
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 Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0232 Automatismos industriais 82022/2023 255213

MP0232_13 Operacións de deseño e mecanizado do cadro 82022/2023 2420

MP0232_23 Automatismos con cables 82022/2023 128107

MP0232_33 Automatismos programados 82022/2023 10386

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN CARLOS CALVO TEIJEIRO

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

Proxecto de FP dual coas seguintes empresas:

ALBE INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.

AUTECO SEGURIDAD, S.L.,

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.L.

FERNANDO COTELO GARCÍA

FONELEC-NOS, S.L.

FRIDAMA INSTALACIONES, S.L.

NSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L.

PRINSEL, S.L.,

PROYECTOS INTEGRALES DE FIBRA ÓPTICA, S.L. y

TÉCNICA 4, INGENIERÍA Y MONTAJES S.L.U

no que se combinarán os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro formativo.

A programación concreta e adapta o currículo ao contorno socioeconómico do centro e as características do alumnado, tomando como referencia o

perfil profesional do ciclo formativo a través dos seus obxectivos xerais e dos resultados de aprendizaxe establecidos para o módulo profesional. A

presente programación didáctica realizase tomando como referencia o contido do Decreto 28/2010, do 25 de febreiro, (que desenrola o Real

Decreto 177/2008, do 8 de febreiro), que establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente o título de técnico en instalacións

eléctricas e automáticas. O Módulo profesional de AUTOMATIMOS INDUSTRIAIS é un dos 12 que se ordena academicamente a impartición das

ensinanzas conducentes a obtención do título de técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas. Dito módulo ten

asignadas 213 horas e oriéntanse, como módulo soporte, a dar resposta á necesidade de achegar unha base teórica básica e unha práctica

axeitada para a comprensión das funcións e das características de equipamentos e dos elementos electrónicos utilizados en automatismos

industriais, instalacións domóticas, etc.

Polo que respecta ao CONTORNO PROFESIONAL (ámbito profesional), o alumnado do Ciclo exerce a súa actividade en pequenas e medianas

empresas, nomeadamente privadas, dedicadas 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.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

8 3

2 Describir as envolventes e elementos dos cadros eléctricos. Realizar e executar as operacións de mecanizado
de cadros eléctricos, así coma debuxar elementos básicos

Deseño e mecanizado
de cadros

16 6

3 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa

24 10

4 Configuración, deseño e elaboración de esquemas de circuitos básicos, avanzados e de arranque e variación
de velocidade de motores con automatismos cableados

Deseño de
automatismos
cableados

32 12

5 Montaxe, verificación e reparación de circuitos básicos, avanzados e de arranque e variación de velocidade de
motores con automatismos cableados

Montaxe de
automatismos
cableados

72 28

6 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa

20 8

7 Configuración, deseño e elaboración de esquemas de circuitos básicos con automatismos programados.
Autómata programable e linguaxes de programación

Deseño de
automatismos
programados

30 12

8 Montaxe, verificación e reparación de circuitos básicos con automatismos programadosMontaxe de
automatismos
Programados

53 21
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, tendo en conta a interpretación de planos e a documentación técnica. NO

RA2 - Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización. NO

RA3 - Executa operacións de mecanizado aplicando técnicas de medición e marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas. SI

RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Realizouse un plan de montaxe.

CA1.6 Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade requiridos pola intervención.

CA1.7 Tivéronse en conta os tempos previstos para os procesos.

CA2.2 Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais compoñentes.

CA2.3 Reflectíronse as cotas.

CA2.8 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

CA3.1 Determinouse o plan de mecanizado.

CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade.

CA3.3 Realizáronse medicións coa precisión esixida.

CA3.4 Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe.

CA3.5 Operouse coas ferramentas e cos equipamentos de traballo característicos.

CA3.6 Executáronse as operacións de mecanizado en perfís, envolventes, cadros e canalizacións.

CA3.7 Resolvéronse as continxencias xurdidas.

CA3.8 Elaborouse un informe do proceso de mecanizado.

CA3.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

CA3.10 Respectáronse os criterios de calidade.
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Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Plan de montaxe. Secuencia de operacións e control de tempo.

