros e a maximación de prácticas efectivas por parte do alumno.

O aprendizaxe de feitos require actividades prácticas, reiteradas, sobre contextos ben definidos e diversos.

Ó aprendizaxe dos conceptos farase expoñendo o prosesor os principios de funcionamento dos diferentes sistemas. Ó alumno dispoñerá de

documentación do propio sistema e o profesor ira seguindo dita documentación apoiandose en medios auidiovisuales. O alumno mediante
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catálogos técnicos e comerciais coñecerá os distintos equipos e tipoloxias. Unha vez coñecido o sistema polo alumno o profesor fará a explicación

das especificacións técnicas para o desenvolvemento dun proxecto e a súa posterior instalación. O profesor mediante preguntas aisladas irá

comprobando se os conceptos son realmete adquiridos polo alumnado.

O aprendizaxe dos procedementos  farase primeiramente mediante exemplos onde se poderá ver as distintas técnicas e metodos para a

implantación dun sistema domótico. O profesor ensinará como se debe facer un plano da instalación coa simboloxía axeitada, que configuración se

adoptará para cada caso en concreto. Asi mesmo o profesor mediante proxector de video conectado ao ordenador mostrará o funcionamento do

software correspondente e como se deben programar os equipos domóticos. Por outra banda mostrará como se debe facer a montaxe e as probas

de funcionamento empregando os elementos domóticos instalados nun panel didáctico.

Unha vez realizados as fases anteriores pasarase ás actividades de ensino-aprendizaxe, onde se concretan os distintos coñecementos mediante

prácticas variadas e axeitadas a ós obxectivos e contidos básicos.

Faranse prácticas de tipo individual como elaboración de planos, presupostos, programación de elementos dos distintos sistemas domóticos, e de

tipo colectivo, en grupos de non mais de dous alumnos sempre e cando as condicións o permitan, realizando as instalacións dos proxectos

anteriormente confecciónados sobre un panel de prácticas. Os alumnos realizarán as distitas probas de funcionamento e posta en servicio, por

outra parte o profesor provocará na mesma distintas avarías, que o alumno deberá localizala e resolvela.

As anteriores actuacións dos alumnos deberán sempre seguir os criterios actitudinais xa expresados con anterioridade na presente programación.

As temporalizacións das distintas actividades planificaránse de xeito realista con tempo que realmente conlevan.
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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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas 92022/2023 288240

MP0518_13 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de vivendas, de
edificios e de locais de tipo comercial e industrial

92022/2023 156130

MP0518_23 Técnicas e procesos en redes de distribución en baixa tensión e
instalacións de enlace

92022/2023 8470

MP0518_33 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de iluminación
exterior

92022/2023 4840

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

Profesorado asignado ao módulo LUIS FERNANDO SISO LALE

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A competencia xeral do título  consiste en desenvolver proxectos e en xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento de instalación selectro

técnicas no ámbito do regulamento electrotécnico para baixa tensión (REBT). Tamén consiste en supervisar o mantemento deinstalacións de

infraestructuras comúns de telecomunicacións, a partir da documentación técnica, especificacións, normativa e procedementos establecidos,

asegurando o funcionamento, a calidade, a seguridade, e a conservaciónambiental.

A súa referencia nas unidades de competencia do Catálogo Nacional deCualificacións Profesionais incluídas no título atopámola nos apartados:

a)Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios, ELE382_3(Real decreto

328/2008, do 29 de febreiro),que abrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC1180_3: organizar e xestionar os procesos de montaxe das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais.

¿ UC1181_3: supervisar os procesos de montaxe das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais.

¿ UC1182_3: organizar e xestionar os procesos de mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais.

¿ UC1183_3: supervisar os procesos de mantemento das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais.

b)Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais, ELE259_3(Realdecreto

1115/2007, do 24 de  agosto), queabrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC0829_3: desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de baixa tensión no ámbito de edificios de vivendas, industrias, oficinas e locais de

pública concorrencia.

¿ UC0830_3: desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de baixa  tensión en locais de características especiais e instalacións con fins

especiais.

c)Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior, ELE385_3(Real decreto328/2008,

do 29  defebreiro),

 seguintes unidades  de competencia:

¿ UC1275_3: planificar e xestionar a montaxe e o mantemento  de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

¿ UC1276_3: supervisar e realizar a  montaxe de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

¿ UC1277_3: supervisar e realizar o mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables para o alumno/a que realice este módulo profesional son os seguintes:

¿ Coordinador/ora técnico/a de instalacións electrotécnicas de baixa tensión para os edificios.

¿Técnico/a  supervisor/ora de instalacións de iluminación exterior.

¿ Capataz de obras en instalacións electrotécnicas.

¿Xefe/a de equipo de instalación de baixa tensión para edificios.

¿ Coordinador técnico de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

¿ Técnico/a en supervisión, verificación e control  de  equipamentos en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

¿ Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

¿Encargado/a de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

¿Xefe/a de equipo de instalación  en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.
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¿Xestor/ora do mantemento  deinstalacións eléctricas de  distribución  eiluminación exterior.

A formación deste módulo debe contribuír a alcanzar os obxectivos xerais:a),b),d),e),h), i), j),k),m),n),ñ),o),p),q),r),s),t),u), v), e z) do CicloFormativo,

e as competencias :b), c), d), e), f), g),h),  i), j), k ), l), m), n), ñ), o), e r)do título.

Coa presente  programación dáse en  parte resposta ó decreto 114/2010 na súa disposición adicional Cuarta. Capacitacións e carnés profesionais.

O entorno económico e socio-productivo da Comarca da Coruña está principalmente relacionado coma  productos que del se obteñen.Hai navieiras

que teñen aquí na Coruña o seu centro de operacións e/ou embarque polo que se precisan técnicos electricistas de mantemento para os seus

barcos. Tamén está moi desenrolado o sector conserveiro e de piscifactorías,atopándose aquí moitas empresas conserveiras as cales necesitan

man de obra cualificada para a contínua ampliación e o mantemento das súas instalacións.

O tecido industrial esta baseado no sector servicios con pequenas empresas de electricidade  as cales proporcionanman  deobra as medianas e

grandes empresas que  asnecesitan. Tamén e importante  osector da construcción polo sector turístico de segunda residencia.
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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 Pretendemos  presentarlle ó  alumno/ao módulo profesional,e dicir, a función que realiza no ciclo formativo, os
obxectivos xerais e as competencias que se pretenden alcanzar,os contidos que serán impartidos,os  equipos
e espacios que serán empregados, a metodoloxía que será aplicada no proceso de ensinanza-aprendizaxe e o
proceso de avaliación.

Presentación do
módulo

4 1

2 Pretendese  que o alumno/a coñeza a ferramenta,as norma de  emprego e conservación e os equipos de
protección individual.

Ferramentas da
profesiòn

9 3

3 Pretendese que o alumno/a coñeza e diferencie correctamente as magnitudes eléctricas básicas máis
empregadas no taller, ademais debe coñecere empregar os distintos instrumentos de medida e o seu
conexionado

Magnitudes eléctricas
e medidas básicas

17 6

4 Pretendese que o alumno/a coñeza e diferencie os distintos símbolos eléctricos normalizados, e que coñeza e
diferencie os tipos e esquemas eléctricos básicos de interior.

Simboloxia e
esquemas basicos de
interior

70 24

5 As instalacións están expostas a unha serie de incidencias que se deben prever e corrixir e ademais débese
garantir a seguridade dos futuros usuarios dotando as instalacións dos mecanismos de protección necesarios.

Aparatos de
protección e
instalacións de posta a
terra

20 7

6 As instalacións interiores están reguladas polo REBT,e o alumno/a debe coñecer os tipos,as súas
características e os seus elementos de instalación

Instalacións eléctricas
especiais

20 7

7 En electricidade é de vital importancia o coñecemento e manexo dos aparatos de medida, xa que se empregan
en multitudede comprobacións, verificacións, cálculos,etc... A hora de dar de alta unha instalación os
organismos competentes esíxennos unha serie de verificacións e medidas antes da súa alta.

Equipos de medida 10 3

8 As instalacións eléctricas pódeas dirixir un técnico cualificado,pero para dalas de alta, ou ó pasar unha revisión,
ou facer unha ampliación,débense cubrir uns documentos en modelos oficiais que deberan ser tramitados
diante dos organismos competentes.

Documentación e
tramites

6 3

9 O sistema eléctrico dun pais está formado polos sistemas de producción , transporte, distribución e centros de
consumo da enerxía eléctrica. A hora de prever a construcción dun edificio, débese ter previamente feito un
estudio estimativo do seu consumo para saber en como lle afecta ó sistema eléctrico de distribución.

Redes de distribución
para edificios.

44 17

10 Unha vez construído o edificio débeselle dar subministro eléctrico e para elo débemos aternos as instruccións
técnicas que nos marca o REBT, coñecer as partes en que se subdivide unha instalación eléctrica, como se
calculan e como se teñen que realizar.

Instalacións de enlace 40 13

11 Para poder deseñar, realizar e reparar instalacións de alumeado exterior e preciso coñecer as magnitudes e
unidades fotométricas. Tamén debemos coñecer os tipos de lámpadas e demais compo- ñentes das
instalacións

Luminotecnia.
Compoñentes das
instalacións

24 8

12 Para realizar unha instalación de alumeado exterior, antes débense realizar uns cálculos lumínicos, os cales
nos indicaran o tipo de lámpada, o número de lámpadas e demais compoñentes da instala- ción.

Cálculos
luminotécnicos

24 8
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Presentación do módulo 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas, de edificios e de diversos tipos de locais: de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, con
características especiais, etc.

CA1.2 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.3 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.4 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.5 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características das instalacións interiores e das instalacións eléctricas comúns do edificio: garaxes, iluminacións de zonas comúns, subministración eléctrica do ascensor ou dos
sistemas de telecomunicacións, etc.
 Tipoloxía e características das instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, de características ou con fins especiais, etc.

 Elementos das instalacións eléctricas: receptores, mecanismos, proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos das instalacións eléctricas de iluminación interior. Equipamentos e sistemas de iluminación normal e de emerxencia: lámpadas, luminarias e equipamentos de control e regulación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Ferramentas da profesiòn 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os 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

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA3.4 Montáronse sistemas de iluminación interior, incluíndo equipamentos de control e regulación para cada tipo de lámpada.

CA3.13 Utilizáronse as máquinas e as ferramentas adecuadas para cada instalación.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.
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Contidos

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

  Máquinas e ferramentas empregadas na montaxe das instalacións.

 Técnicas de montaxe dos elementos de protección de persoas e instalacións en vivendas, edificios e locais.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Magnitudes eléctricas e medidas básicas 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.12 Realizáronse probas e medidas regulamentarias.

CA4.2 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.4 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.8 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA4.9 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas, e elaborouse a memoria técnica de deseño e o certificado da instalación.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 0Probas e medidas regulamentarias.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais con risco de incendio ou explosión, con fins especiais, etc., segundo o REBT.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.
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Contidos

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Simboloxia e esquemas basicos de interior 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. SI

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. SI

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, 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

CA1.1 Identificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas, de edificios e de diversos tipos de locais: de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, con
características especiais, etc.

CA1.2 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.3 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.4 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.5 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.6 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.7 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.8 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.9 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o abastecemento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.
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Criterios de avaliación

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación.

CA3.2 Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe.

CA3.3 Conformáronse ou mecanizáronse caixas, canalizacións e condutores.

CA3.4 Montáronse sistemas de iluminación interior, incluíndo equipamentos de control e regulación para cada tipo de lámpada.

CA3.5 Montáronse sistemas de iluminación de emerxencia.

CA3.6 Montáronse as canalizacións axeitadas en cada caso.

CA3.7 Tendéronse e marcáronse condutores, evitando cruzamentos.

CA3.8 Fixáronse os mecanismos das instalacións.

CA3.9 Conectáronse os condutores e/ou os mecanismos.

CA3.10 Montáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación.

CA3.12 Realizáronse probas e medidas regulamentarias.

CA3.13 Utilizáronse as máquinas e as ferramentas adecuadas para cada instalación.

CA3.14 Aplicáronse criterios de calidade nas intervencións.

CA3.15 Aplicouse a normativa na montaxe das instalacións.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do REBT.

CA4.2 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.4 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.5 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.6 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.7 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.8 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas, e elaborouse a memoria técnica de deseño e o certificado da instalación.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.
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Criterios de avaliación

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características das instalacións interiores e das instalacións eléctricas comúns do edificio: garaxes, iluminacións de zonas comúns, subministración eléctrica do ascensor ou dos
sistemas de telecomunicacións, etc.
 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solucións.

 Tipoloxía e características das instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, de características ou con fins especiais, etc.

 Elementos das instalacións eléctricas: receptores, mecanismos, proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos das instalacións eléctricas de iluminación interior. Equipamentos e sistemas de iluminación normal e de emerxencia: lámpadas, luminarias e equipamentos de control e regulación.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de instalacións en edificios destinados principalmente a vivendas, en locais de pública concorrencia, destinados a industrias, con características especiais, etc.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos normalizados.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, documentos base do código técnico da edificación, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
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Contidos

 Esquemas de instalacións eléctricas: interpretación, tipoloxía e características.

 0Probas e medidas regulamentarias.

  Máquinas e ferramentas empregadas na montaxe das instalacións.

  Criterios de calidade na montaxe de instalacións.

  Aplicación do regulamento electrotécnico de baixa tensión e das normas UNE en instalacións eléctricas.

 Procedemento de montaxe en instalacións eléctricas.

 Técnicas de montaxe de instalacións comúns nos edificios: iluminación, sistemas de bombeamento para sotos, electrificación de garaxes comunitarios, alimentación de aparellos elevadores,
etc.
 Técnicas de montaxe nas instalacións eléctricas en vivendas.

 Técnicas de montaxe dos elementos de protección de persoas e instalacións en vivendas, edificios e locais.

 Instalación de circuítos e características. Montaxe de instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con características especiais, etc.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación interior. Tipos de lámpadas e equipamentos auxiliares de control e regulación.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación de emerxencia: iluminación de seguridade (de evacuación, ambiente ou antipánico, e zonas de alto risco) e de substitución.

 Montaxe de receptores eléctricos: aparellos de caldeamento, motores, condensadores, etc.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais con risco de incendio ou explosión, con fins especiais, etc., segundo o REBT.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións eléctricas.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.
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Contidos

 Documentación de control de avarías.

 Normativa de aplicación relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Aparatos de protección e instalacións de posta a terra 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. SI

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 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 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o abastecemento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.
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Criterios de avaliación

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.
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Contidos

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións eléctricas.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Instalacións eléctricas especiais 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. SI

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. SI

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 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

CA1.1 Identificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas, de edificios e de diversos tipos de locais: de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, con
características especiais, etc.

CA1.2 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.3 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.4 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.5 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.6 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.7 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.8 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.9 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o abastecemento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.
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Criterios de avaliación

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación.

CA3.2 Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe.

CA3.3 Conformáronse ou mecanizáronse caixas, canalizacións e condutores.

CA3.4 Montáronse sistemas de iluminación interior, incluíndo equipamentos de control e regulación para cada tipo de lámpada.

CA3.5 Montáronse sistemas de iluminación de emerxencia.

CA3.6 Montáronse as canalizacións axeitadas en cada caso.

CA3.7 Tendéronse e marcáronse condutores, evitando cruzamentos.

CA3.8 Fixáronse os mecanismos das instalacións.

CA3.9 Conectáronse os condutores e/ou os mecanismos.

CA3.10 Montáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación.

CA3.12 Realizáronse probas e medidas regulamentarias.

CA3.13 Utilizáronse as máquinas e as ferramentas adecuadas para cada instalación.

CA3.14 Aplicáronse criterios de calidade nas intervencións.

CA3.15 Aplicouse a normativa na montaxe das instalacións.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do REBT.

CA4.2 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.4 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.5 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.6 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.7 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.
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Criterios de avaliación

CA4.8 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas, e elaborouse a memoria técnica de deseño e o certificado da instalación.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.
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Criterios de avaliación

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características das instalacións interiores e das instalacións eléctricas comúns do edificio: garaxes, iluminacións de zonas comúns, subministración eléctrica do ascensor ou dos
sistemas de telecomunicacións, etc.
 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solucións.

 Tipoloxía e características das instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, de características ou con fins especiais, etc.

 Elementos das instalacións eléctricas: receptores, mecanismos, proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos das instalacións eléctricas de iluminación interior. Equipamentos e sistemas de iluminación normal e de emerxencia: lámpadas, luminarias e equipamentos de control e regulación.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de instalacións en edificios destinados principalmente a vivendas, en locais de pública concorrencia, destinados a industrias, con características especiais, etc.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos normalizados.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, documentos base do código técnico da edificación, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
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Contidos

 Esquemas de instalacións eléctricas: interpretación, tipoloxía e características.

 0Probas e medidas regulamentarias.

  Máquinas e ferramentas empregadas na montaxe das instalacións.

  Criterios de calidade na montaxe de instalacións.

  Aplicación do regulamento electrotécnico de baixa tensión e das normas UNE en instalacións eléctricas.

 Procedemento de montaxe en instalacións eléctricas.

 Técnicas de montaxe de instalacións comúns nos edificios: iluminación, sistemas de bombeamento para sotos, electrificación de garaxes comunitarios, alimentación de aparellos elevadores,
etc.
 Técnicas de montaxe nas instalacións eléctricas en vivendas.

 Técnicas de montaxe dos elementos de protección de persoas e instalacións en vivendas, edificios e locais.

 Instalación de circuítos e características. Montaxe de instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con características especiais, etc.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación interior. Tipos de lámpadas e equipamentos auxiliares de control e regulación.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación de emerxencia: iluminación de seguridade (de evacuación, ambiente ou antipánico, e zonas de alto risco) e de substitución.

 Montaxe de receptores eléctricos: aparellos de caldeamento, motores, condensadores, etc.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais con risco de incendio ou explosión, con fins especiais, etc., segundo o REBT.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións eléctricas.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.
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Contidos

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Normativa de aplicación relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Equipos de medida 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. SI

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.11 Montáronse sistemas de compensación de enerxía reactiva.

CA3.12 Realizáronse probas e medidas regulamentarias.

CA3.13 Utilizáronse as máquinas e as ferramentas adecuadas para cada instalación.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do REBT.

CA4.2 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.4 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.5 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.6 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.7 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.8 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA4.9 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.10 Realizáronse verificacións típicas en locais de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión e con características especiais, segundo o REBT.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas, e elaborouse a memoria técnica de deseño e o certificado da instalación.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.
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Criterios de avaliación

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 0Probas e medidas regulamentarias.

  Máquinas e ferramentas empregadas na montaxe das instalacións.

 Montaxe de receptores eléctricos: aparellos de caldeamento, motores, condensadores, etc.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais con risco de incendio ou explosión, con fins especiais, etc., segundo o REBT.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións eléctricas.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Documentación e tramites 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas, e elaborouse a memoria técnica de deseño e o certificado da instalación.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais con risco de incendio ou explosión, con fins especiais, etc., segundo o REBT.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Redes de distribución para edificios. 44

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de enlace e redes eléctricas de distribución en baixa tensión, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en
conta a relación entre os trazados, os equipamentos e os elementos, e a súa localización. SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que establece a secuencia das
actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. SI

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que analiza programas de
montaxe, e describe as operacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros
da instalación respondan á normativa. SI

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión para determinar as súas causas, e propón
solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a
restitución do funcionamento. SI

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, para o que analiza plans de
mantemento e a normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 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

CA1.1 Identificáronse as características dos elementos das instalacións de enlace.

CA1.2 Identificáronse as características dos elementos das redes eléctricas de distribución, tanto aéreas como subterráneas, así como das acometidas eléctricas.

CA1.3 Identificáronse os tipos de subministracións eléctricas.

CA1.4 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.5 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.6 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.7 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.8 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.9 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.10 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.11 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.
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Criterios de avaliación

CA2.4 Tívose en conta o almacenamento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Relacionáronse as fases da montaxe cos plans de calidade e de montaxe.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de enlace e de redes de distribución.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de enlace e das redes distribución.

CA3.4 Seleccionouse a maquinaria lixeira e pesada específica de cada fase da montaxe.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA3.6 Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas características específicas de montaxe.

CA3.7 Identificáronse os medios técnicos para a montaxe de instalacións de enlace e das redes de distribución.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión ás instrucións do REBT.

CA4.2 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas consonte á normativa.

CA4.3 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.6 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Verificáronse as proteccións eléctricas.

CA4.10 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.
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CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.
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CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións eléctricas de enlace: caixa xeral de protección, liña xeral de alimentación, derivación individual, contadores e dispositivo xeral
individual de mando e protección.
 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solucións.

 Esquemas de instalación das instalacións de enlace.

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións de distribución en baixa tensión. Redes aéreas e subterráneas. Acometidas eléctricas.

 Elementos das instalacións eléctricas de enlace e das redes eléctricas de distribución en baixa tensión: proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de redes eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases de montaxe e procedementos específicos das instalacións de enlace e das redes de distribución.

 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Técnicas de montaxe e conexión de elementos das instalacións de enlace e das redes de distribución de enerxía.

 Técnicas específicas empregadas na montaxe de instalacións aéreas e subterráneas.
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 Maquinaria lixeira e pesada, e ferramenta empregada na realización e na montaxe de canalizacións, e na conexión de condutores.

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución segundo o REBT.

 Especificacións técnicas e uso dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificaci¿ e a posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia, intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións de enlace e redes de distribución en baixa tensión.
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 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Instalacións de enlace 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de enlace e redes eléctricas de distribución en baixa tensión, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en
conta a relación entre os trazados, os equipamentos e os elementos, e a súa localización. NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que establece a secuencia das
actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que analiza programas de
montaxe, e describe as operacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros
da instalación respondan á normativa. SI

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión para determinar as súas causas, e propón
solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a
restitución do funcionamento. SI

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, para o que analiza plans de
mantemento e a normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 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

CA1.1 Identificáronse as características dos elementos das instalacións de enlace.

CA1.2 Identificáronse as características dos elementos das redes eléctricas de distribución, tanto aéreas como subterráneas, así como das acometidas eléctricas.

CA1.3 Identificáronse os tipos de subministracións eléctricas.

CA1.4 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.5 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.6 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.7 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.8 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.9 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o almacenamento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.
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CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Relacionáronse as fases da montaxe cos plans de calidade e de montaxe.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de enlace e de redes de distribución.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de enlace e das redes distribución.

CA3.4 Seleccionouse a maquinaria lixeira e pesada específica de cada fase da montaxe.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA3.6 Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas características específicas de montaxe.

CA3.7 Identificáronse os medios técnicos para a montaxe de instalacións de enlace e das redes de distribución.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión ás instrucións do REBT.

CA4.2 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas consonte á normativa.

CA4.3 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.6 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Verificáronse as proteccións eléctricas.

CA4.10 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.
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CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
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CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións eléctricas de enlace: caixa xeral de protección, liña xeral de alimentación, derivación individual, contadores e dispositivo xeral
individual de mando e protección.
 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solucións.

 Esquemas de instalación das instalacións de enlace.

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións de distribución en baixa tensión. Redes aéreas e subterráneas. Acometidas eléctricas.

 Elementos das instalacións eléctricas de enlace e das redes eléctricas de distribución en baixa tensión: proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases de montaxe e procedementos específicos das instalacións de enlace e das redes de distribución.

 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Técnicas de montaxe e conexión de elementos das instalacións de enlace e das redes de distribución de enerxía.

 Técnicas específicas empregadas na montaxe de instalacións aéreas e subterráneas.

 Maquinaria lixeira e pesada, e ferramenta empregada na realización e na montaxe de canalizacións, e na conexión de condutores.

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución segundo o REBT.

 Especificacións técnicas e uso dos equipamentos de medida.
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 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificaci¿ e a posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia, intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións de enlace e redes de distribución en baixa tensión.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Luminotecnia. Compoñentes das instalacións 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de iluminación exterior, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os
equipamentos e os elementos, e a súa localización. SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que establece a secuencia das actividades e identifica os recursos
que cumpra empregar. SI

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de iluminación exterior, para o que analiza programas de montaxe, e describe as
operacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de iluminación exterior, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros da instalación respondan á
normativa. SI

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de iluminación exterior para determinar as súas causas, e propón solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de iluminación exterior, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a restitución do funcionamento. SI

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que analiza plans de mantemento e a
normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características das instalacións de iluminación exterior e dos equipamentos empregados nelas.

CA1.2 Identificáronse os tipos de instalacións de iluminación exterior.

CA1.3 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.4 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.6 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.7 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.8 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.9 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.10 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o almacenamento e a provisión de materiais.
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Criterios de avaliación

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Relacionáronse as fases da montaxe cos plans de calidade e de montaxe.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de iluminación exterior, tanto aéreas como subterráneas.

CA3.4 Seleccionouse a maquinaria lixeira e pesada específica, de cada fase da montaxe.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA3.6 Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas características específicas de montaxe.

CA3.7 Identificáronse os medios técnicos para a montaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de iluminación exterior ás instrucións do REBT.

CA4.2 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas e consonte a normativa.

CA4.3 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.6 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA4.10 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.
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Criterios de avaliación

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.
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Criterios de avaliación

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solución.

 Elementos das instalacións eléctricas: proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos específicos das instalacións de iluminación exterior: lámpadas, soportes e luminarias. Equipamentos de control e regulación: interruptores crepusculares, interruptores horarios
astronómicos, estabilizadores-redutores de fluxo luminoso e sistemas
 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de redes eléctricas de iluminación exterior.

 Elaboración de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos e de obra civil.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases e procedementos específicos das instalacións de iluminación exterior.

 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Técnicas de montaxe e conexión específicas das instalacións de iluminación exterior. Montaxe de báculos e soportes, e de luminarias.

 Técnicas específicas empregadas na montaxe de instalacións aéreas e subterráneas.

 Maquinaria lixeira e pesada, e ferramenta empregada na realización e na montaxe de canalizacións, e na conexión de condutores.
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Contidos

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas de iluminación exterior segundo o REBT.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de iluminación exterior.

 Equipamento para a medida e verificación, para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas de iluminación exterior.
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 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Cálculos luminotécnicos 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de iluminación exterior, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os
equipamentos e os elementos, e a súa localización. SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que establece a secuencia das actividades e identifica os recursos
que cumpra empregar. SI

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de iluminación exterior, para o que analiza programas de montaxe, e describe as
operacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de iluminación exterior, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros da instalación respondan á
normativa. SI

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de iluminación exterior para determinar as súas causas, e propón solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de iluminación exterior, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a restitución do funcionamento. SI

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que analiza plans de mantemento e a
normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características das instalacións de iluminación exterior e dos equipamentos empregados nelas.

CA1.2 Identificáronse os tipos de instalacións de iluminación exterior.

CA1.3 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.4 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.6 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.7 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.8 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.9 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.10 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o almacenamento e a provisión de materiais.
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Criterios de avaliación

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Relacionáronse as fases da montaxe cos plans de calidade e de montaxe.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de iluminación exterior, tanto aéreas como subterráneas.

CA3.4 Seleccionouse a maquinaria lixeira e pesada específica, de cada fase da montaxe.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA3.6 Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas características específicas de montaxe.

CA3.7 Identificáronse os medios técnicos para a montaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de iluminación exterior ás instrucións do REBT.

CA4.2 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas e consonte a normativa.

CA4.3 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.6 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA4.10 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.
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CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.
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Criterios de avaliación

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solución.

 Elementos das instalacións eléctricas: proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos específicos das instalacións de iluminación exterior: lámpadas, soportes e luminarias. Equipamentos de control e regulación: interruptores crepusculares, interruptores horarios
astronómicos, estabilizadores-redutores de fluxo luminoso e sistemas
 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de redes eléctricas de iluminación exterior.

 Elaboración de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos e de obra civil.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases e procedementos específicos das instalacións de iluminación exterior.

 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Técnicas de montaxe e conexión específicas das instalacións de iluminación exterior. Montaxe de báculos e soportes, e de luminarias.

 Técnicas específicas empregadas na montaxe de instalacións aéreas e subterráneas.

 Maquinaria lixeira e pesada, e ferramenta empregada na realización e na montaxe de canalizacións, e na conexión de condutores.
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Contidos

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas de iluminación exterior segundo o REBT.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de iluminación exterior.

 Equipamento para a medida e verificación, para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas de iluminación exterior.

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

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.

 Normativa de xestión de residuos, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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MINIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACION POSITIVA

Para acadar a calificación positiva neste módulo o alumno/a, debe ser capaz de demostrar como mínimo os seguintes coñecementos e destrezas:

Coñecer a simboloxía electrotécnica empregada nas instalacións de interior. Diferenciar entre os distintos tipos de esquemas.

Realizar os esquemas básicos dunha instalación interior,(conmutadas, enchufes, automático de escaleira, telerruptor, etc...)

Realizar o esquema unifilar, multifilar e topográfico de conexións exteriores dun CXMP de grado básico e/ou elevado, identificando os aparatos, os

seus calibres, as seccións dos conductores e o diámetro dos tubos dos circuítos de saída.

Calcular a previsión de cargas dun edificio, distinguindo a necesaria para vivendas, locais comerciais e oficinas, calculando a sección dos

condutores e o diámetro dos tubos en cada un dos tramos e seccións da instalación en función da potencia prevista e aplicando os criterios e

procedementos normalizados. Cumprimentar a MTD.

Distinguir os distintos tipos de mantemento.

Coñecer os aparatos de medida, os seus símbolos, e o seu conexionado  e as medidas a realizar nunha instalación eléctrica dun edificio. Realizar

os cálculos lúminicos para a realización dunha instalación de alumeado exterior.

Reflexar documentalmente os criterios de aplicación necesarios nas instalacións en base ó REBT.

CRITERIOS DE CUALIFICACION

Os exercicios conceptuais  levarán impresos na parte superior a puntuación de cada pregunta. O sistema de corrección empregado baséase na

máxima puntuación por cada apartado da pregunta contestada correctamente e con claridade. Na realización de esquemas, penalizaranse os fallos

de simboloxía, limpeza e claridade con-0,25 puntos ata un máximo de 2 puntos e ademais terase en conta o seu correcto diseño e funcionamento,

de tal xeito que un esquema mal diseñado non obterá unha cualificación positiva nese exercicio.

Nos exercicios procedimentais valorarase o aproveitamento de material, o conexionado, a seguridade electrica, rematado, funcionamento,

esquema e memoria.

 As preguntas conceptuais teñen un peso do 30%, os exercicios procedementais dun 60% e a actitude xeral na aula e taller dun 10%.,

A nota final sera a media ponderada entre as preguntas conceptuais, os exercicios procedimentais e a actitude xeral na aula e taller.

Para facer a media sera condición indipensabel ter como mínimo unha nota dun 4 nos exercicios conceptuais e nos exercicios procedimentais un

5, obténdose unha cualificación positiva cando a media nos exercicios conceptuais e nos exercicios procedimentais xunto coa actitude na aula e

taller se obteña unha nota igual ou maior a 5.

Para obter unha avaliación positiva do módulo,  será requisito indispensable a a entrega de todas as actividades solicitadas na aula e no prazo

solicitado, realizar as prácticas de taller ou no seu caso simulacións por software e realizar as probas escritas.

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

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

O alumno/a que necesite recuperar algunha das Unidades Didácticas,terá oportunidade de facelo ó longo do curso, mediante probas escritas e

prácticas de recuperación, que permitan avaliar os conceptos e as destrezas de cada unidade didáctica (sempre que non perderan o dereito a

avaliación continua). Se aínda despois desta recuperación tivese algunha parte suspensa podería recuperala cun traballo especifico ou ben nunha

proba final de partes suspensas que se realizaría antes de rematar o curso.

Se perdeu o dereito á avaliación continua,a recuperación do módulo farase cara o final do curso nunha proba extraordinaria na que deberá

demostrar uns coñecementos e habilidades mínimas nunha proba teórico-práctica de tipo procedemental dun tempo por determinar ata un máximo

de catro horas de duración. Será realizada na aula-taller
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A proba constará de dúas partes unha conceptual e outra procedemental, onde o alumno/a debe de mostrar unhas habilidades, destrezas e

coñecementos mínimos sobre o módulo. Esta constará dunha parte de preguntas cortas e tipo test sobre os conceptos e o REBT, doutra parte de

cálculos e doutra de esquemas a desenvolver nun tempo a determinar e ata un máximo de catro horas.

Nesta proba deben quedar evidenciados os resultados de aprendizaxe do módulo.

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,encanto 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

sepregunta- rá o mesmo,pero de forma distinta e que anularan a enquisa se se contradicen.

Tamén nos podemos servir do seguinte cadro:

AVALIACION

AVALIACION

ASPECTO A AVALIAR                                                            SI NON  %             ASPECTO A

AVALIAR                        SI    NON    %

¿O tempo destinado a cada UD foi suficiente?                                    ¿Vaise cumplindo

a temporización?

¿Os contidos tratados foron axeitados?                                              ¿Os

obxectivos foron acadados?

¿As actividades de ensino-aprendizaxe responderon o que se esperaba delas?              ¿Realizan as actividades no tempo

previsto?

¿Motivación, aburrimento ou desinterese por parte do alumnado?              ¿Participan

activamente nas clases, estan atentos?

¿Os alumnos/as faltan moito?

¿Preocupanse de  xusticar as súas ausencias?
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Cumprimentarase por parte dos alumnos/as un cuestionario persoal,no que se solicitaran unha serie de datos como:

¿ Saber de onde procede e que estudios hai no seu entorno familiar.

¿ Saber porque elixiu este centro e non outro,porque este Ciclo e que resultados espera obter

¿ Que estudios cursou onde os realizou, que cursos repiteu.

¿ Se ten algún tipo de minusvalia e de que grado é.

¿ Se ten problemas de compresión lectora,deexpresión escrita,de cálculo e de conducta.

¿ Se ten algunha experiencia laboral e durante canto tempo, en que postos, con contrato ou sen el.

¿ Se ten coñecementos informáticos,a que nivel,

¿ Seno seu lugar de residencia dispón de PC e impresora se ten acceso a internet,etc....

Para coñecer o nivel de partida realizarase unha proba de coñecementos previos,que versará sobre matemáticas,electrotécnia,debuxo técnico,

lingua inglesa e comprensión lectora. Esta proba consta de varias partes a desenvolver en dúas horas,unha parte tipo test,outra de preguntas

cortas e outra de exercicios.

Creemos que con esto podemos ter unha idea de nivel de partida ten o alumno.

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

Todo aquel alumno que teña unha parte suspensa levará para facer na casa exercicios e/ou traballos de reforzo que poderán ser os do libro de

texto ou outros facilitados polo profesor.Deberá entregarllosó profesor para que este os cualifique no formato e data requirida. En caso de que non

os traia feitos informarase o/a Titor/a para que se poña en contacto co seu Titor/a legal se este e menor de idade e lle informe do sucedido  para

que obre en consecuencia. Ademais se en tres veces que se lle manden exercicios para facer na casa non os trae feitos non se lle permitirá a

entrada na aula-taller,nin a realización de prácticas,ata que non veña o seu Titor/a legal a falar co profesor e comprobar¿insitu¿  que fai o alum-

no/a na clase. Estas faltas contarán para a perda do dereito a avaliación contínua. Mentres non os faga e/ou non veña o/a Titor/a o alumno/a

deberá ir para a biblioteca a facelos e cando os teña feitos permitiráselle de novo a entrada.

En caso de que aínda así,non sexa capaz de acadar os obxectivos programados proporáselle que asista as horas de titorías previstas onde o

profesor subministráralles o apoio que demanden así como o estímulo que considere oportuno,alí sempre que sexa posible, dedicaralles unha

atención máis personalizada.

Proporalles  a lectura de material complementario que se atope na aula,no  departamento ou na biblioteca  (libros de divulgación sobre o tema,

tratados,documentación técnica, catálogos,etc.),e que poderán levar prestados para a casa.

As actividades  propostas,afondaranse dun xeito distinto para atender as demandas de aqueles alumnos/as con niveis de partida máis  baixos ou

cun menos  posibilidade de acadar os obxectivos propostos,por exemplo:daránselles  clases de reforzo,realizarán  resúmenes,exercicios máis

sinxelos que se iran complicando a medida que os vai comprendendo, realizará prácticas atrasadas, repetirá       prácticas, etc

9. Aspectostransversais

- 53 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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 tarefa. Debe potenciarse neles a aceptación e o

respecto de opinións distintas ás propias

EDUCACIÓN AMBIENTAL

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

desenvolvemento tecnolóxico,é en consecuencia,ó desenvolvemento ambiental.

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

medios naturais e medioambientais así como a racionalización do uso da enerxía e dos 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 alumnado de que gaste só o papel necesario e ademais debemos indicarlles onde poden depositaros materiais e

equipos para o seu posterior aproveitamento e/ou reciclaxe.