 Realización de esbozos.

 Planos e esquemas de cadros eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Aplicación de programas informáticos de debuxo técnico.

 Preparación, mecanizado e execución de cadros ou envolventes.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Deseño e mecanizado de cadros 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, tendo en conta a interpretación de planos e a documentación técnica. NO

RA2 - Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización. NO

RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas.

CA1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles.

CA1.3 Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros).

CA1.4 Definíronse as fases e as operacións do proceso.

CA2.1 Representáronse a man alzada vistas e cortes.

CA2.4 Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencionalismos.

CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.6 Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, atendendo ás escalas establecidas.

CA2.7 Tívose en conta a distribución dos elementos e o seu dimensionamento nas representacións realizadas.

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos
industriais e as súas instalacións asociadas.

CA4.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de planos, simboloxía e documentación técnica.

 Identificación de materiais e ferramentas.

 Simboloxía normalizada de representación de pezas aplicadas á mecanización de cadros e canalizacións. Escalas.
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Contidos

 Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación nas instalacións de automatismos.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións de automatismos.

 Normativa e regulamentación.

 Materiais característicos para mecanización de cadros e canalizacións.  Tipos e características de chapas empregadas nos cadros. Tipos e características de tubaxes empregadas en
canalizacións.
 Clasificación, elección e uso de equipamentos e de ferramentas de mecanizado.  Equipamentos, ferramentas e elementos de fixación. Ferramentas e instrumentos de trazado, medición e
comparación. Equipamentos e ferramentas de corte e mecanizado. Ferramentas
 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Formación en empresa 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. NO

RA4 - Localiza avarías e disfuncións na instalación, analiza os síntomas e identifica as causas que as producen. SI

RA5 - Repara avarías e disfuncións na instalación mediante o axuste ou a substitución dos elementos defectuosos. 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

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.

CA2.5 Realizáronse manobras con motores.

CA2.6 Aplicáronse os criterios de calidade establecidos.

CA2.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA2.8 Tivéronse en conta os tempos estimados nas actividades.

CA3.4 Distribuíronse os compoñentes nos cadros.

CA3.5 Mecanizouse a placa de montaxe, perfís, envolventes e canalizacións.

CA3.6 Montáronse os mecanismos do cadro e os elementos da instalación.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación.

CA3.9 Establecéronse criterios de calidade.

CA3.10 Tivéronse en conta os tempos estimados para cada actividade.

CA4.1 Elaborouse un plan de intervención.

CA4.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

CA4.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

CA4.4 Identificouse a causa da avaría.

CA4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.
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Criterios de avaliación

CA4.6 Realizouse a intervención no tempo requirido.

CA4.7 Aplicáronse as normas de calidade.

CA5.1 Elaborouse un plan de intervención correctora e preventiva.

CA5.2 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

CA5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores.

CA5.4 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA5.5 Rexistráronse datos para a elaboración do informe de reparación e da factura.

CA5.6 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

CA5.7 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

CA5.8 Realizouse a intervención no tempo requirido.

CA5.9 Aplicáronse as normas de calidade.

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

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

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

CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

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

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos
industriais e as súas instalacións asociadas.

CA6.7 Identificáronse as fontes posibles 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.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Control de potencia: arranque e manobra de motores monofásicos e trifásicos.

 Proteccións contra curtocircuítos e sobrecargas.

 Circuítos de forza e protección.

 Circuítos de control, mando e sinalización.

 Montaxe de sensores e detectores, elementos de control e actuadores, etc.

 Arrancadores e variadores de velocidade electrónicos.
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Contidos

 Aplicacións prácticas: portas automáticas, extracción de auga a presión, depuradoras de augas, etc.

 Montaxe de armarios, cadros eléctricos e canalizacións.

 Montaxe das instalacións de automatismos.

 Axuste dos elementos de control.

 Verificación do funcionamento do automatismo: medios e equipamentos.

 Normativa e regulamentación.

 Tipoloxía de avarías características en instalacións de automatismos.

 Análise de síntomas: sistemas empregados.

 Identificación das causas das avarías.

 Dispositivos empregados nos procesos de localización das avarías.