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 necesi- dade, 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,as ícomo 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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementaris e extraescolares que se pretenden realizar son as seguintes:

- Visita ó Centro de Transformación do IES

- Visita ó GrupoElectróxeno do IES

- Visita ós cadros de distribución do IES

- Medida dunha toma de terra no exterior do recinto escolar
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- Visita a unha fábrica  da comarca da Coruña

- Visita a unha obra que se estea realizando  na comarca da Coruña.

- Visita a algunha fería de material eléctrico.

Estas actividades dependerán de razóns presupostarías e do tempo dispoñible.

10.Outros apartados

10.1) Adaptación a pandemia

Debido a situación actual da pandemia, non será necesario esta adaptación. Se algún alumno e afectado, seguiremos os procedimiento normal

coma se tratase duna gripe
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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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas 82022/2023 168140

MP0523_12 Instalacións domóticas 82022/2023 120100

MP0523_22 Montaxe, verificación e mantemento de instalacións domóticas 82022/2023 4840

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

Profesorado asignado ao módulo LUIS FERNANDO SISO LALE

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

A competencia xeral do título  consiste en desenvolver proxectos e en xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento de instalación selectro

técnicas no ámbito do regulamento electrotécnico para baixa tensión (REBT). Tamén consiste en supervisar o mantemento deinstalacións de

infraestructuras comúns de telecomunicacións, a partir da documentación técnica, especificacións, normativa e procedementos establecidos,

asegurando o funcionamento, a calidade, a seguridade, e a conservaciónambiental.

A súa referencia nas unidades de competencia do Catálogo Nacional deCualificacións Profesionais incluídas no título atopámola nos apartados:

a)Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios, ELE382_3(Real decreto

328/2008, do 29 de febreiro),que abrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC1180_3: organizar e xestionar os procesos de montaxe das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais.

¿ UC1181_3: supervisar os procesos de montaxe das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais.

¿ UC1182_3: organizar e xestionar os procesos de mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais.

¿ UC1183_3: supervisar os procesos de mantemento das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais.

b)Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais, ELE259_3(Realdecreto

1115/2007, do 24 de  agosto), queabrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC0829_3: desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de baixa tensión no ámbito de edificios de vivendas, industrias, oficinas e locais de

pública concorrencia.

¿ UC0830_3: desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de baixa  tensión en locais de características especiais e instalacións con fins

especiais.

c)Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior, ELE385_3(Real decreto328/2008,

do 29  defebreiro),

 seguintes unidades  de competencia:

¿ UC1275_3: planificar e xestionar a montaxe e o mantemento  de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

¿ UC1276_3: supervisar e realizar a  montaxe de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

¿ UC1277_3: supervisar e realizar o mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

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

configuración e dimensionamento das instalacións automatizadas en vivendas e

edificios (domótica e inmótica).

A definición destas funcións abrangue aspectos relacionados coa automatización de

instalacións en vivendas e edificios, como as seguintes:

¿ Determinación das características da automatización nunha vivenda ou edificio.

¿ Elaboración de memorias técnicas, esquemas e programas para a montaxe, a programación,

a posta en servizo e o mantemento de instalacións e sistemas domóticos

e inmóticos.

¿ Elección da tecnoloxía, dos dispositivos e dos receptores adecuados en cada caso.

¿ Elaboración de documentación de posta en servizo e mantemento.

¿ Coordinación da montaxe e do mantemento nunha instalación domótica ou inmótica.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

¿ Configuración e supervisión da montaxe de instalacións automatizadas en vivendas

e edificios.

¿ Selección de sistemas e elementos de instalacións domóticas e inmóticas.

¿ Coordinación do mantemento preventivo, preditivo e correctivo en instalacións domóticas
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ou inmóticas.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), e), f) e v) do ciclo

formativo, e as competencias a), b) e d).

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

do módulo versarán sobre:

¿ Recoñecemento das áreas de automatización dunha vivenda ou edificio, así como o

grao de automatización desexado.

¿ Identificación de dispositivos, receptores, e tecnoloxías da domótica e da inmótica,

así como das condicións de deseño.

¿ Elaboración de memorias técnicas, esquemas, e programas de control.

¿ Combinación de tecnoloxías nunha mesma instalación domótica.

¿ Supervisión da montaxe, a conexión, a programación e a posta en servizo de sensores,

actuadores, autómatas programables e sistemas domóticos e inmóticos.

¿ Verificación do funcionamento, localización de avarías e elaboración de plans de

mantemento.

O entorno socio-economico da Coruña brindase por ser unha cidade de mais de 300.000 habitantes para que este tipo de instalacións entren a

formar parte  da tendencia actual a que a instalación eléctrica convencial de paso as novas instalacións modernas ao amparo do novo REBT e a

ICT normativa que se tivo que ir adaptando a medida que a era tecnoloxia ven empuxando. No sector industrial os sistemas automatizados están

asentados, pero esa tecnoloxia levada ao sector da vivenda e edificios, sobre todo de viviendas non e asi. Si en edificios e grandes locais donde a

aplicación do control automatizado está xustificado, en cambio en viviendas a relación calidade-prezo non, por iso a pesares de levar mais de 10

anos con estos sistemas a inclusión en España vai moi lentamente, e un dos principais motivos son os economicos, a parte de outros. Aclarado

esto a idea de incluir este módulo no Ciclo Formativo ven a axudar para que os futuros instaladores coñezan os sistemas e axuden a incluidos na

sociadade,  e esto contribuirá a que o prezo baixe e se extenda como xa debería habelo feito a dia de hoxe. Mencionar que o binomio instalador-

usuario e moi importante neste tipo de instalacións. Pois aparte de instalar, hai que configurar e despois o usuario saber manexar a sua propia

instalación. Cabe engadir que a actual crise economica non axuda. Si quero puntualizar que a líña de traballo debe ser esa, pero non a ese prezo.
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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 Estructura das
instalacions
automatizadas en
vivendas, edificios e
industrias

10 6

2 Sistemas automáticos.
Sistemas con
automáta
programable.
Sistemas automáticos
propietarios. Sistemas
específicos

10 6

3 Elementos nas
instalacións
automátizadas. Tipos.
Características.
Elementos
entrada/salida.
Elementos de
potencia. Sistemas
modulares.

10 6

4 Tipoloxias de
comunicación ( BUS,
anel, estrela, malla,...).
Redes de
comunicación

10 6

5 Técnicas específicas
de programación de
sistemas domesticos

10 6

6 Elementos propios de
sistemas automáticos
tradicionais en
vivendas

10 6

7 Intruccións REBT.
Normativa de edificios.
Normativa de
eficiencia enerxetica.

10 6

8 Elementos propios de
sistemas automáticos
en edificios

10 6

9 Funcionamento e
caracteristicas dunha
instalación
automatizada baseada
en correntes
portadoras

10 6

10 Instalacións
automáticas de
edificios e locais
comerciales

10 5

11 Principio de
funcionamento do bus
de comunicación
domesticos

10 5

12 Sistemas de
supervisión. SCADA

10 5

13 Programación e posta
en marcha dun
sistema baseado nun
PLC

15 9

14 Programación en
posta en marcha dun
sistema baseado en
correntes portadoras

15 9

15 programación en
posta en marcha dun
sistema KNX

10 9

16 Mantemento de
instalacións domoticas
e inmoticas

4 2
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U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

17 Seguridade nas
instalacións domoticas
en inmoticas

4 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estructura das instalacions automatizadas en vivendas, edificios e industrias 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. 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 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Conceptos xerais e estrutura das instalacións automatizadas en vivendas e edificios.

  Novas tendencias en sistemas domóticos e inmóticos. Aplicacións en xestión da enerxía e en sistemas integrados con enerxías renovables.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas automáticos. Sistemas con automáta programable. Sistemas automáticos propietarios. Sistemas específicos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. 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 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características específicas dos sistemas automatizados. Aplicacións domóticas e inmóticas: vivendas e grandes superficies (hoteis, centros comerciais e espazos públicos, etc.).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elementos nas instalacións automátizadas. Tipos. Características. Elementos entrada/salida. Elementos de potencia. Sistemas
modulares.

10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. 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 Definíronse os niveis de automatización domótico e inmótico

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais (sensores, actuadores, receptores, etc.), tendo en conta o seu funcionamento e as súas características técnicas.

4.3.e) Contidos

Contidos

  Partes da instalación: bloques de memoria, E/S, control e visualización.

 Elementos das instalacións automatizadas en vivendas e edificios. Elementos de entrada e saída, de potencia, etc. Tipos e características.

 Sistemas modulares.

 Características técnicas, clasificación e funcionamento dos sensores, actuadores e receptores, entre outros, empregados nos sistemas automatizados domóticos e inmóticos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Tipoloxias de comunicación ( BUS, anel, estrela, malla,...). Redes de comunicación 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Obtívose información da documentación técnica e investigáronse as tendencias dos sistemas domóticos e inmóticos actuais.

CA1.10 Investigáronse tendencias en sistemas domóticos e inmóticos

4.4.e) Contidos

Contidos

  Representación de esquemas das instalacións e sistemas domóticos e inmóticos. Planos de situación de elementos.

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Técnicas específicas de programación de sistemas domesticos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Recoñecéronse os tipos, as técnicas e os medios de comunicación nas instalacións domóticas e inmóticas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Técnicas específicas de programación e configuración en sistemas domóticos e inmóticos baseados en autómatas programables, de propósito propio e específicos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Elementos propios de sistemas automáticos tradicionais en vivendas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. 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 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.3 Relacionáronse os equipamentos e os materiais coas súas áreas de aplicación.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.5 Identificáronse en esquemas os elementos das instalacións domóticas.

CA2.6 Identificáronse en esquemas e planos as interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Dimensionamento de elementos.

 Criterios de selección de elementos e equipamentos.

 Dimensionamento de elementos de seguridade. Proteccións. Compatibilidade electromagnética. Interconexión con sistemas externos de seguridade.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Intruccións REBT. Normativa de edificios. Normativa de eficiencia enerxetica. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Identificáronse en esquemas os elementos das instalacións domóticas.

CA2.6 Identificáronse en esquemas e planos as interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Instrucións técnicas do REBT relativas ás instalacións domóticas.

 Normativa de compatibilidade electromagnética e de eficiencia enerxética
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Elementos propios de sistemas automáticos en edificios 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse a estrutura empregada nos sistemas inmóticos

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.3 Realizáronse diagramas de bloques dos sistemas dunha instalación inmótica.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Estrutura dos sistemas inmóticos.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Selección dos elementos de control nunha instalación inmótica: autómata programable, etc.

 Esquemas relativos ás instalacións inmóticas.

 Diagramas de bloques das instalacións inmóticas.

 Elementos auxiliares da instalación: cadros, condutores e conectadores (canalizacións).

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Funcionamento e caracteristicas dunha instalación automatizada baseada en correntes portadoras 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. 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 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Instalacións automáticas de edificios e locais comerciales 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as vantaxes de combinar tecnoloxías.

CA5.2 Recoñecéronse instalacións automáticas de edificios ou locais comerciais.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Instalacións automatizadas de edificios ou locais comerciais.

 Parámetros de control e xestión en edificios e grandes superficies.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Principio de funcionamento do bus de comunicación domesticos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.3 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Buses de comunicación domésticos.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Normas de compatibilidade electromagnética.

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Sistemas de supervisión. SCADA 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.8 Determinouse o sistema de supervisión.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Sistema de supervisión. Sistema SCADA.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Programación e posta en marcha dun sistema baseado nun PLC 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos en cada sistema.

CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA1.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.7 Instaláronse os elementos de seguridade propios de cada sistema.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 0Parámetros de combinación entre tecnoloxías: protocolos de comunicación, tipos de sinais, etc.

  Sistemas de control integrado.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Técnicas de montaxe, conexión de elementos, sinalización e documentación técnica.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Configuración dos elementos da instalación.

 Compatibilidade electromagnética.

 Elementos de seguridade propios de cada sistema.

 Procesos de verificación do funcionamento da instalación.

 Instalación de módulos de integración entre sistemas automatizados.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Programación en posta en marcha dun sistema baseado en correntes portadoras 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos en cada sistema.

CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA1.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.7 Instaláronse os elementos de seguridade propios de cada sistema.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

4.14.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 0Parámetros de combinación entre tecnoloxías: protocolos de comunicación, tipos de sinais, etc.

  Sistemas de control integrado.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Técnicas de montaxe, conexión de elementos, sinalización e documentación técnica.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Configuración dos elementos da instalación.

 Compatibilidade electromagnética.

 Elementos de seguridade propios de cada sistema.

 Procesos de verificación do funcionamento da instalación.

 Instalación de módulos de integración entre sistemas automatizados.
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 programación en posta en marcha dun sistema KNX 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos en cada sistema.

CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA1.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.7 Instaláronse os elementos de seguridade propios de cada sistema.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

4.15.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 0Parámetros de combinación entre tecnoloxías: protocolos de comunicación, tipos de sinais, etc.

  Sistemas de control integrado.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Técnicas de montaxe, conexión de elementos, sinalización e documentación técnica.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Configuración dos elementos da instalación.

 Compatibilidade electromagnética.

 Elementos de seguridade propios de cada sistema.

 Procesos de verificación do funcionamento da instalación.

 Instalación de módulos de integración entre sistemas automatizados.
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4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 Mantemento de instalacións domoticas e inmoticas 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. SI

4.16.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 operacións de mantemento.

CA2.2 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo e preventivo da instalación.

CA2.3 Planificouse o mantemento preventivo.

CA2.4 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

CA2.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

CA2.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

CA2.7 Substituíronse elementos das instalacións domóticas e inmóticas.

CA2.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

CA2.9 Elaboráronse documentos de rexistro e histórico de avarías.

4.16.e) Contidos

Contidos

 Avarías en sistemas domóticos e inmóticos.

 0Normativa.

 Operacións de mantemento e puntos críticos en sistemas domóticos e inmóticos nas áreas de confort, comunicación e alarmas, etc.

 Mantemento de elementos de E/S das instalacións domóticas e inmóticas.

 Mantemento de sistemas de comunicación en instalacións domóticas e inmóticas. Estándares de mantemento de redes de comunicación. Ferramentas específicas.

 Planificación e procedementos de actuación no mantemento de instalacións e sistemas domóticos e inmóticos.

 Recoñecemento de instrumentos de medida aplicados á prevención de avarías. Interpretación de valores. Histórico de medidas. Analizador de espectro e redes. Osciloscopio.
Espectrómetro.
 Sistemas informáticos propios para verificación de instalacións, elementos e sistemas.

 Axuste de elementos e de programación dos sistemas.

 Software de visualización, control e verificación de parámetros. Sistemas de telecontrol.
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4.17.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

17 Seguridade nas instalacións domoticas en inmoticas 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

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

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 (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

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 do contorno 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.

4.17.e) Contidos

Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas nas instalacións domóticas e inmóticas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións domóticas e inmóticas.

 Factores e situacións de risco.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

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

 Normativa de xestión de residuos, de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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Para acadar a calificación positiva neste módulo o alumno/a, debe ser capaz de demostrar como mínimo os seguintes coñecementos e destrezas:

- Determinación das características da automatización nunha vivenda ou edificio.

-Elaboración de memorias técnicas, esquemas e programas para a montaxe, a programación,

a posta en servizo e o mantemento de instalacións e sistemas domóticos

e inmóticos.

- Elección da tecnoloxía, dos dispositivos e dos receptores adecuados en cada caso.

-Elaboración de documentación de posta en servizo e mantemento.

-Coordinación da montaxe e do mantemento nunha instalación domótica ou inmótica.

CRITERIOS DE CUALIFICACION

O exercicio conceptual  levará impreso na parte inferior a puntuación de cada pregunta,e si esta consta de varios apartados levará a puntuación

por apartado. O sistema de corrección empregado basease na máxima puntuación por cada apartado da pregunta contestada correctamente e con

claridade. Na realización de esquemas, penalizaranse os fallos de simboloxía con -0,25 puntos ata un máximo de 2 puntos.

Nos exercicios procedimentais valorarase o aproveitamento de material, o conexionado, a seguridade electrica, rematado, funcionamento,

esquema e memoria.

 As preguntas conceptuais teñen un peso do 40%,e os exercicios procedementais dun 60%.

A nota final sera a media arimetica entre as preguntas conceptuais e os exercicios procedimentais. Para facer a media sera condición indipensabel

ter como mínimo unha nota de  4 .

O facer a media (cada unha co seu peso) entre as preguntas conceptuais e os exercicios procedimentais o  aprobado sera como mínimo dun 5.

Para obter unha avaliación positiva do módulo,  será requisito indispensable a a entrega de todas as actividades solicitadas na aula virtual e no

prazo solicitado, realizar as prácticas de taller ou no seu caso simulacións por software e realizar as probas escritas.

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

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

O alumno/a que necesite recuperar algunha das Unidades Didácticas,terá oportunidade de facelo ó longo do curso,mediante probas escritas e

prácticas de recuperación, que permitan avaliar os conceptos e as destrezas de cada unidade didáctica (sempre que non perderan o dereito a

avaliación continua). Se aínda despois desta recuperación tivese algunha parte suspensa podería recuperala cun traballo especifico ou ben nunha

proba final de partes suspensas que se realizaría antes de rematar o curso.

Se perdeu o dereito á avaliación continua,a recuperación do módulo farase cara o final do curso nunha proba extraordinaria na que deberá

demostrar uns coñecementos e habilidades mínimas nunha proba teórico-práctica de tipo procedemental de catro horas de duración. Será

realizada na aula-taller

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

A proba constará de dúas partes unha conceptuale o utra procedemental, onde o alumno/a debe de mostrar unhas habilidades,destrezas e

coñecementos mínimos sobre o módulo. Este constará dunha parte de preguntas cortas sobre conceptos domóticos, doutra de esquemas  e a
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outra dun montaxe  e posta en servicio dun  sistema automatizado ( Simatica, x-10 ou  EIB) a desenvolver en 6 sesións de 50 minutos.

Nesta proba deben quedar evidenciados os resultados de aprendizaxe do módulo.