 Mantemento correctivo e preventivo.

 Diagnóstico e localización de avarías en instalacións de automatismos: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías: equipamentos utilizados.

 Medidas de protección e seguridade en mantemento.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Deseño de automatismos cableados 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 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 Describíronse os principios de funcionamento e as características de mecanismos (de accionamento, control, protección e sinalización), de receptores e de motores.

CA1.2 Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos.

CA1.3 Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos da instalación.

CA1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas dos seus compoñentes.

CA1.5 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

CA1.6 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada.

CA1.7 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

CA1.8 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

CA1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

CA1.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Características das instalacións de automatismos.

 Elaboración de esquemas de mando e potencia. Simboloxía normalizada.

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

 Sensores: tipos, características e aplicacións.

 Actuadores: tipos, características e aplicacións (relés, contactores, motores eléctricos, electroválvulas, etc.).

 Tipos de mantementos empregados en instalacións de automatismos industriais.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe de automatismos cableados 72

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. NO

RA4 - Localiza avarías e disfuncións na instalación, analiza os síntomas e identifica as causas que as producen. NO

RA5 - Repara avarías e disfuncións na instalación mediante o axuste ou a substitución dos elementos defectuosos. NO

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Interpretáronse os esquemas de mando e potencia.

CA2.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

CA2.3 Montáronse circuítos de mando e potencia.

CA2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.

CA2.5 Realizáronse manobras con motores.

CA3.1 Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas eléctricos.

CA3.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

CA3.3 Seleccionáronse compoñentes, ferramentas, e medios técnicos e de seguridade.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación.

CA4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

CA5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores.

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

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

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

CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

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

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos
industriais e as súas instalacións asociadas.

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.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Arranque de motores monofásicos e trifásicos. Aplicacións prácticas.

 Tipos de circuítos, mando e potencia.

 Control de potencia: arranque e manobra de motores monofásicos e trifásicos.

 Proteccións contra curtocircuítos e sobrecargas.

 Circuítos de forza e protección.

 Circuítos de control, mando e sinalización.

 Montaxe de sensores e detectores, elementos de control e actuadores, etc.

 Arrancadores e variadores de velocidade electrónicos.

 Montaxe das instalacións de automatismos.

 Axuste dos elementos de control.

 Verificación do funcionamento do automatismo: medios e equipamentos.

 Normativa e regulamentación.

 Tipoloxía de avarías características en instalacións de automatismos.

 Análise de síntomas: sistemas empregados.

 Identificación das causas das avarías.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Formación en empresa 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con control programable, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. NO

RA2 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. NO

RA3 - Localiza avarías e disfuncións na instalación, tendo en conta a análise dos síntomas e a identificación das súas causas, e repara os elementos defectuosos a
través do seu axuste ou da súa substitución. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

CA2.3 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable.

CA2.7 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos con autómatas.

CA2.8 Operouse cos autómatas respectando as normas de seguridade.

CA2.9 Realizáronse as actividades no tempo requirido.

CA2.10 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.

CA3.1 Elaborouse un plan de intervención.

CA3.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

CA3.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

CA3.4 Identificouse a causa da avaría.

CA3.5 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

CA3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores.

CA3.7 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA3.8 Rexistráronse datos para elaborar o informe de reparación e a factura.

CA3.9 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

CA3.10 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na execución das operacións de mantemento en automatismos programados.

CA3.11 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

CA3.12 Realizouse a intervención no tempo requirido.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA3.13 Aplicáronse as normas de calidade.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Instalacións de automatismos industriais con autómatas aplicados a pequenos motores. Control de potencia: arranque e manobra de motores monofásicos e trifásicos.  Circuítos de forza e
protección.  Circuítos de control, mando e sinalización.  Montaxe dos a
 Convertedores de frecuencia aplicados a pequenos motores asíncronos.

 Mantemento e reparación de instalacións de automatismos industriais con autómatas. Tipos de mantementos usados en instalacións de automatismos industriais programados.  Mantemento
correctivo e preventivo. Diagnóstico e localización de avarías en instalaci
 Análise de síntomas: sistemas empregados.

 Identificación das causas das avarías.