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

- Realización de enquisas escritas ao alumnado sobre a labor docente do profesor, na que os alumnos deben a lo menos avaliar:

Planeación e implementación

1. O empezar as clases expuxéronse os obxetivos e o programa detallado do curso.

2. O profesor cumpriu ata agora co programa plantexado para o curso.

Comunicación

3. O profesor expresase con claridade

Metodoloxía

4. O profesor sintetiza ou resalta os puntos principais.

5. A forma en que se leva a cabo esta clase axúdame a aprender.

Ambiente - Clima na clase

6. O profesor promove que os alumnos expresen as súas ideas e cuestionamentos.

7. O profesor atende adecuadamente as preguntas e opinións dos estudantes.

Habilidades do pensamento

8. O profesor promove que os estudantes pensen por sé mesmos.

Avaliación retroalimentación

9. O empezar as clases expuxéronse os criterios e mecanismos de avaliación.

10. A avaliación realizouse conforme aos criterios e mecanismos expostos ao principio do curso.

11. O profesor entregou oportunamente os resultados dos traballos e exames.

Coñecemento da materia

12. O profesor demostra coñecemento actualizado da súa materia.

Relevancia do aprendizaxe

13. Aprendín algo valioso deste curso.

Tamén o longo do curso, ao final de cada unidade didáctica, o profesor fará unha autocritica para analizar si a metodoloxía utilizada deu os

resultados esperados, si o tempo dedicado foi o suficiente, as prácticas foron as axeitadas, etc.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Cumprimentarase por parte dos alumnos/as un cuestionario persoal, no que se solicitaran unha serie de datos como:

¿ Saber de onde procede e que estudios hai no seu entorno familiar.

¿ Saber porque elixiu este centro e non outro,porque este Ciclo e que resultados espera obter
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¿ Que estudios cursou onde os realizou, que cursos repiteu.

¿ Se ten algún tipo de minusvalia e de que grado é.

¿ Se ten problemas de compresión lectora,deexpresión escrita,de cálculo e de conducta.

¿ Se ten algunha experiencia laboral e durante canto tempo, en que postos, con contrato ou sen el.

¿ Se ten coñecementos informáticos,a que nivel,

¿ Seno seu lugar de residencia dispón de PC e impresora se ten acceso a internet,etc....

Como a maioría dos alumnos xa cursaron con nos o primer curso, só prestaremos atención os que accedan de outro centro. Agora ben si faremos

un cuestionario para saber, non xa o nivel de partida senon do que se lembran do aprendido no curso anterior

Para coñecer este nivel realizarase unha proba de coñecementos previos,que versará sobre matemáticas,electrotécnia,debuxo técnico,

 e comprensión lectora. Esta proba consta de varias partes a desenvolver en dúas horas,unha parte tipo test,outra de preguntas cortas e outra de

exercicios.

Creemos que con esto podemos ter unha idea de nivel de partida ten o alumno.

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

Todo aquel alumno que teña unha parte suspensa levará para facer na casa exercicios e/ou traballos de reforzo que poderán ser os do libro de

texto ou outros facilitados polo profesor.Deberá entregarllosó profesor para que este os cualifique no formato e data requirida. En caso de que non

os traia feitos informarase o/a Titor/a para que se poña en contacto co seu Titor/a legal se este e menor de idade e lle informe do sucedido  para

que obre en consecuencia. Ademais se en tres veces que se lle manden exercicios para facer na casa non os trae feitos non se lle permitirá a

entrada na aula-taller,nin a realización de prácticas,ata que non veña o seu Titor/a legal a falar co profesor e comprobar¿insitu¿  que fai o alum-

no/a na clase. Estas faltas contarán para a perda do dereito a avaliación contínua. Mentres non os faga e/ou non veña o/a Titor/a o alumno/a

deberá ir para a biblioteca a facelos e cando os teña feitos permitiráselle de novo a entrada.

En caso de que aínda así,non sexa capaz de acadar os obxectivos programados proporáselle que asista as horas de titorías previstas onde o

profesor subministráralles o apoio que demanden así como o estímulo que considere oportuno,alí sempre que sexa posible, dedicaralles unha

atención máis personalizada.

Proporalles  a lectura de material complementario que se atope na aula,no  departamento ou na biblioteca  (libros de divulgación sobre o tema,

tratados,documentación técnica, catálogos,etc.),e que poderán levar prestados para a casa.

As actividades  propostas,afondaranse dun xeito distinto para atender as demandas de aqueles alumnos/as con niveis de partida máis  baixos ou

cun menos  posibilidade de acadar os obxectivos propostos,por exemplo:daránselles  clases de reforzo,realizarán  resúmenes,exercicios máis

sinxelos que se iran complicando a medida que os vai comprendendo, realizará prácticas atrasadas, repetirá       prácticas, etc

9. Aspectostransversais

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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 tarefa. Debe potenciarse neles a aceptación e o
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respecto de opinións distintas ás propias

EDUCACIÓN AMBIENTAL

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

desenvolvemento tecnolóxico,é en consecuencia,ó desenvolvemento ambiental.

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

medios naturais e medioambientais así como a racionalización do uso da enerxía e dos 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 alumnado de que gaste só o papel necesario e ademais debemos indicarlles onde poden depositaros materiais e

equipos para o seu posterior aproveitamento e/ou reciclaxe.

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 necesi- dade, 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,as ícomo 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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementaris e extraescolares que se pretenden realizar son as seguintes:

- Visita a un edificio automátizado  da comarca da Coruña

- Visita aunha obra que se estea realizando na comarca da Coruña

- Visita a algunha fería de material eléctrico.

Estas actividades dependerán de razóns presupostarías e do tempo dispoñible

10.Outros apartados
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10.1) Adaptación a pandemia

Debido a situación actual da pandemia, no caso de que algún alumno se contaxie será tratado como unha gripe normal.
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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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0524 Configuración de instalacións eléctricas 82022/2023 168140

MP0524_13 Configuración de instalacións eléctricas en baixa tensión 82022/2023 8470

MP0524_23 Configuración de instalacións para iluminación interior e exterior 82022/2023 4235

MP0524_33 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas 82022/2023 4235

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ LUIS CAMPO VARELA

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

Esta figura profesional exerce a súa actividade en pequenas e medianas empresas, adicadas á montaxe e ao mantemento de infraestruturas de

telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, tanto

por conta propia como por conta allea.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Instalador/ora mantedor/ora electricista.

- Electricista de construción.

- Electricista industrial.

- Electricista de mantemento.

- Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos.

- Instalador/ora mantedor/ora de antenas.

- Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas.

- Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía.

- Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

A programación aquí detallada corresponde o Ciclo Formativo Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Nestes Ciclos Formativos proporcionase

unha formación básica profesional e de madurez persoal, que facilita a incorporación no mercado laboral ou a continuidade de estudios a través

das diferentes ofertas universitarias.

A duración é dun semestre, desenvolvéndose a totalidade do módulo no propio centro. Planificouse esta programación adaptándoa á realidade da

zoa.
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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 Cálculos das liñas e
das suas proteccións.

38 10

2 Instalacións de enlace. 14 15

3 Instalacións interiores
ou receptoras.

25 15

4 Probas funcionais das
instalacións

3 5

5 Tarifación. 4 5

6 Luminotécnia. Equipos
de alumado.

12 10

7 Cálculo de
instalacións de
alumado interior.

18 10

8 Cálculo de
instalacións de
alumado exterior.

12 5

9 Caracterización de
instalacións solares
fotovoltaicas.

22 10

10 Configuración de
instalacións solares
fotovoltaicas.

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 Cálculos das liñas e das suas proteccións. 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina as características dos elementos das instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que realiza
cálculos e consulta documentación de fábrica. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, caídas de tensión, potencia, etc.

CA3.4 Realizáronse cálculos de sección.

CA3.5 Dimensionáronse as proteccións.

   CA3.5.1 Dimensionáronse as proteccións diferenciais.

   CA3.5.2 Dimensionáronse as proteccións contra sobreintensidades.

   CA3.5.3 Dimensionáronse as proteccións contra sobretensións.

CA3.6 Dimensionáronse canalizacións e envolventes.

CA3.8 Respectáronse as prescricións do REBT.

CA3.9 Utilizáronse aplicacións informáticas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa: REBT, código técnico de edificación (CTE), normas particulares das compañías subministradoras, normas UNE, etc. Certificación enerxética.

 0Elementos característicos das instalacións: condutores e cables; tubos e canles protectoras.

 Sistemas de distribución en baixa tensión: xeneralidades (redes soterradas e redes aéreas).

 Características do neutro. Tipos de configuracións.

 Dimensionamento dos elementos de protección (magnetotérmica, diferencial, sobretensións). Clases de magnetotérmicos. Curvas de disparo dos magnetotérmicos. Curvas de disparo de
diferenciais.
 Tipos de condutores: aplicacións. Normas UNE.

 Cálculos de sección: criterios de cálculo. Caída de tensión. Densidade de corrente. Corrente de curtocircuíto. Táboas de cálculo.

 Cálculo e dimensionamento de canalizacións: tipos e aplicacións. Táboas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións de enlace. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, describindo os seus elementos, as características
técnicas e a normativa. NO

RA3 - Determina as características dos elementos das instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que realiza
cálculos e consulta documentación de fábrica. SI

RA4 - Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño e elabora planos e
esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificouse a estrutura das instalacións en edificios.

CA1.4 Recoñecéronse os elementos característicos do tipo de instalación.

CA1.5 Relacionáronse os elementos coa súa simboloxía en planos e esquemas.

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.1 Calculouse a previsión de cargas.

CA3.2 Definiuse o número de circuítos.

CA3.3 Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, caídas de tensión, potencia, etc.

CA3.4 Realizáronse cálculos de sección.

CA3.5 Dimensionáronse as proteccións.

   CA3.5.1 Dimensionáronse as proteccións diferenciais.

   CA3.5.2 Dimensionáronse as proteccións contra sobreintensidades.

   CA3.5.3 Dimensionáronse as proteccións contra sobretensións.

CA3.6 Dimensionáronse canalizacións e envolventes.

CA3.7 Calculouse o sistema de posta a terra.

CA3.8 Respectáronse as prescricións do REBT.

CA3.9 Utilizáronse aplicacións informáticas.

CA4.1 Interpretáronse as especificacións de deseño e a normativa.

CA4.2 Elaborouse o cadro de cargas coa previsión de potencia.
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Criterios de avaliación

CA4.3 Dimensionouse a instalación.

CA4.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais.

CA4.5 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción da instalación.

CA4.6 Aplicáronse criterios de calidade e eficiencia enerxética.

CA4.7 Elaboráronse os planos e esquemas.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Normativa: REBT, código técnico de edificación (CTE), normas particulares das compañías subministradoras, normas UNE, etc. Certificación enerxética.

 0Elementos característicos das instalacións: condutores e cables; tubos e canles protectoras.

  Envolventes: graos de protección.

  Proteccións: contacto directo e indirecto, sobreintensidade e sobretensión.

 Sistemas de distribución en baixa tensión: xeneralidades (redes soterradas e redes aéreas).

 Estrutura das instalacións: instalación de enlace, e instalación interior ou receptora.

 Instalacións de enlace: partes e normativa. Dispositivo xeral de protección (CGP, CPM, etc.); liña xeral de alimentación; contadores (localización e sistemas de instalación); derivacións
individuais; dispositivos xerais e individuais de mando e protección
 Tarifas eléctricas. Equipamentos de medida. Contadores.

 Previsión de cargas: criterios de cálculo. Potencia máxima.

 0Dimensionamento da centralización de contadores: características e situación. Contadores electrónicos.

  Tipos de tomas de terra en edificios. Estrutura en anel. Tipo de placas e picas.

  Dimensionamento do sistema de posta a terra.

 Determinación do número de circuítos nas instalacións de vivendas e no contorno de edificios. Cálculo de circuítos.

 Coeficientes de simultaneidade.

 Dimensionamento dos elementos de protección (magnetotérmica, diferencial, sobretensións). Clases de magnetotérmicos. Curvas de disparo dos magnetotérmicos. Curvas de disparo de
diferenciais.
 Tipos de condutores: aplicacións. Normas UNE.

 Cálculos de sección: criterios de cálculo. Caída de tensión. Densidade de corrente. Corrente de curtocircuíto. Táboas de cálculo.

 Cálculo de seccións en edificios e vivendas.

 Cálculo e dimensionamento de canalizacións: tipos e aplicacións. Táboas.

 Dimensións de cadros e caixas: tipos e valores característicos. Táboas.

 Calidade no deseño de instalacións.

 0Cálculo de canalizacións e bandexas.

  Selección de equipamentos e materiais: criterios. Catálogos comerciais.

  Planos de detalle das instalacións eléctricas dedicadas a edificios, locais e instalacións exteriores.
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Contidos

  Memoria técnica: características. Xestión administrativa das instalacións eléctricas.

 Eficiencia enerxética en edificios e vivendas. Normas de aplicación.

 Normativa: REBT, CTE, normas UNE, etc.

 Especificacións de deseño.

 Simboloxía específica. Normas de aplicación.

 Esbozos de trazado e localización de elementos.

 Distribución de circuítos. Distribución de elementos.

 Cálculo do número de circuítos.

 Cálculo de seccións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instalacións interiores ou receptoras. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, describindo os seus elementos, as características
técnicas e a normativa. NO

RA2 - Caracteriza as instalacións eléctricas de baixa tensión en locais de características especiais e instalacións con fins especiais, identificando a súa estrutura, o
seu funcionamento e a normativa específica. SI

RA3 - Determina as características dos elementos das instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que realiza
cálculos e consulta documentación de fábrica. SI

RA4 - Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño e elabora planos e
esquemas. 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 Clasificáronse os tipos de instalacións e locais.

CA1.3 Identificáronse as características das instalacións de iluminación exterior.

CA1.4 Recoñecéronse os elementos característicos do tipo de instalación.

CA1.5 Relacionáronse os elementos coa súa simboloxía en planos e esquemas.

CA1.6 Diferenciáronse tipos de instalacións atendendo ao seu uso.

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

CA2.1 Identificáronse os tipos de subministracións.

CA2.2 Clasificáronse os emprazamentos e os modos de protección en instalacións de locais con risco de incendio e explosión.

CA2.3 Recoñecéronse as prescricións específicas para as instalacións en locais especiais.

CA2.4 Identificáronse as condicións técnicas das instalacións con fins especiais.

CA2.5 Recoñecéronse as proteccións específicas de cada tipo de instalación.

CA2.6 Diferenciáronse as condicións de instalación dos receptores.

CA2.7 Identificáronse as características técnicas de canalizacións e condutores.

CA2.8 Relacionáronse os elementos das instalacións cos seus símbolos en planos e esquemas.

CA2.9 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.1 Calculouse a previsión de cargas.

CA3.2 Definiuse o número de circuítos.

CA3.3 Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, caídas de tensión, potencia, etc.
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Criterios de avaliación

CA3.4 Realizáronse cálculos de sección.

CA3.5 Dimensionáronse as proteccións.

   CA3.5.1 Dimensionáronse as proteccións diferenciais.

   CA3.5.2 Dimensionáronse as proteccións contra sobreintensidades.

   CA3.5.3 Dimensionáronse as proteccións contra sobretensións.

CA3.6 Dimensionáronse canalizacións e envolventes.

CA3.7 Calculouse o sistema de posta a terra.

CA3.8 Respectáronse as prescricións do REBT.

CA3.9 Utilizáronse aplicacións informáticas.

CA4.1 Interpretáronse as especificacións de deseño e a normativa.

CA4.2 Elaborouse o cadro de cargas coa previsión de potencia.

CA4.3 Dimensionouse a instalación.

CA4.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais.

CA4.5 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción da instalación.

CA4.6 Aplicáronse criterios de calidade e eficiencia enerxética.

CA4.7 Elaboráronse os planos e esquemas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normativa: REBT, código técnico de edificación (CTE), normas particulares das compañías subministradoras, normas UNE, etc. Certificación enerxética.

 0Elementos característicos das instalacións: condutores e cables; tubos e canles protectoras.

  Envolventes: graos de protección.

  Proteccións: contacto directo e indirecto, sobreintensidade e sobretensión.

  Instalacións interiores en vivendas e edificios. Prescricións xerais.

  Instalacións en locais de pública concorrencia: clasificación. Iluminación de emerxencia: de seguridade e de substitución. Instalacións con iluminación de emerxencia.

 Características das instalacións de iluminación exterior.

 Estrutura das instalacións: instalación de enlace, e instalación interior ou receptora.

 Instalacións interiores ou receptoras: partes e normativa. Características xerais. Prescricións xerais. Sistemas de instalación.

 Mecanismos e tomas de corrente.

 Instalacións en locais con risco de incendio e explosión: prescricións particulares e xerais. Clasificación dos emprazamentos: clases I e II. Elementos da instalación.
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Contidos

 Instalacións en locais de características especiais (locais húmidos e mollados, baterías de acumuladores, etc.): clasificación, tipos e características. Normas ambientais.

 Instalacións con fins especiais: piscinas e fontes, máquinas de elevación e transporte, instalacións provisorias e temporais de obra, feiras e pavillóns, establecementos agrícolas e de horta,
quirófanos e salas de intervención, etc. Prescricións xerais e
 Cadro de obra. Elementos de protección e de potencia.

 Instalacións eléctricas en caravanas e parques de caravanas.

 Instalacións eléctricas en portos e marismas para barcos de recreo.

 Previsión de cargas: criterios de cálculo. Potencia máxima.

 Determinación do número de circuítos nas instalacións de vivendas e no contorno de edificios. Cálculo de circuítos.

 Coeficientes de simultaneidade.

 Dimensionamento dos elementos de protección (magnetotérmica, diferencial, sobretensións). Clases de magnetotérmicos. Curvas de disparo dos magnetotérmicos. Curvas de disparo de
diferenciais.
 Tipos de condutores: aplicacións. Normas UNE.

 Cálculos de sección: criterios de cálculo. Caída de tensión. Densidade de corrente. Corrente de curtocircuíto. Táboas de cálculo.

 Cálculo de seccións en edificios e vivendas.

 Cálculo e dimensionamento de canalizacións: tipos e aplicacións. Táboas.

 Dimensións de cadros e caixas: tipos e valores característicos. Táboas.

 Calidade no deseño de instalacións.

 0Cálculo de canalizacións e bandexas.

  Selección de equipamentos e materiais: criterios. Catálogos comerciais.

  Planos de detalle das instalacións eléctricas dedicadas a edificios, locais e instalacións exteriores.

  Memoria técnica: características. Xestión administrativa das instalacións eléctricas.

 Eficiencia enerxética en edificios e vivendas. Normas de aplicación.

 Normativa: REBT, CTE, normas UNE, etc.

 Especificacións de deseño.

 Simboloxía específica. Normas de aplicación.

 Esbozos de trazado e localización de elementos.

 Distribución de circuítos. Distribución de elementos.

 Cálculo do número de circuítos.