 Dispositivos empregados nos procesos de localización das avarías.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Deseño de automatismos programados 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con control programable, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 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 Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas programables para arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: funcións básicas e especiais relacionadas coas entradas e saídas.

CA1.3 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da instalación.

CA1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

CA1.5 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autómatas, coa simboloxía normalizada.

CA1.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do autómata.

CA1.7 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

CA1.8 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Características das instalacións de automatismos programables.

 Sensores e detectores: características e aplicacións.

 Actuadores: características e aplicacións.

 Tipos de circuítos: estratexias de configuración.

 Esquemas de mando e potencia.

 Simboloxía.

 Automatización con autómatas programables. Estrutura e características dos autómatas programables.  Entradas e saídas dixitais e analóxicas.  Montaxe e conexión de autómatas
programables.  Montaxe, conexión e regulación de periféricos. Programación básica
 Normativa e regulamentación.

 Catálogos para a selección de materiais.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Montaxe de automatismos Programados 53

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento. NO

RA3 - Localiza avarías e disfuncións na instalación, tendo en conta a análise dos síntomas e a identificación das súas causas, e repara os elementos defectuosos a
través do seu axuste ou da súa substitución. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas referencias.

CA2.2 Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos do sistema.

CA2.4 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables.

CA2.5 Realizouse o control de motores asíncronos con convertedores de frecuencia.

CA2.6 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores.

CA3.13 Aplicáronse as normas de calidade.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Programación e comunicación do autómata.

 Aplicacións prácticas: portas automáticas, extracción de auga a presión, depuradoras de augas, etc.

 Normativa e regulamentación.

 Avarías características de instalacións con autómatas.

 Tipoloxía de avarías características en instalacións con autómatas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

5.2 Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible)

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

UF 1. 23213 - OPERACIÓNS DE DESEÑO E MECANIZADO DO CADRO

     UD 1. Formación en empresa.

          CA 1.5 Realizouse un plan de montaxe. Si

          CA 1.6 Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade requiridos pola
intervención. Si

          CA 1.7 Tivéronse en conta os tempos previstos para os procesos. Si

          CA 2.2 Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais compoñentes. Si

          CA 2.3 Reflectíronse as cotas. Si

          CA 2.8 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico. Si

          CA 2.9 Respectáronse os criterios de calidade establecidos. Si

          CA 3.1 Determinouse o plan de mecanizado. Si

          CA 3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade. Si

          CA 3.3 Realizáronse medicións coa precisión esixida. Si

          CA 3.4 Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe. Si

          CA 3.5 Operouse coas ferramentas e cos equipamentos de traballo característicos. Si

          CA 3.6 Executáronse as operacións de mecanizado en perfís, envolventes, cadros e canalizacións. Si

          CA 3.7 Resolvéronse as continxencias xurdidas. Si

Procedementos e instrumentos de avaliación UF1
UD1

UF1
UD2

UF2
UD3

UF2
UD4

UF2
UD5

UF3
UD6

UF3
UD7

UF3
UD8 Total

3 % 6 % 10 % 12 % 28 % 8 % 12 % 21 % 100,00 %

Proba de
coñecementos

0 % 26 % 0 % 60 % 35 % 0 % 65 % 35 % 33,71 %

Proba escrita + modelo de
solución 0 % 26 % 0 % 60 % 35 % 0 % 65 % 35 % 33,71 %

Proba de
desempeño

0 % 74 % 0 % 40 % 65 % 0 % 35 % 65 % 45,29 %

Táboa de indicadores de
observación 0 % 74 % 0 % 40 % 65 % 0 % 35 % 65 % 45,29 %

Outros
100 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 21,00 %

Táboa de indicadores de
observación 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 21,00 %

Todas as probas UF1
UD1

UF1
UD2

UF2
UD3

UF2
UD4

UF2
UD5

UF3
UD6

UF3
UD7

UF3
UD8 Total

3 % 6 % 10 % 12 % 28 % 8 % 12 % 21 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 0 % 26 % 0 % 60 % 35 % 0 % 65 % 35 % 33,71 %

Táboa de indicadores de observación 100 % 74 % 100 % 40 % 65 % 100 % 35 % 65 % 66,29 %