 Cálculo de seccións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Probas funcionais das instalacións 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño e elabora planos e
esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

 CA4.8 Realizáronse as probas funcionais da instalación.

4.4.e) Contidos

Contidos

  Probas e ensaios de recepción. Características de homologación de mecanismos e receptores.

  Posta en servizo das instalacións. Procedementos de posta en servizo. Precaucións e criterios de aceptación.

  Probas funcionais da instalación.

 Normativa: REBT, CTE, normas UNE, etc.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Tarifación. 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño e elabora planos e
esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

 0CA4.10 Elaborouse unha factura eléctrica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tarifas eléctricas. Equipamentos de medida. Contadores.

  Factura eléctrica.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Luminotécnia. Equipos de alumado. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de iluminación interior e exterior, identificando os seus compoñentes e analizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Seleccionáronse os materiais.

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais auxiliares.

  CA1.11 Utilizaronse os parámetros físicos da luz e da cor.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos de luminotecnia e instalacións de iluminación.

 0Elementos das instalacións lumínicas: luminarias e lámpadas. Equipamentos auxiliares e compoñentes. Unidades de regulación e control. Cadros de mando e protección en instalacións de
luminotecnia. Elementos de mando e protección. Características específica
  Equipamentos de regulación e control de iluminación. Reactancias convencionais. Reactancias electrónicas. Aforro enerxético.

 Parámetros físicos da luz: natureza e características.

 Parámetros físicos da cor: natureza, características, xeneralidades e clasificación. Temperatura de cor (TC). Índice de rendemento de color (IRC). Efectos psíquicos das cores e a súa
harmonía. Magnitudes luminotécnicas.
 Fontes de luz: tipos e características.

 Iluminación con proxectores. Tipos de proxectores e de luminarias. Utilidades.

 Iluminación con fibra óptica. Proxectores de fibra óptica. Iluminación ornamental.

 Rótulos luminosos. Instrucións técnicas de aplicación. Iluminación fluorescente. Tubos: dobra e conexión.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Cálculo de instalacións de alumado interior. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de iluminación interior e exterior, identificando os seus compoñentes e analizando o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse as características do recinto.

CA1.2 Estableceuse o nivel de iluminación.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais.

CA1.4 Estableceuse a distribución xeométrica das luminarias.

CA1.5 Determináronse os parámetros luminotécnicos e o número de luminarias.

CA1.6 Dimensionouse a instalación eléctrica.

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais auxiliares.

CA1.8 Aplicáronse criterios de aforro e eficiencia enerxética.

CA1.9 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas.

CA1.10 Aplicáronse prescricións regulamentarias e criterios de calidade.

  CA1.11 Utilizaronse os parámetros físicos da luz e da cor.

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Elementos das instalacións lumínicas: luminarias e lámpadas. Equipamentos auxiliares e compoñentes. Unidades de regulación e control. Cadros de mando e protección en instalacións de
luminotecnia. Elementos de mando e protección. Características específica
  Equipamentos de regulación e control de iluminación. Reactancias convencionais. Reactancias electrónicas. Aforro enerxético.

  Eficiencia enerxética nas instalacións de iluminación interior.

  Aplicacións informáticas para o deseño de instalacións de iluminación.

  Cálculos luminotécnicos en iluminación interior. Niveis de iluminación. Espazos.

  Instalación eléctrica en iluminación interior dimensionamento. Cálculos eléctricos. Proteccións de instalacións de iluminación interior.

 Instalacións de iluminación: tipos e características. Iluminación interior e exterior. Iluminación de emerxencia.

 Iluminación pública: tipos e características. Dimensionamento e criterios de deseño.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Cálculo de instalacións de alumado exterior. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de iluminación interior e exterior, identificando os seus compoñentes e analizando o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse as características do recinto.

CA1.2 Estableceuse o nivel de iluminación.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais.

CA1.4 Estableceuse a distribución xeométrica das luminarias.

CA1.5 Determináronse os parámetros luminotécnicos e o número de luminarias.

CA1.6 Dimensionouse a instalación eléctrica.

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais auxiliares.

CA1.8 Aplicáronse criterios de aforro e eficiencia enerxética.

CA1.9 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas.

CA1.10 Aplicáronse prescricións regulamentarias e criterios de calidade.

  CA1.11 Utilizaronse os parámetros físicos da luz e da cor.

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Elementos das instalacións lumínicas: luminarias e lámpadas. Equipamentos auxiliares e compoñentes. Unidades de regulación e control. Cadros de mando e protección en instalacións de
luminotecnia. Elementos de mando e protección. Características específica
  Proteccións con diferenciais en instalacións de iluminación exterior.

  Equipamentos de regulación e control de iluminación. Reactancias convencionais. Reactancias electrónicas. Aforro enerxético.

  Postes, báculos, columnas, etc.

  Instalación de posta a terra. Tipos de toma de terra.

  Normativa comunitaria, estatal e autonómica de instalacións de iluminación exterior.

  Eficiencia enerxética nas instalacións de iluminación exterior.

  Proteccións ambientais.

  Aplicacións informáticas para o deseño de instalacións de iluminación.

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 0Cálculos luminotécnicos en iluminación exterior. Niveis de iluminación. Espazos.

  Instalación eléctrica en iluminación exterior: dimensionamento. Cálculos eléctricos e mecánicos. Posta a terra. Proteccións de instalacións de iluminación exterior.

  Cálculo de postes e báculos.

  Técnicas de izamento.

 Instalacións de iluminación: tipos e características. Iluminación interior e exterior. Iluminación de emerxencia.

 Iluminación pública: tipos e características. Dimensionamento e criterios de deseño.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Caracterización de instalacións solares fotovoltaicas. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os elementos que configuran instalacións solares fotovoltaicas, con descrición da súa función e das súas características técnicas e normativas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Clasificáronse as instalacións.

CA1.2 Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis.

CA1.3 Identificáronse as condicións de funcionamento das baterías de distintos tipos.

CA1.4 Recoñecéronse as características e a misión do regulador.

CA1.5 Clasificáronse os tipos de convertedores.

CA1.6 Identificáronse as proteccións.

CA1.7 Recoñecéronse as características da estrutura soporte.

CA1.8 Recoñecéronse os elementos da instalación en planos e esquemas.

CA1.9 Identificouse a normativa de aplicación.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Instalacións xeradoras de baixa tensión: condicións xerais e para a conexión. Cables de conexión. Formas de onda. Proteccións. Instalacións de posta a terra. Posta en marcha.

 0Placa de características dos paneis fotovoltaicos.

  Reguladores: funcións e parámetros característicos. Configuración de parámetros.

  Acumuladores: tipoloxía, mantemento, localización, precaucións e conexión.

  Convertedores: programación, bloques e mantemento.

  Sistemas de seguimento solar. Estruturas soporte. Servoaccionamentos.

  Proteccións contra sobrecargas, contra contactos directos e indirectos, contra sobretensións, etc.

 Sistemas de conexión do neutro e das masas en redes de distribución de enerxía. Proteccións do neutro.

 Clasificación de instalacións solares fotovoltaicas.

 Instalación solar illada. Grupos electróxenos. Especificacións.

 Instalacións de apoio: características; esquemas e simboloxía.
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Contidos

 Instalación solar fotovoltaica conectada á rede. Especificacións. Solicitude de punto de conexión. Parámetros de calidade de subministración. Sistema de medida de enerxía. Maxímetro.
Achega enerxética.
 Normativa de aplicación: REBT, UNE, normativa reguladora de produción de enerxía eléctrica mediante tecnoloxía solar fotovoltaica, normativa de conexión á rede, etc.

 Paneis solares: tipos, funcionamento e constitución.

 Paneis con reflectantes.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas, determinando as súas características a partir da normativa e as condicións de deseño. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Interpretáronse as condicións previas de deseño.

CA2.2 Identificáronse as características dos elementos.

CA2.3 Seleccionouse o emprazamento da instalación.

CA2.4 Calculouse ou simulouse a produción eléctrica.

CA2.5 Elaboráronse os esbozos de trazado e localización de elementos.

CA2.6 Dimensionouse a instalación.

CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA2.8 Aplicáronse criterios de calidade e eficiencia enerxética.

CA2.9 Elaboráronse os planos e esquemas.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Condicións de deseño.

 Cálculos: niveis de radiación, unidades de medida, zonas climáticas, mapa solar, rendemento solar, orientación e inclinación, determinación de sombras, coeficientes de perdas, cálculo de
baterías, acumuladores, proteccións do sistema acumulador, cálculo d
 Características de equipamentos e elementos. Catálogos de fabricantes.

 Telexestión de instalacións fotovoltaicas.

 Procesos administrativos en instalacións solares fotovoltaicas. Instalacións que necesitan proxecto. Instalacións que necesitan memoria técnica.

 Marco normativo de subvencións: lexislación e convocatorias. Tramitación de subvencións. Normas internacionais.
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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 das 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. Lóxicamente valoraremos

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

de execución, 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, participación no aula, esforzo persoal, así como

lóxicamente 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,...).

3) Recollida e valoración de traballos (informes, resolución de problemas,...) que o alumno realizará fóra do horario lectivo.

MÍNIMOS EXIXIBLES E NOTA DE CADA AVALIACIÓN:

Loxicamente, é obrigatoria a asistencia continuada do alumno a clase. Considérase perdido o dereito a avaliación continua no momento en que o

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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alumno teña un número de faltas de asistencia superior ao 10% das 168 sesións asignadas ao módulo: 17 sesións. Neste caso o alumno terá

dereito a ser avaliado antes do periodo ordinaro de prácticas mediante un único exame correspondente a toda a materia do módulo, tal e como se

indica no apartado 6b da programación.

Cualificación de cada avaliación:

- O 80% da nota corresponde as probas obxectivas escritas e/ou prácticas de coñecemento para cada unidade didáctica (ferramenta de avaliación

1)

Para acadar unha cualificación positiva neste apartado, será necesario que o alumno consiga unha puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada

proba realizada.

Para obter a nota correspondente a este apartado en cada avaliación, o peso de cada proba será directamente proporcional a sua temporización

real (número de sesión adicadas a materia correspondente a cada proba).

- 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 do trimestre, o alumno terá unha puntuación 0 a 10 puntos.

- O 10% da nota será a que poña o profesor para as actividades realizadas fora de horario lectivo (ferramenta de avaliacion 3).

Cada un dos traballos recollidos valorarase de 0 a 10 puntos, e por cada día lectivo de retraso na sua entrega restaraselle a nota anterior 1 punto.

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!!

Non se realizarán ao longo do curso probas específicas de recuperación de materias non superadas nas diferentes avaliacións.

NOTA DO MÓDULO:

Para a cualificación final, realizarase a media ponderada das notas conseguidas en cada avaliación, tendo en conta que todas deben de estar

aprobadas para superar positivamente o módulo.

No caso de ter algunha avaliación suspensa, o alumno terá suspendido o módulo e a nota de este será a media aritmética das notas das

avaliacións suspensas.

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación serán os seguintes:

- Realización de probas obxectivas escritas e/ou prácticas de coñecemento para as unidades didácticas non superadas o longo do curso, que

analizarán os coñecementos teóricos e prácticos dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica:

Os alumnos realizarán as probas pendentes previamente a finalización do curso.

Estas probas serán de características similares as realizadas o longo do curso.
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- Recollida e valoración de traballos a realizar fóra do horario lectivo, que o alumno non chegou a superar positivamente no seu momento:

O alumnado terá que entregar, previamente a data de realización da primeira proba de recuperación indicada no apartado anterior traballos (que lle

especificará o profesor) similares a os que tivera pendientes.

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 1 examen escrito

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 da data do examen escritos correspondente e das datas de recuperación das prácticas.

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

Seguimento da programación con aplicación informática suministrada pola consellería de educación.

Na práctica cotián introduciranse elementos capaces de enriquecer, sistematizar e avaliar a o desenrolo e adecuación da programación coas

seguintes ferramentas:

1.Entrevistas individuais cos alumnos co as que se trata de coñecer qué afecta o proceso de aprendizaje de cada alumno (intereses, tipos de

motivación dominantes). Ao longo do curso.

2.Análises dos resultados dos alumnos, a hora de avaliar a ensinanza. Ao final de cada avaliación.

O seus resultados non se terán en conta para cualificar cuantitativamente ó alumno.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Non se contempla.

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, en función das características

do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais que teñen máis presenza no módulo son:

- Educación para a saúde: Este tema está relacionado co bloque de saúde laboral. Intentaremos concienciar o alumnado da importancia que ten

que ter unha boas condición de seguridade e hixiene no seu entorno laboral. Ademais de transmitirlle que a saúde é un dereito fundamental do
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traballador e unha obriga para o empresario.

- Educación medioambiental: Este tema está relacionado co bloque de saúde laboral. É fundamental concienciar o alumnado que tanto o

traballador como o empresario teñen que ter unha actitude responsable co entorno medioambiental co que interactúan na súa actividade laboral.

Especialmente co o uso indiscriminado de materiais, aceites, embalaxes,...

- Educación para a paz: Concienciar o alumnado que deben de ter unha actitude calma e reflexiva á hora de enfrontarse a situación conflitivas,

toma de decisión e sempre desde unha óptica tolerante e mostrando un profundo rexeitamento a actitudes violentas.

- Educación para a igualdade: Intentaremos por unha parte concienciar o alumnado que a igualdade e un dereito recollido na Constitución española

e posteriormente no Estatuto de Traballadores(ET). Por outra parte, concienciar o alumnado de que tanto home e a muller poden desempe-ñar os

menos postos de traballo e que ningún traballador pode ser discriminado por razón de sexo, raza, estado civil,...

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

electricidade.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

Sempre que sexa posible integrarase a teoría e a práctica no proceso de aprendizaxe. Cada unidade didáctica centrarase en procedementos de

resolución de problemas, de montaxe e verificación de equipos e circuítos, así como da elaboración dos informes correspondentes.

En cada unidade de traballo teranse en conta sempre as normas básicas de seguridade para a execución das diferentes operacións ou traballos a

realizar.

Moitos dos temas que compón este módulo inclúen aspectos dificilmente transportables ao aula - taller, polo que necesario utilizar material gráfico

como vídeos, catálogos comerciais, direccións de internet de fabricantes e distribuidores..., para que o alumno coñeza os materiais, procesos e

métodos de traballo.

Os principios metodológicos son:

1. Potenciar o "Saber Facer" dirixindo os contidos de forma adecuada.

2. Secuenciar o proceso de aprendizaxe de forma que as capacidades sexan adquiridas de forma adecuada.

3. Indicar os contidos teóricos e prácticos así como os criterios de avaliación para cada unidade didáctica.

4. Comezar cada actividade, sempre que sexa posible, cunha introdución motivadora, pondo de manifesto a utilidade da mesma no mundo

profesional.

5. Proporcionar a solución de supostos prácticos como modelo das actividades que se van a realizar.

6. Pór en común o resultado das actividades.

7. Utilizar o binomio teoría e práctica de forma permanente durante todo o proceso de aprendizaxe.

8. Avaliar os coñecementos, procedementos e actitudes durante o desenvolvemento das actividades realizadas no aula.

9. Avaliar os resultados das actividades realizadas fora do horario escolar.

10. Realizar controis periódicos do traballo do alumno mediante preguntas en clase.

11. Realizar exposicións - presentacións orais e na pizarra por parte do alumno, de contidos traballados previamente.
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Para cada unha das tres unidades formativas de que consta a programación os alumnos realizarán, a condición de que se dispoña de tempo, os

cálculos necesarios para a redacción dun proxecto que terá datos de partida distintos para cada alumno.

Os seguintes poden se posibles títulos de proxectos a realizar:

- Proxecto de instalación eléctrica de baixa tensión nun local.

- Proxecto de instalación eléctrica dun local de pública concorrencia.

- Proxecto da instalación de alumado para unha nave industrial.

- Proxecto de iluminación exterior.

- Proxecto de instalación solar fotovoltaica illada.

10.2) Fotovoltaica

Este curso, de forma experimental, dedicaranse 2 sesions semanais para impartir as unidades didácticas asociadas a fotovoltaica.

10.3) Anexo

Anexo:

No caso de que no transcurso do curso sexa necesario recurrir a un ensino 100% a distancia: durante ese periodo, o alumno fará unha serie de

exercicios prácticos que se enviarán por correo electrónico para a sua corrección. Nestas actividades deberá demostrala asimilación dos contidos e

dos procedementos. A partir de estas tarefas farase o deseño da proba escrita de avaliación que permitirá  comprobar os graos de destreza

adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos.

As unidades didácticas a ter en conta para ese posible periodo serán as que determine o profesor dependendo da materia xa impartida e do tempo

dispoñible.

Sempre que sexa posible realizaranse probas 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, estas serán substituídas pola realización de traballos  que

permitan unha avaliación obxectiva.

En todo caso as probas a realizar irán en concordancia cos traballos realizados.

A nota mínima para a superación do módulo será de 5.
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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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación 72022/2023 145122

MP0522_12 Redes eléctricas de distribución en alta e baixa tensión 72022/2023 8269

MP0522_22 Centros de transformación 72022/2023 6353

(*) 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 desempeñar a función de deseño

e definición, e aplícase nos procesos relacionados con centros de transformación e

redes de distribución en baixa tensión.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

-Recoñecemento dos elementos e sistemas dos centros de transformación.

-Funcionamento dos centros de transformación e os seus elementos.

-Determinación das características de redes de distribución de baixa tensión.

-Recoñecemento dos elementos dos centros de transformación.

-Realización de manobras en celas de CT.

-Medidas e ensaios en centros de transformación.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

-Desenvolvemento de proxectos de redes de distribución de baixa tensión.

-esenvolvemento de proxectos de centros de transformación.

-Configuración e ensaios de elementos e sistemas de centros de transformación.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), e), f), m), n), ñ) e o)

do ciclo formativo, e as competencias b), d), i), j) e k).

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

do módulo versarán sobre:

-Realización da documentación necesaria para a redacción de dous proxectos: unha

rede de distribución de baixa tensión (aérea ou subterránea) e un centro de transformación

de interior ou de intemperie.

-Cálculo e deseño das instalacións mediante programas informáticos.

-Elaboración de plans de seguridade.

-Previsión de protocolos de calidade.

-Actitude de respecto polo medio.