Todas as probas UF1 RA1 UF1 RA2 UF1 RA3 UF1 RA4 UF2 RA1 UF2 RA2 UF2 RA3 UF2 RA4 UF2 RA5 UF2 RA6 UF3 RA1 UF3 RA2 UF3 RA3 Total

2,31 % 2,76 % 1,65 % 2,28 % 12,00 % 15,80 % 10,66 % 2,36 % 3,20 % 5,98 % 12,16 % 19,36 % 9,48 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 51,95 % 13,04 % 0,00 % 0,00 % 60,00 % 40,76 % 26,27 % 0,00 % 0,00 % 9,36 % 64,14 % 37,96 % 0,00 % 33,71 %

Táboa de indicadores de observación 48,05 % 86,96 % 100,00 % 100,00 % 40,00 % 59,24 % 73,73 % 100,00 % 100,00 % 90,64 % 35,86 % 62,04 % 100,00 % 66,29 %

5.1 Peso dos procedementos e instrumentos de avaliación dos CA na cualificación
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

          CA 3.8 Elaborouse un informe do proceso de mecanizado. Si

          CA 3.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. Si

          CA 3.10 Respectáronse os criterios de calidade. Si

          CA 4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte. Si

          CA 4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. Si

          CA 4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Si

          CA 4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de
prevención de riscos. Si

     UD 2. Deseño e mecanizado de cadros

          CA 1.1 Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas. Si

          CA 1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles. Si

          CA 1.3 Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros). Si

          CA 1.4 Definíronse as fases e as operacións do proceso. Si

          CA 2.1 Representáronse a man alzada vistas e cortes. Si

          CA 2.4 Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencionalismos. Si

          CA 2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada. Si

          CA 2.6 Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, atendendo ás escalas
establecidas. Si

          CA 2.7 Tívose en conta a distribución dos elementos e o seu dimensionamento nas representacións
realizadas. Si

          CA 4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais,
ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. Non

          CA 4.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.)
das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que
se deben empregar nas operacións de mecanizado.

Si

          CA 4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de
seguridade e protección persoal requiridas. Non

          CA 4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na
preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos industriais e as súas
instalacións asociadas.

Non

          CA 4.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental. Non

UF 2. 23223 - AUTOMATISMOS CON CABLES

     UD 3. Formación en empresa

          CA 2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia. Si

          CA 2.5 Realizáronse manobras con motores. Si

          CA 2.6 Aplicáronse os criterios de calidade establecidos. Si

          CA 2.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas. Si

          CA 2.8 Tivéronse en conta os tempos estimados nas actividades. Si

          CA 3.4 Distribuíronse os compoñentes nos cadros. Si

          CA 3.5 Mecanizouse a placa de montaxe, perfís, envolventes e canalizacións. Si

          CA 3.6 Montáronse os mecanismos do cadro e os elementos da instalación. Si

          CA 3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. Si

          CA 3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación. Si

          CA 3.9 Establecéronse criterios de calidade. Si

          CA 3.10 Tivéronse en conta os tempos estimados para cada actividade. Si
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

          CA 4.1 Elaborouse un plan de intervención. Si

          CA 4.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías. Si

          CA 4.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional. Si

          CA 4.4 Identificouse a causa da avaría. Si

          CA 4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e
ferramentas. Si

          CA 4.6 Realizouse a intervención no tempo requirido. Si

          CA 4.7 Aplicáronse as normas de calidade. Si

          CA 5.1 Elaborouse un plan de intervención correctora e preventiva. Si

          CA 5.2 Reparouse a avaría substituíndo elementos. Si

          CA 5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores. Si

          CA 5.4 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado. Si

          CA 5.5 Rexistráronse datos para a elaboración do informe de reparación e da factura. Si

          CA 5.6 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento. Si

          CA 5.7 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e
ferramentas. Si

          CA 5.8 Realizouse a intervención no tempo requirido. Si

          CA 5.9 Aplicáronse as normas de calidade. Si

          CA 6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte. Si

          CA 6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. Si

          CA 6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais,
ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. Si

          CA 6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.)
das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que
se deben empregar nas operacións de mecanizado.