-Interpretación e aplicación dos regulamentos e da normativa referente a cada tipo de

instalación:

-Regulamento sobre condicións técnicas e garantía de seguridade en centrais eléctricas,

subestacións e centros de transformación (RCE).- Regulamento electrotécnico de baixa tensión e disposicións complementarias (RBT)
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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 Tipos de líneas de distribución y cálculos eléctricosLíneas de distribución:
características y
cálculo eléctrico

20 10

2 Elementos, reglamentación, protección, cálculo mecánico, proyecto, softwareLíneas eléctricas
aéreas

42 20

3 Descripción,reglamentación, protección, cálculo,proyecto, softwareLíneas eléctricas
subterráneas

20 20

4 Costitución, funcionamiento, cálculo, autotransformadores, transformadores de medidaTransformadores 23 20

5 Componentes, protección, tipos, medidas, maniobras, mantenimiento, ventilación, alumbrado, proyectoCentros de
transformación

40 30
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Líneas de distribución: características y cálculo eléctrico 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as redes de distribución en alta e baixa tensión, para o que analiza a súa función e describe as súas características
técnicas e normativas. NO

RA2 - Caracteriza as redes eléctricas de distribución de alta e baixa tensión, para o que analiza a súa estrutura e identifica os seus parámetros típicos e as normas
de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as instalacións que compoñen o sistema eléctrico.

CA1.2 Clasificáronse as redes segundo a súa categoría, o emprazamento e a estrutura.

CA1.3 Establecéronse os sistemas de telecontrol da rede.

CA2.1 Recoñeceuse o tipo de rede e o seu funcionamento.

CA2.2 Relacionáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos planos e nos esquemas dun proxecto tipo.

CA2.3 Identificáronse o trazado e os seus condicionamentos técnicos e regulamentarios.

CA2.4 Recoñecéronse outras instalacións que afecten a rede.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistema eléctrico: tipoloxía e categorías de redes (aéreas e subterráneas). Tipos de conexión.

 Simboloxía específica das redes.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Líneas eléctricas aéreas 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as redes de distribución en alta e baixa tensión, para o que analiza a súa función e describe as súas características
técnicas e normativas. NO

RA2 - Caracteriza as redes eléctricas de distribución de alta e baixa tensión, para o que analiza a súa estrutura e identifica os seus parámetros típicos e as normas
de aplicación. NO

RA3 - Configura redes aéreas ou subterráneas de alta e baixa tensión, para o que analiza anteproxectos ou as condicións dadas e selecciona os elementos que as
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

CA1.4 Recoñecéronse os elementos das redes aéreas en alta e baixa tensión (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) de acordo coa súa función e as súas características.

CA1.5 Identificáronse os tipos de condutores empregados nas redes aéreas en alta e baixa tensión.

CA1.8 Identificáronse os regulamentos e as normas de aplicación.

   CA1.8.1 líneas aéreas

CA2.5 Calculáronse magnitudes e parámetros da rede.

   CA2.5.1 líneas aéreas

CA2.6 Utilizáronse programas informáticos de cálculo das magnitudes características da rede.

   CA2.6.1 líneas aéreas

CA2.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos da rede.

   CA2.7.1 líneas aéreas

CA2.8 Recoñecéronse as proteccións e os sistemas de coordinación das redes eléctricas.

   CA2.8.1 líneas aéreas

CA2.9 Verificouse o cumprimento da normativa de aplicación das liñas eléctricas de alta tensión e de baixa tensión.

   CA2.9.1 líneas aéreas

CA3.1 Tivéronse en conta os criterios previos de deseño: finalidade das redes, normativas técnicas e ambientais, etc.

   CA3.1.1 líneas aéreas

CA3.2 Identificáronse o punto e as condicións de conexión á rede.

   CA3.2.1 líneas aéreas
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Criterios de avaliación

CA3.3 Determinouse o trazado segundo os criterios previos de deseño e as condicións de mantemento, de seguridade e ambientais.

   CA3.3.1 líneas aéreas

CA3.4 Realizáronse os cálculos eléctrico e mecánico das redes.

   CA3.4.1 líneas aéreas

CA3.5 Configurouse as redes de terra da instalación.

   CA3.5.1 líneas aéreas

CA3.6 Seleccionáronse os materiais e os equipamentos sobre catálogos comerciais.

   CA3.6.1 líneas aéreas

CA3.7 Tivéronse en conta na selección de elementos os criterios de montaxe e transporte, as condicións de subministración, os custos, etc.

   CA3.7.1 líneas aéreas

CA3.8 Representouse sobre planos o trazado das redes.

   CA3.8.1 líneas aéreas

CA3.9 Elaboráronse esquemas eléctricos.

   CA3.9.1 líneas aéreas

CA3.10 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos, medios de seguridade e accesorios das redes.

 0  CA3.10.1 líneas aéreas

CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de deseño de redes de distribución en alta e baixa tensión.

    CA3.11.1 líneas aéreas

4.2.e) Contidos

Contidos

 Condutores e cables.

   líneas aéreas

 Illadores: cadeas e accesorios de suxeición.

 Apoios: crucetas.

 Tirantes e tornapuntas. Elementos de protección e de sinalización.

 Tomas de terra.

 Regulamentos e normas de aplicación.

   líneas aéreas
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Contidos

 Planos característicos. Planos topográficos.

 Perfil lonxitudinal.

 Magnitudes características: potencias, caída de tensión e momentos eléctricos, etc.

   líneas aéreas

 Proteccións: tipos. Coordinación das proteccións nas redes eléctricas. Sistemas automáticos de coordinación.

   líneas aéreas

 Normativa: regulamento técnico de liñas eléctricas, aérea de alta tensión, REBT, etc.

   líneas aéreas

 Cruzamentos e paralelismos. Distancias de seguridade e separacións.

 Redes de distribución de baixa tensión: aéreas e subterráneas.

   líneas aéreas

 Redes de distribución de alta tensión: aéreas e subterráneas.

   líneas aéreas

 Criterios previos de deseño das redes. Datos de partida. Viabilidade. Accesibilidade.

   líneas aéreas

 Selección de materiais. Características técnicas. Homologación e certificación. Transporte a pé de obra. Listaxe de materiais.

   líneas aéreas

 Cálculos eléctricos e mecánicos. Criterios básicos de configuración das redes de distribución. Cálculos de elementos mecánicos e de elementos illantes.

   líneas aéreas

 Trazado de planos.

   líneas aéreas

 Elaboración de esquemas.

   líneas aéreas

 Software de cálculo e deseño de redes eléctricas. Software gráfico específico.

   líneas aéreas

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Líneas eléctricas subterráneas 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as redes de distribución en alta e baixa tensión, para o que analiza a súa función e describe as súas características
técnicas e normativas. NO

RA2 - Caracteriza as redes eléctricas de distribución de alta e baixa tensión, para o que analiza a súa estrutura e identifica os seus parámetros típicos e as normas
de aplicación. NO

RA3 - Configura redes aéreas ou subterráneas de alta e baixa tensión, para o que analiza anteproxectos ou as condicións dadas e selecciona os elementos que as
compoñen. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Recoñecéronse os elementos das redes subterráneas en alta e baixa tensión (condutores, gabias, galerías, accesorios de sinalización, etc.), de acordo coa súa función e as súas
características.

CA1.7 Recoñecéronse os elementos auxiliares utilizados en redes subterráneas en alta e baixa tensión.

CA1.8 Identificáronse os regulamentos e as normas de aplicación.

   CA1.8.2 líneas subterráneas

CA2.5 Calculáronse magnitudes e parámetros da rede.

   CA2.5.2 líneas subterráneas

CA2.6 Utilizáronse programas informáticos de cálculo das magnitudes características da rede.

   CA2.6.2 líneas subterráneas

CA2.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos da rede.

   CA2.7.2 líneas subterráneas

CA2.8 Recoñecéronse as proteccións e os sistemas de coordinación das redes eléctricas.

   CA2.8.2 líneas subterráneas

CA2.9 Verificouse o cumprimento da normativa de aplicación das liñas eléctricas de alta tensión e de baixa tensión.

   CA2.9.2 líneas subterráneas

CA3.1 Tivéronse en conta os criterios previos de deseño: finalidade das redes, normativas técnicas e ambientais, etc.

   CA3.1.2 líneas subterráneas

CA3.2 Identificáronse o punto e as condicións de conexión á rede.

   CA3.2.2 líneas subterráneas
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Criterios de avaliación

CA3.3 Determinouse o trazado segundo os criterios previos de deseño e as condicións de mantemento, de seguridade e ambientais.

   CA3.3.2 líneas subterráneas

CA3.4 Realizáronse os cálculos eléctrico e mecánico das redes.

   CA3.4.2 líneas subterráneas

CA3.5 Configurouse as redes de terra da instalación.

   CA3.5.2 líneas subterráneas

CA3.6 Seleccionáronse os materiais e os equipamentos sobre catálogos comerciais.

   CA3.6.2 líneas subterráneas

CA3.7 Tivéronse en conta na selección de elementos os criterios de montaxe e transporte, as condicións de subministración, os custos, etc.

   CA3.7.2 líneas subterráneas

CA3.8 Representouse sobre planos o trazado das redes.

   CA3.8.2 líneas subterráneas

CA3.9 Elaboráronse esquemas eléctricos.

   CA3.9.2 líneas subterráneas

CA3.10 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos, medios de seguridade e accesorios das redes.

 0  CA3.10.2 líneas subterráneas

CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de deseño de redes de distribución en alta e baixa tensión.

    CA3.11.2 líneas subterráneas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Condutores e cables.

   líneas subterráneas

 Regulamentos e normas de aplicación.

   líneas subterráneas

 Magnitudes características: potencias, caída de tensión e momentos eléctricos, etc.

   líneas subterráneas

 Proteccións: tipos. Coordinación das proteccións nas redes eléctricas. Sistemas automáticos de coordinación.

   líneas subterráneas
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Contidos

 Normativa: regulamento técnico de liñas eléctricas, aérea de alta tensión, REBT, etc.

   líneas subterráneas

 Redes de distribución de baixa tensión: aéreas e subterráneas.

   líneas subterráneas

 Redes de distribución de alta tensión: aéreas e subterráneas.

   líneas subterráneas

 Criterios previos de deseño das redes. Datos de partida. Viabilidade. Accesibilidade.

   líneas subterráneas

 Selección de materiais. Características técnicas. Homologación e certificación. Transporte a pé de obra. Listaxe de materiais.

   líneas subterráneas

 Cálculos eléctricos e mecánicos. Criterios básicos de configuración das redes de distribución. Cálculos de elementos mecánicos e de elementos illantes.

   líneas subterráneas

 Trazado de planos.

   líneas subterráneas

 Elaboración de esquemas.

   líneas subterráneas

 Software de cálculo e deseño de redes eléctricas. Software gráfico específico.

   líneas subterráneas
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Transformadores 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza centros de transformación (CT), para o que analiza o seu funcionamento e describe as características dos seus elementos. NO

RA3 - Define as probas e os ensaios dos elementos dos centros de transformación, para o que se empregou a información de fábrica, e elaborouse a documentación
técnica correspondente. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Determinouse e dimensionouse a necesidade de corrixir o factor de potencia.

CA3.4 Identificáronse os tipos de ensaios: baleiro, curtocircuíto, carga, etc.

CA3.5 Definíronse os criterios de seguridade na realización de ensaios.

CA3.6 Documentáronse as probas que cumpre realizar nos ensaios.

CA3.7 Aplicáronse os procedementos de calidade nas probas e nos ensaios.

CA3.9 Medíronse as tensións de paso e de contacto.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Transformadores de distribución: características, proteccións, conexións, acoplamentos, etc.

 Corrección do factor de potencia.

 Transformadores de medida: características e selección.

 Aparellos de protección e de manobra: configuración e montaxe.

 Características técnicas dos transformadores e dos equipamentos de medida.

 Ensaio en baleiro do transformador, ensaios en curtocircuíto e en carga: cálculos e valores de aceptación. Equipamento para ensaios de transformadores.

 Ensaio de elementos e sistemas do centro de transformación. Equipamento para ensaio de elementos do centro de transformación.

 Equipamento para ensaios de mantemento de transformadores, de aceites e illantes, da aparellaxe e das baterías e acumuladores. Normativa ambiental.

 Medición das tensións de paso e contacto.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Centros de transformación 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza centros de transformación (CT), para o que analiza o seu funcionamento e describe as características dos seus elementos. NO

RA2 - Configura centros de transformación de interior ou de intemperie, para o que elabora esquemas e selecciona os seus equipamentos e os seus elementos. SI

RA3 - Define as probas e os ensaios dos elementos dos centros de transformación, para o que se empregou a información de fábrica, e elaborouse a documentación
técnica correspondente. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Clasificáronse os CT segundo o seu emprazamento, a alimentación, e a propiedade e o tipo de acometida.

CA1.2 Relacionáronse elementos do CT coa súa representación simbólica en proxectos tipo.

CA1.3 Clasificáronse as celas segundo a súa función e as súas características.

CA1.4 Recoñeceuse a sinalización de cada tipo de celas.

CA1.5 Identificáronse as operacións, as interconexións e as fases da montaxe dun CT.

CA1.6 Relacionáronse as manobras que cómpre realizar no CT, identificando os elementos que interveñen nos esquemas.

CA1.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos do CT.

CA2.1 Identificáronse os criterios previos de deseño: finalidade do CT, normativa de aplicación, requisitos de calidade e seguridade, etc.

CA2.2 Calculáronse as magnitudes do CT e dos seus compoñentes.

CA2.3 Determinouse e dimensionouse o sistema de posta a terra do CT.

CA2.4 Seleccionáronse os aparellos dos CT: interruptores, seccionadores, transformadores de medida, etc.

CA2.5 Tivéronse en conta na selección dos elementos os criterios de montaxe e intercambiabilidade, condicións de subministración e custos.

CA2.6 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos de instalación e medios de seguridade.

CA2.7 Elaboráronse esquemas.

CA2.8 Considerouse a normativa e os requisitos de seguridade e espazo para operacións de mantemento na disposición e no emprazamento dos equipamentos.

CA2.9 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de cálculo de parámetros e deseño de CT.

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.2 Compilouse a información de fábrica.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA3.3 Determináronse as características técnicas dos transformadores, das celas e dos equipamentos de medida.

CA3.8 Identificáronse os equipamentos para os ensaios dos elementos dos CT (aceites, aparellos, baterías, acumuladores, etc.).

CA3.10 Aplicouse a normativa ambiental nos ensaios realizados.

CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas para a xestión, o ensaio e o mantemento dos centros de transformación.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características dos centros de transformación: fundamentos, tipos, características, funcionamento, utilización e aplicacións.

 0Características dos centros de transformación: tipos e funcionamento; partes fundamentais. Centros de transformación prefabricados.

  Obra civil dos centros de transformación: planos de obra civil; localizacións e accesos; cimentacións e canalizacións.

  Planos e esquemas específicos de centros de transformación: simboloxía e vistas necesarias. Normas específicas de compañías xeradoras de electricidade.

  Representación gráfica dos elementos dos centros de transformación. Elaboración de esquemas. Esquemas eléctricos de detalle.

  Planos de posta a terra e de detalle. Distancias regulamentarias. Esquemas de configuración de terras. Planos de picas e placas de terra.

  Iluminación e ventilación. Protección contra incendios.

  Normas de aplicación.

  Software de cálculo e deseño de centros de transformación.

 Elementos dos centros de transformación: celas.

 Posta a terra: tipos. Especificacións técnicas das terras en transformadores. Precaucións. Neutro a terra.

 Operacións de montaxe de CT: gabias, embarramentos, conexións, etc.

 Regulamentos e normas de aplicación.

 Criterios previos de deseño. Anteproxectos e proxectos tipo. Magnitudes características dos CT.

 Cálculo de magnitudes características dos CT: interior e de intemperie.

 Dimensionamento de equipamentos e elementos: elementos de celas de centros de transformación de interior e de intemperie; elementos de transformación, de protección e mecánicos.

 Selección de equipamentos: condicións e criterios; características técnicas; compatibilidade e intercambiabilidade. Homologación de elementos. Normas aplicables á selección de elementos.

 Esquemas dos centros de transformación: simboloxía. Elementos de celas de transformación, de celas de medida, e de celas de entrada e distribución. Elementos de protección.
Precaucións e características.
 Cálculos de CT: posta a terra; cálculos eléctricos e mecánicos, de proteccións en alta e en baixa tensión, de ampliación de potencia, e de baterías de condensadores.

 Características técnicas dos elementos das celas de medida, de protección e distribución.

 0Software de xestión, ensaios e mantemento de centros de transformación e transformadores.

 Normas UNE de aplicación aos ensaios de transformadores e centros de transformación.

 Normas UNE de aplicación ao desenvolvemento de proxectos de centros de transformación e outras normas de aplicación.

 Certificados de instalación e verificación de redes de distribución e de CT.
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Os mínimos exixibles son os especificados no apartado 4.c de este programa según os criterios de avaliación indicados en cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A) Avaliación Ordinaria Continua:

O módulo divídese en dúas partes, unha teórica e outra práctica:

- Na parte teórica faranse al menos dos exames, un por cada avaliación

- Na parte práctica o alumnado terá que facer varios traballos en cada avaliación.

A parte teórica ten un peso do 70%, a parte práctica do 20% e a actitude do alumno do

10%. Estas porcentaxes aplicaranse en cada avaliación.

A nota final do módulo será a media aritmética entre as notas acadadas en cada

avaliación. En calquera caso, para facer a media, a nota de cada traballo ten que ser igual

ou maior a cinco, se non se cumpre suspendese o módulo e a nota final será igual ou

menor a catro. Na nota final tamén se terá e conta o traballo realizado nas horas de clase

polo alumno e a súa actitude. O módulo superase o acadar unha calificación global de

cinco puntos ou máis.

B) Cualificación dos Traballos:

- Contidos (60%): dificultade, grado de resolución e extensión, orixinalidade, actualidade,

alternativas presentadas e resultados obtidos.

- Aspectos formais (20%): presentación,formato da presentación, estrutura, organización e redacción do

documento.

- Exposición e defensa (20%): calidade da exposición oral (tempo de exposición, claridade) e das respostas as preguntas

plantexadas polo profesor.

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

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

As actividades de recuperación serán de todo similares as actividades de avaliación corrientes durante o curso. Realizaranse conforme  os

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación explicitados concretamente  serán os seguintes:

- Realización de probas escritas de coñecemento para as unidades didácticas non

superadas o longo do curso, que analizarán os coñecementos teóricos dos alumnos en

base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica.

Os alumnos realizarán as probas pendentes previamente a finalización do curso. Estas

probas serán de características similares as realizadas o longo do curso.

- Recollida e valoración dos traballos a realizar fora do horario lectivo, que o alumno non

chegou a a rematar durante o curso nas horas de clase e a entregar na data proposta.
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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 o escrito no

apartado de avaliación (apartado 4.c deste programa).