Si

          CA 6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de
seguridade e protección persoal requiridas. Si

          CA 6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na
preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos industriais e as súas
instalacións asociadas.

Si

          CA 6.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental. Si

          CA 6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Si

          CA 6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de
prevención de riscos. Si

     UD 4. Deseño de automatismos cableados

          CA 1.1 Describíronse os principios de funcionamento e as características de mecanismos (de
accionamento, control, protección e sinalización), de receptores e de motores. Si

          CA 1.2 Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de velocidade de motores
eléctricos trifásicos e monofásicos. Si

          CA 1.3 Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos da instalación. Si

          CA 1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas dos
seus compoñentes. Si

          CA 1.5 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais. Non

          CA 1.6 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada. Si

          CA 1.7 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico. Si

          CA 1.8 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos. Si

          CA 1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. Si
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PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

          CA 1.10 Respectáronse os criterios de calidade. Si

     UD 5. Montaxe de automatismos cableados

          CA 2.1 Interpretáronse os esquemas de mando e potencia. Si

          CA 2.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto. Si

          CA 2.3 Montáronse circuítos de mando e potencia. Si

          CA 2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia. Si

          CA 2.5 Realizáronse manobras con motores. Si

          CA 3.1 Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas eléctricos. Si

          CA 3.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto. Si

          CA 3.3 Seleccionáronse compoñentes, ferramentas, e medios técnicos e de seguridade. No

          CA 3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. Si

          CA 3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación. Si

          CA 4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e
ferramentas. No

          CA 5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores. Si

          CA 6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais,
ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte. Si

          CA 6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. Si

          CA 6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais,
ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. Si

          CA 6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.)
das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que
se deben empregar nas operacións de mecanizado.

Si

          CA 6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de
seguridade e protección persoal requiridas. Si

          CA 6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na
preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de automatismos industriais e as súas
instalacións asociadas.

Si

          CA 6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. No

          CA 6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de
prevención de riscos. Si

UF 3. 23233 - AUTOMATISMOS PROGRAMADOS

     UD 6. Formación en empresa

          CA 1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais. Si

          CA 2.3 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable. Si

          CA 2.7 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos con autómatas. Si

          CA 2.8 Operouse cos autómatas respectando as normas de seguridade. Si

          CA 2.9 Realizáronse as actividades no tempo requirido. Si

          CA 2.10 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións. Si

          CA 3.1 Elaborouse un plan de intervención. Si

          CA 3.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías. Si

          CA 3.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional. Si

          CA 3.4 Identificouse a causa da avaría. Si

          CA 3.5 Reparouse a avaría substituíndo elementos. Si8

          CA 3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores. Si
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PROFESIONAIS

5.3 Peso dos CA na cualificación das UD e pesos das UD na cualificación do módulo
%Unidades didácticas e criterios de avaliación

UF 1. 23213 - OPERACIÓNS DE DESEÑO E MECANIZADO DO CADRO 9,00 %

3 %     UD 1. Formación en empresa.

4 %          CA 1.5 Realizouse un plan de montaxe.

1 %          CA 1.6 Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade requiridos pola intervención.

4 %          CA 1.7 Tivéronse en conta os tempos previstos para os procesos.

3 %          CA 2.2 Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais compoñentes.

2 %          CA 2.3 Reflectíronse as cotas.

6 %          CA 2.8 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

5 %          CA 2.9 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

          CA 3.7 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado. Si

          CA 3.8 Rexistráronse datos para elaborar o informe de reparación e a factura. Si

          CA 3.9 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento. Si

          CA 3.10 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na
execución das operacións de mantemento en automatismos programados. Si

          CA 3.11 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e
ferramentas. Si

          CA 3.12 Realizouse a intervención no tempo requirido. Si

          CA 3.13 Aplicáronse as normas de calidade. Si

     UD 7. Deseño de automatismos programados

          CA 1.1 Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas programables para arranque,
inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos. Si

          CA 1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: funcións básicas e especiais
relacionadas coas entradas e saídas. Si