Concretamente o alumno que perda o dereito a avaliación continua terá que presentar os traballos que se

propuxeron durante o curso e facer un exame sobre a base e a documentación entregada polo profesor e as explicacións na aula realizadas

durante o curso. Os traballos que ten que presentar o alumno só

 se calificarán no caso de que o alumno obteña no exame unha nota igual ou maior que cinco. Es decir, será necesario tener aprobados con un

cinco cada trabajo solicitado.  A nota final correspondente a cada trimestre obtense facendo a media aritmética da nota dos

traballos coa nota do exame teórico e a final será a media da correspondente a cada trimestre.

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 e, a su vez os

comparará con aqueles aspectos efectivamente impartidos. En caso de desaxuste  procurarase 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 Ademais de esto o profesor utilizará a aplicación

informática web de programacións.

Avaliación da Propia Práctica Docente:

 Realización de sesións  co alumnado sobre a labor docente do profesor, na que

os alumnos deben  avaliar de forma individual os seguintes aspectos:

-O inicio do curso  expuxéronse os obxetivos e o programa do curso.

-O profesor cumpriu ata agora co programa plantexado para o curso.

-O profesor expresase con claridade e eficacia.

-O profesor sintetiza e resalta os puntos máis salientables.

-A forma en que se leva a cabo esta clase axúdame a aprender.

-O profesor promove que os alumnos expresen as súas ideas e cuestionamentos.

-O profesor atende adecuadamente as preguntas e opinións dos estudantes.

-O profesor promove que os estudantes pensen por sé mesmos.

-O empezar as clases expuxéronse os criterios e mecanismos de avaliación.

-A avaliación realizouse conforme aos criterios e mecanismos expostos ao principio do

curso.

-O profesor entregou oportunamente os resultados dos traballos e exames.

-O profesor demostra coñecemento actualizado e suficente da materia.

-Aprendese algo valioso deste curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

 A materia podese seguir con os coñecementos adquiridos no primeiro curso. No obstante  realizarase unha proba na que se verificará os
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coñecementos dos alumnos nos apartados de análisis de circuitos de c.a., coñecementos do RBT, cálculo de transformadores e máquinas

eléctricas fundamentalmente.

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 traballos 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 seguimento particular no

traballo na aula.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto a os valores actitudinais farase especial hincapié no cumprimento 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. Poderán visionarse algúns materiais audiovisuais tales como videos u otros similares.

10.Outros apartados

10.1) COVID

Anexo Covid:

No caso de que no transcurso do curso sexa necesario recurrir a un ensino 100% a distancia: durante ese periodo, o alumno fará unha serie de

exercicios prácticos que se enviarán por correo electrónico para a sua corrección. Nestas actividades deberá demostrala asimilación dos contidos e

dos procedementos. A partir de estas tarefas farase o deseño da proba escrita de avaliación que permitirá  comprobar os graos de destreza

adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos.

As unidades didácticas a ter en conta para ese posible periodo serán as que determine o profesor dependendo da materia xa impartida e do tempo

dispoñible.

Sempre que sexa posible realizaranse probas 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, estas serán substituídas pola realización de traballos  que

permitan unha avaliación obxectiva.

En todo caso as probas a realizar irán en concordancia cos traballos realizados.

A nota mínima para a superación do módulo será de 5.
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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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas 62022/2023 126105

MP0519_12 Debuxo técnico aplicado a sistemas electrotécnicos e automáticos 62022/2023 7260

MP0519_22 Orzamentos e documentación técnica 62022/2023 5445

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS ANDRADE TASENDE

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 138/2011 do 9 de xuño, establece o curriculo do ciclo formativo de grao superior  correspondente ao titulo de técnico superior en

sistemas electrotécnicos e automatizados, 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.

Este currículo adapta a  titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do

sector produtivo no canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

O perfil profesional do título, dentro do sector terciario, marca unha evolución cara ás competencias relacionadas cun deseño e unha instalación

adecuados a maiores requisitos de eficiencia enerxética e seguridade na explotación e no uso das instalacións e de conservación ambiental

mediante o uso de enerxías renovables e a xestión de residuos.

A evolución tecnolóxica está a permitir a adecuación de materiais e equipamentos con maiores prestacións, eficiencia e seguridade nas

instalacións electrotécnicas, cun forte crecemento na demanda de instalacións automatizadas, tanto en vivendas e edificios como en industrias,

instalacións solares fotovoltaicas e de infraestruturas de telecomunicacións en edificios de vivendas e do sector terciario.

A estrutura organizativa das empresas do sector avanza cara ao traballo en equipo e a delegación de funcións e responsabilidades en xestión de

recursos, programación e supervisión dos procesos, e seguimento dos plans de calidade e seguridade.

Este profesional debe presentar un perfil polivalente, capaz de adaptarse aos cambios, cun alto grao de autonomía e de capacidade para a toma

de decisións, para o traballo en quipo e para a coordinación con persoal instalador doutros sectores.

A adaptación aos cambios de normas e regulamentos está a supor unha evolución cara a sistemas integrados de xestión de calidade e seguridade,

e é previsible a incorporación de protocolos derivados da normativa de xestión de residuos eléctricos.

Por todo o anterior entre os módulos profesionais que se imparten neste ciclo formativo está o de Documentación técnica en instalacións eléctricas,

motivo desta programación, que pretende acadar  uns obxectivos expresados en Resultados de aprendizaxe.

Asociado a cada resultado de aprendizaxe establécense unha serie de contidos de tipo conceptual, procedemental e actitudinal  redactados de

xeito integrado, que han de proporcionar o soporte de información e destreza precisos  para lograr as competencias profesionais, persoais  e

sociais propias do perfil do titulo.

O alumnado procede da A Coruña e dos concellos limítrofes, ademais de outras zonas da provincia de A Coruña e de Lugo, que están interesados

en cursar determinados ciclos formativos vense obrigados a acudir os centros da cidade. Polo tanto non se pode decir que se trata de alumnado

urbano na súa totalidade.
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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 Deseño gráfico
asistido por
ordenador.

54 35

2 Normas do deseño
gráfico. Esbozos.

18 15

3 Documentación
técnica. Proxecto e
MTD.

35 30

4 Confección de plans,
manuais e estudos.

19 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Deseño gráfico asistido por ordenador. 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa planos mediante programas de deseño asistido por computador. SI

RA3 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. SI

4.1.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.

CA2.2 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto eléctrico.

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

CA2.4 Seleccionouse a escala e o formato apropiados.

CA2.5 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de proxectos de instalacións electrotécnicas consonte os esbozos subministrados e a normativa específica.

CA2.6 Debuxáronse esquemas unifilares e multifilares de instalacións electrotécnicas e sistemas automáticos.

CA2.7 Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes.

CA2.8 Cotouse con claridade e de acordo coas normas.

CA2.9 Incorporáronse as lendas e a simboloxía correspondentes.

CA3.1 Identificouse o sistema de reprodución e arquivo para cada situación.

CA3.2 Identificouse o sistema de codificación da documentación.

CA3.3 Utilizouse o medio de reprodución adecuado, de xeito que as copias sexan nítidas e se lean con comodidade.

CA3.4 Cortáronse e dobráronse correctamente os planos, no tamaño requirido.

CA3.5 Organizouse e arquivouse a documentación gráfica no soporte solicitado.

CA3.6 Localizouse no tempo requirido a documentación arquivada.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Manexo de programas de deseño asistido por computador. Introdución e instalación de software. Interface de usuario. Inicio, organización e gardado. Control das vistas de debuxos. Elección
dos procesos de traballo. Creación e modificación de obxectos. Anot
 Documentación gráfica: normas xerais de representación. Sistemas de encadernación. Sistemas informáticos de presentación de documentación (DVD, memorias USB, etc.). Métodos de
presentación de proxectos (software).
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Contidos

 Interpretación de planos de proxectos de edificación: plano de situación e emprazamento; plantas de cimentación e estrutura; plantas de distribución e cotas; plantas de moblaxe; plantas de
cuberta; cortes e alzados; detalle de sección construtiva.
 Interpretación de planos de proxectos de obra civil: situación, plano topográfico, plano de trazado, perfís lonxitudinais e transversais, e seccións tipo.

 Software específico para deseño de sistemas electrotécnicos e automáticos (esquemas unifilares e multifilares, etc.).

 Elaboración de planos de situación, emprazamento e planta.

 Elaboración de esquemas unifilares e multifilares de instalacións electrotécnicas e sistemas automáticos.

 Normas de aplicación.

 Tipos de documentos: formatos. Dobra de planos.

 Periféricos de saída gráfica. Plotter. Impresión profesional.

 Ficheiros: contido e estrutura; tipos de formatos (PDF, rtf, etc.).

 Normas de codificación. Técnicas de xestión da documentación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Normas do deseño gráfico. Esbozos. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man alzada, plantas, alzados e detalles. SI

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 Identificáronse os elementos e os espazos, as súas características construtivas e o uso ao que se destina a instalación eléctrica.

CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis a representen.

CA1.3 Utilizouse un soporte axeitado.

CA1.4 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA1.5 Definíronse as proporcións adecuadamente.

CA1.6 Cotouse con claridade.

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.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Normas xerais de esbozamento: normas ISO.

 Técnicas e proceso de esbozamento: esbozamento a man alzada.

 Simboloxía: símbolos eléctricos e mecánicos.

 Escalas: cotas.

 Cotación: normas.

 Rotulación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Documentación técnica. Proxecto e MTD. 35

4.3.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

RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en conta a listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. SI

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáticas. 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 Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto.

CA1.2 Identificouse a función de cada documento.

CA1.3 Relacionouse o proxecto da instalación 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.

CA2.1 Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou dos sistemas, e os seus elementos constituíntes.

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.

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 elaboración de orzamentos.

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

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.2 Interpretouse a documentación técnica (planos e orzamentos, etc.).
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Criterios de avaliación

CA3.3 Definíronse formatos para 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 aseguramento da calidade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Anteproxecto ou proxecto básico.

 0Certificados de fin de obra: manuais de instrucións.

 Tipos de proxectos: administrativo ou técnico administrativo, executivo e construtivo.

 Documentos básicos: índice xeral, memoria, anexos, planos, prego de condicións, estado de medicións, orzamento, etc.

 Documentación de partida: cálculos, táboas, catálogos, etc.

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

 Manuais de instrucións.

 Normativa: tramitacións e legalización. Trámites coa Administración e coas compañías subministradores e comercializadoras.

 Rexistro de instalacións. Solicitude de subministración.

 Certificados de instalación e verificación.

 Unidades de obra: medicións. Elementos significativos para ter en conta.

 Cadros de prezos: catálogo de fabricantes.

 Custos da man de obra.

 Orzamentos: confección e métodos de realización.

 Análise de custos. Procura de información. Técnicas específicas de análise de custos.

 Programas informáticos de elaboración de orzamentos (Excel e Access, etc.).

 Normativa de aplicación.

 Formatos para elaboración de documentos.

 Anexo de cálculos: estrutura e características. Software específico.

 Documento memoria: estrutura e características.

 Estudo básico de seguridade e saúde. Métodos de realización e información mínima.

 Prego de condicións: partes e condicións.

 Aseguramento da calidade. Sistemas de calidade aplicados a proxectos. Normas de aplicación.
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Contidos

 Memoria técnica de deseño (MTD).

 Aplicacións informáticas para elaboración de documentación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Confección de plans, manuais e estudos. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, nos que se definen procedementos de previsión, actuación e control. 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 Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe e 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 do sistema.

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

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

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

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

CA4.8 Elaboráronse os manuais de servizo e de mantemento.

CA4.9 Manexáronse aplicacións informáticas para elaboración de documentos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Plans de emerxencia e de prevención: tipos e características.

 0Condicións de posta en marcha ou servizo.

  Manual de mantemento. Histórico de mantemento e de avarías.

  Protocolo de probas. Procesos de probas específicas.

 Equipamentos de seguridade e protección; sinais e alarmas.

 Normativa de aplicación.

 Estudos básicos de seguridade e saúde. Normas de aplicación: normativa internacional.

 Plan de calidade e mantemento. Sistemas de xestión da calidade aplicados ás instalacións eléctricas. Normas de aplicación.

 Calidade na execución de instalacións ou sistemas. Normativa de xestión da calidade.

 Plan de xestión ambiental. Estudos de impacto ambiental. Normativa de xestión ambiental.

 Elaboración de manuais: de servizo e de medicións.
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Contidos

 Especificacións técnicas dos elementos das instalacións.
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MÍNIMOS EXIXIBLES.

Os minimos exisibles son os indicados no apartado 4.c.para cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A nota de cada unha das dúas avaliacións deste módulo será o seguinte:

.- Exercicios, actividades e tarefas propostas, ben a través da aula virtual oun na clase............... 40%

.- Proba escrita............................................................................................................................................... 60%

- A nota de cada apartado anterior será a media aritmética das notas acadadas nas actividade realizadas, traballos presentados ou exames

realizados.

- A nota mínima exixida en cada apartado é un 4 sobre 10

- Para superar a materia o alumno terá que acadar, como mínimo un 5 sobre 10, como resultado da media das calificacións de cada unha das

avaliacións.

- A entrega dos exercicios, actividades e tarefas que sexan de entrega obligatoria (según indicación do profesor), será imprescindible para superar

a materia.

NOTA FINAL DO MÓDULO: A nota final será un valor enteiro do 1 ao 10, sendo preciso acadar un 5 para superar o módulo.  A nota final calcúlase

ao facer a media das dúas avaliacións.

Se nalgunha das avaliacións o alumno/-a non alcanzou a nota de 5  sobre 10 durante o curso nin nas recuperacións realizadas, pero ten un 4

sobre 10  ou superior, se ao realizar a media coa outra avaliación alcanza o 5 sobre 10, aprobará o módulo

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

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

No caso de non superar o módulo ao remate do segundo trimestre mediante a  avaliación ordinaria, o alumnado deberá realizar unha serie de

actividades de recuperación que engloben o conxunto das actividades realizadas no curso, de acordo coas unidades didácticas relacionadas na

programación do módulo. Teranse en conta as actividades avaliadas de forma positiva  ao longo do curso e farase fincape no periodo de

recuperación nas non acadadas satisfactoriamente. O profesor explicará ao alumnado as tarefas a realizar e os prazos para realizalas.

Realizarase un exame de toda a materia en xuño debendo alcanzar unha nota global mínima de 5 sobre 10. En  caso de aprobar,  a calificación

que se dará será de 5 por tratarse de recuperación.

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

O alumnado con perda de avaliación continua presentarase no exame final de xuño. O exame constará de unha parte consistente na resolución de

exercicios e problemas, e outra parte que estará formada por preguntas sobre os contidos vistos. Cada parte puntuarase de 1 a 10, sendo preciso

alcanzar como  mínimo un 4 sobre 10  nunha das partes para poder facer media coa outra, debendo acadar un 5 sobre 10 na nota global para

aprobar o módulo. En caso de aprobar, a nota que figurará será  5, ainda que se alcance una nota superior no exame.
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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

- Realización de enquisas ao alumnado sobre a labor docente do profesor, na que

os alumnos deben a lo menos avaliar:

Planeación e implementación

1. O empezar as clases expuxéronse os obxetivos e o programa detallado do curso.

2. O profesor cumpriu ata agora co programa plantexado para o curso.

Comunicación

3. O profesor expresase con claridade

Metodoloxía

4. O profesor sintetiza ou resalta os puntos principais.

5. A forma en que se leva a cabo esta clase axúdame a aprender.

Ambiente - Clima na clase

6. O profesor promove que os alumnos expresen as súas ideas e cuestionamentos.

7. O profesor atende adecuadamente as preguntas e opinións dos estudantes.

Habilidades do pensamento

8. O profesor promove que os estudantes pensen por sé mesmos.

Avaliación retroalimentación

9. O empezar as clases expuxéronse os criterios e mecanismos de avaliación.

10. A avaliación realizouse conforme aos criterios e mecanismos expostos ao principio do

curso.

11. O profesor entregou oportunamente os resultados dos traballos e exames.

Coñecemento da materia

12. O profesor demostra coñecemento actualizado da súa materia.

Relevancia do aprendizaxe

13. Aprendín algo valioso deste curso

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó principio de curso o profesor realizará unha avaliación inicial cunha serie de cuestións relacionadas cos contidos dos seus módulos. Dita

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

avliación inicial permitiralle adecuar os contidos que vai impartir(a profundización nos mesmos) ó nivel do seu alumnado. Tamén servirá de axuda

para incidir nos puntos onde os coñecementos do alumnado son menores. Por último, a proba permitirá detectar alumnado con necesidades

especiais de aprendizaxe, para deste modo poder realizar algunha actividade complementaria cos alumnos.

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

No caso de que parte do alumnado non acade os obxectivos mínimos, o profesor deberá programar unha serie de actividades complementarias

que permitan ao alumnado acadar ditos obxectivos . Dentro desas actividades realizaranse unha serie de prácticas, a maiores das realizadas por

todo o alumnado, incidindo naquelas partes que menos domina o alumno. Tamén se subministrará ao alumnado material adicional para que

traballen pola súa conta e que lles permita afrontar por si mesmos as facetas que menos dominan. O profesor realizará sesións de apoio para

tentar resolver as súas dúbidas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto ás competencias persoais e sociais teranse en conta as seguintes.

- Asistencia e puntualidade

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas

- Participación e atención prestada,

- Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente

- Respeto pola seguridade e saúde no traballo

- Orde e limpeza

- Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta

- Disponibilidade do material necesario para as clases

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As previstas polo departamento de electricidad e electrónica.

Charla con Asinec sobre a documentación e tramitación electrónica das instalación eléctricas de baixa tensión.
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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 Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas 72022/2023 8470

(*) 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 desempeñar a función de deseño

e definición, e aplícase nos procesos relacionados con centros de transformación e

redes de distribución en baixa tensión.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

- Recoñecemento dos elementos e sistemas dos centros de transformación.

-Funcionamento dos centros de transformación e os seus elementos.

-Determinación das características de redes de distribución de baixa tensión.

- Recoñecemento dos elementos dos centros de transformación.

- Realización de manobras en celas de CT.

- Medidas e ensaios en centros de transformación.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Desenvolvemento de proxectos de redes de distribución de baixa tensión.

- Desenvolvemento de proxectos de centros de transformación.

- Configuración e ensaios de elementos e sistemas de centros de transformación.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), e), f), m), n), ñ) e o)

do ciclo formativo, e as competencias b), d), i), j) e k).

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

do módulo versarán sobre:

- Realización da documentación necesaria para a redacción de dous proxectos: unha

rede de distribución de baixa tensión (aérea ou subterránea) e un centro de transformación

de interior ou de intemperie.