          CA 1.3 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da instalación. Si

          CA 1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais. No

          CA 1.5 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autómatas, coa simboloxía
normalizada. Si

          CA 1.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do autómata. Si

          CA 1.7 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos. Si

          CA 1.8 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. Si

          CA 1.9 Respectáronse os criterios de calidade. Si

     UD 8. Montaxe de automatismos Programados

          CA 2.1 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas referencias. Si

          CA 2.2 Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos do sistema. Si

          CA 2.4 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables. Si

          CA 2.5 Realizouse o control de motores asíncronos con convertedores de frecuencia. Si

          CA 2.6 Verificouse o funcionamento do sistema. Si

          CA 3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores. Si

          CA 3.13 Aplicáronse as normas de calidade. No
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6 %          CA 3.1 Determinouse o plan de mecanizado.

4 %          CA 3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade.

5 %          CA 3.3 Realizáronse medicións coa precisión esixida.

8 %          CA 3.4 Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe.

5 %          CA 3.5 Operouse coas ferramentas e cos equipamentos de traballo característicos.

12 %          CA 3.6 Executáronse as operacións de mecanizado en perfís, envolventes, cadros e canalizacións.

3 %          CA 3.7 Resolvéronse as continxencias xurdidas.

5 %          CA 3.8 Elaborouse un informe do proceso de mecanizado.

4 %          CA 3.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

3 %          CA 3.10 Respectáronse os criterios de calidade.

5 %          CA 4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

5 %          CA 4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

5 %          CA 4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

5 %          CA 4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

6 %     UD 2. Deseño e mecanizado de cadros

15 %          CA 1.1 Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas.

5 %          CA 1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles.

4 %          CA 1.3 Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros).

10 %          CA 1.4 Definíronse as fases e as operacións do proceso.

6 %          CA 2.1 Representáronse a man alzada vistas e cortes.

10 %          CA 2.4 Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencionalismos.

10 %          CA 2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

5 %          CA 2.6 Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, atendendo ás escalas establecidas.

7 %          CA 2.7 Tívose en conta a distribución dos elementos e o seu dimensionamento nas representacións realizadas.

5 %          CA 4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

8 %          CA 4.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

5 %          CA 4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

5 %          CA 4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento de automatismos industriais e as súas instalacións asociadas.

5 %          CA 4.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

UF 2. 23223 - AUTOMATISMOS CON CABLES 50,00 %

10 %     UD 3. Formación en empresa

5 %          CA 2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.

5 %          CA 2.5 Realizáronse manobras con motores.

3 %          CA 2.6 Aplicáronse os criterios de calidade establecidos.

2 %          CA 2.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

3 %          CA 2.8 Tivéronse en conta os tempos estimados nas actividades.

5 %          CA 3.4 Distribuíronse os compoñentes nos cadros.

5 %          CA 3.5 Mecanizouse a placa de montaxe, perfís, envolventes e canalizacións.
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5 %          CA 3.6 Montáronse os mecanismos do cadro e os elementos da instalación.

8 %          CA 3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

4 %          CA 3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación.

2 %          CA 3.9 Establecéronse criterios de calidade.

2 %          CA 3.10 Tivéronse en conta os tempos estimados para cada actividade.

2 %          CA 4.1 Elaborouse un plan de intervención.

4 %          CA 4.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

3 %          CA 4.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

3 %          CA 4.4 Identificouse a causa da avaría.

2 %          CA 4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

2 %          CA 4.6 Realizouse a intervención no tempo requirido.

2 %          CA 4.7 Aplicáronse as normas de calidade.

2 %          CA 5.1 Elaborouse un plan de intervención correctora e preventiva.

3 %          CA 5.2 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

4 %          CA 5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores.

2 %          CA 5.4 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

2 %          CA 5.5 Rexistráronse datos para a elaboración do informe de reparación e da factura.

2 %          CA 5.6 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

1 %          CA 5.7 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

1 %          CA 5.8 Realizouse a intervención no tempo requirido.

1 %          CA 5.9 Aplicáronse as normas de calidade.

2 %          CA 6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

2 %          CA 6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

2 %          CA 6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

2 %          CA 6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

1 %          CA 6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

2 %          CA 6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento de automatismos industriais e as súas instalacións asociadas.