- Cálculo e deseño das instalacións mediante programas informáticos.

- Elaboración de plans de seguridade.

- Previsión de protocolos de calidade.

- Actitude de respecto polo medio.

- Interpretación e aplicación dos regulamentos e da normativa referente a cada tipo de

instalación:

- Regulamento sobre condicións técnicas e garantía de seguridade en centrais eléctricas,

subestacións e centros de transformación (RCE).

- Regulamento electrotécnico de baixa tensión e disposicións complementarias (RBT)
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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 Adquisición, organización y control dos materiais y equiposXestión de
aprovisionamento

15 30

2 Organización e control dos materiais y equipos no almacénXestión de almacén 15 15

3 Documentación e xestión da montaxe de instalacións electricasPlanificación da
montaxe de
instalacións eléctricas

26 25

4 Ensaios, verificacións e medidas de seguridade previas a posta en servicio de instalaciones eléctricasPosta en servicio de
instalacións eléctricas

15 15

5 Elaboración de programas de mantemento e xestión de residuos nas instalacións eléctricasPlanificación do
mantemento e xestión
de residuos nas
instalacións eléctricas

13 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Xestión de aprovisionamento 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para a
montaxe. 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 partes do proxecto ou da memoria técnica.

CA1.2 Definíronse os puntos críticos de aprovisionamento.

CA1.3 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos materiais.

CA1.4 Identificáronse as fases do plan de montaxe da instalación.

CA1.5 Recoñecéronse os equipamentos e os elementos asociados a cada fase da montaxe.

CA1.6 Establecéronse as condicións de subministración de cada material ou equipamento.

CA1.7 Elaborouse o plan de aprovisionamento.

CA1.8 Relacionáronse os plans de aprovisionamento e de montaxe.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Partes do proxecto aplicables á montaxe: memoria descritiva, medicións, orzamento, anexos e características técnicas.

 Certificación de obra. Certificacións técnicas. Homologacións de produtos. Normas internacionais.

 Aprovisionamento de instalacións eléctricas. Métodos: procesos de aprovisionamento. Técnicas de planificación do aprovisionamento. Xestión do aprovisionamento e do control.

 Técnicas de codificación de elementos da instalación. Normas de codificación (UNE, ISO, etc.).

 Representación gráfica: diagramas de fluxo. Detección de necesidades no aprovisionamento de equipamentos e elementos.

 Aplicación do plan de montaxe á organización do aprovisionamento. Follas de control. Albarás. Planificación do aprovisionamento. Software específico de control e planificación do
aprovisionamento.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Xestión de almacén 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Define as características de aceptación de materiais e medios para a montaxe de vivendas, locais e redes de distribución, para o que analiza plans de
aprovisionamento, aplicando técnicas de xestión de almacén. 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 Recoñecéronse os tipos de almacén de empresas eléctricas.

CA2.2 Prevíronse as características do almacén de obra.

CA2.3 Recoñecéronse os tipos de listaxes de almacén.

CA2.4 Aplicáronse técnicas de xestión e organización de almacéns.

CA2.5 Empregáronse técnicas de control de recepción de subministracións (transporte, prazos, pautas, etc.).

CA2.6 Elaboráronse follas de entrega de material.

CA2.7 Identificáronse posibles continxencias.

CA2.8 Propuxéronse solucións alternativas ante posibles continxencias (demoras e rexeitamentos, etc.).

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos de almacéns nas empresas de electricidade: almacéns de empresa, de provisionais e de urxencia.

 Técnicas de almacén: criterios de almacenamento e de organización.

 Documentación técnica de control de almacén. Xestión de albarás e documentación de entrada.

 Coñecementos básicos de contabilidade (descontos na tarifa, etc.). Conceptos básicos de economía aplicados ao almacén.

 Técnicas de aprovisionamento e control de existencias.

 Almacén de obra: características e situación. Precaucións.

 Recursos e documentación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación da montaxe de instalacións eléctricas 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Planifica a montaxe de instalacións eléctricas en edificios e liñas de distribución, para o que analiza plans de montaxe e define as fases de execución. SI

RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos 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

CA3.1 Recoñeceuse a documentación técnica, a normativa e os regulamentos que afectan a montaxe.

CA3.2 Identificáronse as fases do proceso de montaxe.

CA3.3 Determináronse as necesidades de cada fase da montaxe.

CA3.4 Recoñecéronse os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada fase da montaxe.

CA3.5 Determináronse os recursos humanos de cada fase da montaxe.

CA3.6 Avaliáronse os puntos críticos da montaxe.

CA3.7 Representouse o cronograma da montaxe segundo as súas fases.

CA3.8 Determináronse os medios de protección necesarios.

CA3.9 Prevíronse continxencias e propuxéronse solucións para a súa resolución.

CA3.10 Elaborouse o plan de montaxe.

CA4.1 Identificáronse todas as partes do plan de montaxe.

CA4.2 Planificouse o control de avance de obra.

CA4.3 Adecuouse o plan de montaxe ás características da instalación.

CA4.4 Recoñecéronse técnicas de xestión de persoal na execución das instalacións eléctricas.

CA4.5 Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

CA4.6 Recoñecéronse procedementos para a xestión da montaxe.

CA4.7 Determináronse indicadores de control da montaxe.

CA4.8 Aplicouse durante a montaxe a normativa electrotécnica e de seguridade no traballo.

4.3.e) Contidos
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Contidos

 Características técnicas dos proxectos eléctricos aplicables á montaxe.

 Técnicas procedementais para a xestión de proxectos.

 Proxecto de obra. Desenvolvemento de proxectos eléctricos. Fases e planificación.

 Características técnicas e normativas para a montaxe de canalizacións. Instrucións técnicas específicas. Instrucións dos fabricantes.

 Características técnicas e normativa para a montaxe: normas autonómicas e locais.

 Ferramentas e equipamentos de medida utilizados na montaxe de instalacións eléctricas. Ferramentas específicas para a montaxe de instalacións eléctricas. Ferramentas de obra civil.
Equipamento básico de medidas segundo o REBT.
 Maquinaria utilizada na montaxe de instalacións.

 Técnicas de planificación aplicadas á montaxe de instalacións. Xestión da montaxe: fases e planificación.

 Temporalización de procesos de montaxe. Técnicas de planificación da montaxe. Coordinación de procesos.

 Contidos dos plans de montaxe: datos xerais, necesidades, calendario de pedidos e recepción de material, calendario de actuación, etc.

 Contidos dos plans de montaxe.

 Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais. Organización dos recursos humanos. Planificación. Organigramas de empresas do sector eléctrico.

 Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais. Software xeral para a xestión da montaxe e dos recursos humanos e materiais (Word, Access, Excel e Autocad,
etc.). Software específico.
 Procedementos e indicadores de xestión. Criterios de aceptación de instalacións, de materiais e de técnicos. Indicadores dos procesos de montaxe e da instalación (calidade da instalación,
adecuación ao REBT, adecuación ao proxecto e cumprimento de prazos
 Temporalización de procesos de montaxe.

 Normativa: REBT, código técnico de edificación e normas internacionais (ISO 9000, ISO 14000 e EFQM, etc.).
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Posta en servicio de instalacións eléctricas 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Documenta a posta en servizo das instalacións electrotécnicas, atendendo aos requisitos funcionais e á normativa. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñecéronse as instrucións técnicas do REBT aplicables á instalación.

CA5.2 Determináronse as medicións necesarias para a aceptación da instalación.

CA5.3 Determináronse os valores mínimos de illamento, rixidez dieléctrica, resistencia de terra e correntes, e fugas aceptables para a aceptación da instalación.

CA5.4 Recoñecéronse as actuacións básicas que cumpra realizar para a posta en servizo dunha instalación (continuidade, accesibilidade e alturas, etc.).

CA5.5 Realizáronse os ensaios dos elementos de protección.

CA5.6 Realizáronse as medidas necesarias para a análise da rede de subministración (detección de harmónicos e perturbacións).

CA5.7 Propuxéronse verificacións específicas en locais de pública concorrencia, industriais e con fins especiais.

CA5.8 Determináronse medidas de seguridade específicas na posta en marcha de instalacións de vivendas e locais.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Procedementos de posta en servizo (continuidade, accesibilidade, distancias mínimas, etc.). Métodos de posta en marcha.

 Aparellos de medición (medidor de illamentos e de terras, sensibilidade dos diferenciais, etc.). Erros nos aparellos de medida.

 Valores mínimos de aceptación (illamento, resistencia, rixidez, tempo de disparo, etc.). Valores aceptados nas normas estatais e autonómicas.

 Requisitos de posta en marcha.

 Ensaios de elementos de protección (sensibilidade, tempo de disparo, coordinación, etc.). Técnicas de medida dos elementos de protección. Criterios de aceptación e rexeitamento.

 Análise da rede de subministración: harmónicos, perturbacións, nivel de tensión, estabilidade, etc. Técnicas e equipamentos para a medición e a detección de harmónicos e perturbacións en
redes eléctricas e de telecomunicacións.
 Revisión de locais de pública concorrencia: puntos críticos e plan de revisións, etc. Medicións de tomas de terra: valores de aceptación. Iluminación de emerxencia. Xestión do plan de
revisións.
 Medidas de seguridade. Illamentos. Seguridade dos elementos con risco de incendio ou explosión.

 Normativa.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Planificación do mantemento e xestión de residuos nas instalacións eléctricas 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Planifica o mantemento e a xestión de residuos das instalacións eléctricas en edificios e no contorno de edificios, para o que identifica necesidades e elabora
programas de mantemento e xestión de residuos. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as partes e os elementos da instalación susceptibles de mantemento.

CA6.2 Planificouse o aprovisionamento de cada unha das partes.

CA6.3 Estableceuse un procedemento de operacións básicas de mantemento preventivo e correctivo.

CA6.4 Programouse o mantemento da instalación tendo en conta as súas características.

CA6.5 Identificáronse as instrucións de fábrica dos equipamentos e dos elementos que interveñen na instalación.

CA6.6 Propuxéronse axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu bo funcionamento.

CA6.7 Determinouse a compatibilidade dos equipamentos ou dos elementos.

CA6.8 Elaboráronse programas de mantemento.

CA6.9 Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación.

CA6.10 Planificouse o programa de xestión de residuos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Puntos susceptibles de mantemento nunha instalación eléctrica: Elementos e sistemas susceptibles de mantemento en instalacións en vivendas (illamento de condutores, conexións,
mecanismos, tomas de terra e instalación común de telecomunicacións, etc.). Ele
 0Xestión de residuos industriais: normas de aplicación.

  Plan de xestión de residuos. Partes e elementos do plan de xestión de residuos.

  Contidos básicos dun plan de mantemento: datos xerais, necesidades, calendario de revisións e recambios, calendario de actuacións, etc. Follas de control.

  Detección e control de indicadores de procesos de mantemento: criterios de aceptación. Indicadores de procesos, de procedemento e de servizo.

  Normas de calidade aplicables aos plans de mantemento: normas ISO9000 e EFQM.

  Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

  Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais.

  Procedementos e indicadores de xestión. Procesos de xestión de recursos humanos: indicadores de aceptación.

  Normativa relacionada.
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Contidos

 Aprovisionamento de materiais e xestión de existencias.

 Mantemento preventivo e correctivo: concepto, tarefas e exemplos de aplicación.

 Mantemento de mecanismos, de instalacións, de condutores e canalizacións, das ICT, das liñas de distribución e individuais, e das proteccións.

 Técnicas de planificación de mantemento. Xestión do mantemento. Procedementos para a planificación. Indicadores de control do mantemento. Follas de ruta.

 Instrucións de mantemento de fabricantes.

 Parámetros de axuste para a mellora do mantemento: criterios e valores de aceptación.

 Recepción de materiais.

 Uso de catálogos dos fabricantes para a determinación da compatibilidade. Instrucións dos fabricantes. Ferramentas informáticas para a organización do mantemento e o control das avarías.
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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 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 5% 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 (50%) 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. En

cada 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 as partes do proxecto ou da memoria técnica.

- Definir o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos materiais.

- Establecer as condicións de subministración de cada material ou equipamento.

- Identificar as fases do plan de montaxe da instalación.

- Relacionar os plans de aprovisionamento e de montaxe.

- Recoñecer os tipos de listaxes de almacén e aplicar técnicas de xestión e organización de almacéns.

- Empregar técnicas de control de recepción de subministracións.

- Elaborar follas de entrega de material e identificar posibles continxencias.

- Recoñecer a documentación técnica, a normativa e os regulamentos que afectan a montaxe.

- Determinar as necesidades de cada fase da montaxe.

- Determinar os recursos humanos de cada fase da montaxe.

- Determinar os medios de protección necesarios.

- Planificar o control de avance de obra.

- Recoñecer os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada fase da montaxe.

- Determinar os  indicadores de control da montaxe.

- Aplicar teoricamente durante a montaxe a normativa electrotécnica e de seguridade no traballo.

- Recoñecer as instrucións técnicas do REBT aplicables á instalación.

- Determinar as medicións necesarias para a aceptación da instalación.

- Determinar os valores mínimos de illamento, rixidez dieléctrica, resistencia de terra e correntes, e fugas aceptables para a aceptación da

instalación.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Recoñecer as actuacións básicas que cumpra realizar para a posta en servizo dunha instalación.

- Realizar os ensaios dos elementos de protección.

- Realizar as medidas necesarias para a análise da rede de subministración.

- Determinar medidas de seguridade específicas na posta en marcha de instalacións de vivendas e locais.

- Identificar as partes e os elementos da instalación susceptibles de mantemento.

- Planificar o aprovisionamento de cada unha das partes.

- Establecer un procedemento de operacións básicas de mantemento.

- Programar o mantemento da instalación tendo en conta as súas características.

- Identificar as instrucións de fábrica dos equipamentos e dos elementos que interveñen na instalación.

- Propoñer axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu bo funcionamento.

- Elaborar programas de mantemento.

- Recoñecer os tipos de residuos dunha instalación.

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 as actividades de avaliación corrientes durante o curso. Realizaranse conforme  os

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación explicitados concretamente  serán os seguintes:

- Realización de probas escritas de coñecemento para as unidades didácticas non

superadas o longo do curso, que analizarán os coñecementos teóricos dos alumnos en

base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica.

Os alumnos realizarán as probas pendentes previamente a finalización do curso. Estas

probas serán de características similares as realizadas o longo do curso.

- Recollida e valoración dos traballos a realizar fora do horario lectivo, que o alumno non

chegou a a rematar durante o curso nas horas de clase e a entregar na data proposta.

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 o escrito no

apartado de avaliación (apartado 4.c deste programa).

Concretamente o alumno que perda o dereito a avaliación continua terá que presentar os traballos que se

propuxeron durante o curso e facer un exame sobre a teoría do mantemento en base a

documentación entregada polo profesor. Os traballos que ten que presentar o alumno só

se calificarán no caso de que o alumno obteña no exame unha nota igual ou maior que

cinco.

O traballo do primeiro trimestre pondera un 50 % e o do segundo un 50%, para facer a

media o alumno en cada traballo ten que ter unha nota igual ou maior a cinco puntos en
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cada traballo. A nota final do módulo obtense facendo a media aritmética da nota dos

traballos coa nota do exame teórico.

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 e, a su vez os

comparará con aqueles aspectos efectivamente impartidos. En caso de desaxuste  procurarase 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 Ademais de esto o profesor utilizará a aplicación

informática web de programacións.

Avaliación da Propia Práctica Docente:

 Realización de sesións  co alumnado sobre a labor docente do profesor, na que

os alumnos deben  avaliar de forma individual os seguintes aspectos:

-O inicio do curso  expuxéronse os obxetivos e o programa do curso.

-O profesor cumpriu ata agora co programa plantexado para o curso.

-O profesor expresase con claridade e eficacia.

-O profesor sintetiza e resalta os puntos máis salientables.

-A forma en que se leva a cabo esta clase axúdame a aprender.

-O profesor promove que os alumnos expresen as súas ideas e cuestionamentos.

-O profesor atende adecuadamente as preguntas e opinións dos estudantes.

-O profesor promove que os estudantes pensen por sé mesmos.

-O empezar as clases expuxéronse os criterios e mecanismos de avaliación.

-A avaliación realizouse conforme aos criterios e mecanismos expostos ao principio do

curso.

-O profesor entregou oportunamente os resultados dos traballos e exames.

-O profesor demostra coñecemento actualizado e suficente da materia.

-Aprendese algo valioso deste curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Non se considera preciso a realización de unha avaliación inicial, pois a materia podese seguir con os coñecementos adquiridos no primeiro curso

e mesmo no bacharelato o estudios previos.

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) COVID

Anexo Covid:

Este grupo e pequeno en número de alumnos. Neste módulo  como na maioría deles e de só 7 alumnos. Existe un módulo con 8 alumnos que é o

que máis ten. Por tanto, neste grupo non será necesaria a semipresencialidade. En caso de ser necesario o ensino a distancia para este grupo, a

documentación correspondente ás explicacións presenciais estará dispoñible na aula virtual. Realizaríanse clases telemáticas vía Webex. Existe

un horario en mans da dirección do centro donde se especifican as horas correspondentes a iste módulo que serían impartidas vía telemática. Os

alumnos terán a posibilidade de ir preguntando dúbidas a través do foro da aula virtual.

Os alumnos  deberán responsabilizarse de acceder diariamente ao aula virtual e a s clases telemáticas para coñecer as tarefas didácticas que o

profesor solicitará, e de ser o caso enviar os traballos requeridos polo profesor,  según se indica máis abaixo.

No momento en que as condicións o permitan, o ensino volverá a ser presencial.

Por tanto, no caso de que no transcurso do curso sexa necesario recurrir a un ensino 100% a distancia, no que respecta a o traballo a desenvolver

po lo alumno durante ese periodo, o alumno fará unha serie de exercicios prácticos que se enviarán por correo electrónico para a súa corrección.

Nestas actividades deberá demostrala asimilación dos contidos e dos procedementos. A partir de estas tarefas farase o deseño da proba escrita de

avaliación que permitirá  comprobar os graos de destreza adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos.

As unidades didácticas a ter en conta para ese posible periodo serán as que determine o profesor dependendo da materia xa impartida e do tempo

dispoñible.

Sempre que sexa posible realizaranse probas 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, estas serán substituídas pola realización de traballos  que

permitan unha avaliación obxectiva.

En todo caso as probas a realizar irán en concordancia cos traballos realizados.

A nota mínima para a superación do módulo será de 5.
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