1 %          CA 6.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

1 %          CA 6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

2 %          CA 6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

12 %     UD 4. Deseño de automatismos cableados

15 %          CA 1.1 Describíronse os principios de funcionamento e as características de mecanismos (de accionamento, control, protección e sinalización), de receptores e de
motores.

10 %          CA 1.2 Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos.

10 %          CA 1.3 Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos da instalación.

10 %          CA 1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas dos seus compoñentes.

5 %          CA 1.5 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

15 %          CA 1.6 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada.

15 %          CA 1.7 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.
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10 %          CA 1.8 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

5 %          CA 1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

5 %          CA 1.10 Respectáronse os criterios de calidade.

28 %     UD 5. Montaxe de automatismos cableados

15 %          CA 2.1 Interpretáronse os esquemas de mando e potencia.

8 %          CA 2.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

15 %          CA 2.3 Montáronse circuítos de mando e potencia.

7 %          CA 2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.

5 %          CA 2.5 Realizáronse manobras con motores.

5 %          CA 3.1 Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas eléctricos.

5 %          CA 3.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

2 %          CA 3.3 Seleccionáronse compoñentes, ferramentas, e medios técnicos e de seguridade.

10 %          CA 3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

5 %          CA 3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación.

2 %          CA 4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

5 %          CA 5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores.

2 %          CA 6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

2 %          CA 6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

2 %          CA 6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

2 %          CA 6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

2 %          CA 6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

2 %          CA 6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento de automatismos industriais e as súas instalacións asociadas.

2 %          CA 6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

2 %          CA 6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

UF 3. 23233 - AUTOMATISMOS PROGRAMADOS 41,00 %

8 %     UD 6. Formación en empresa

2 %          CA 1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

15 %          CA 2.3 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable.

10 %          CA 2.7 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos con autómatas.

3 %          CA 2.8 Operouse cos autómatas respectando as normas de seguridade.

2 %          CA 2.9 Realizáronse as actividades no tempo requirido.

2 %          CA 2.10 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.

3 %          CA 3.1 Elaborouse un plan de intervención.

8 %          CA 3.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

10 %          CA 3.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

8 %          CA 3.4 Identificouse a causa da avaría.

5 %          CA 3.5 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

10 %          CA 3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores.
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5.4 Peso dos CA na cualificación dos RA e peso dos RA na cualificación do módulo

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

UF 1. 23213 - OPERACIÓNS DE DESEÑO E MECANIZADO DO CADRO 9,00 %

2,31 %     RA 1. Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, tendo en conta a interpretación de planos e a documentación técnica.

38,96 %          CA 1.1 Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas.

12,99 %          CA 1.2 Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles.

10,39 %          CA 1.3 Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros).

25,97 %          CA 1.4 Definíronse as fases e as operacións do proceso.

5,19 %          CA 1.5 Realizouse un plan de montaxe.

1,30 %          CA 1.6 Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade requiridos pola intervención.

5,19 %          CA 1.7 Tivéronse en conta os tempos previstos para os procesos.

2,76 %     RA 2. Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización.

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

7 %          CA 3.7 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

3 %          CA 3.8 Rexistráronse datos para elaborar o informe de reparación e a factura.

3 %          CA 3.9 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

3 %          CA 3.10 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na execución das operacións de mantemento en automatismos
programados.

2 %          CA 3.11 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

2 %          CA 3.12 Realizouse a intervención no tempo requirido.

2 %          CA 3.13 Aplicáronse as normas de calidade.

12 %     UD 7. Deseño de automatismos programados

20 %          CA 1.1 Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas programables para arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos
trifásicos e monofásicos.

15 %          CA 1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: funcións básicas e especiais relacionadas coas entradas e saídas.

10 %          CA 1.3 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da instalación.

5 %          CA 1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

10 %          CA 1.5 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autómatas, coa simboloxía normalizada.

20 %          CA 1.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do autómata.

10 %          CA 1.7 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

5 %          CA 1.8 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

5 %          CA 1.9 Respectáronse os criterios de calidade.

21 %     UD 8. Montaxe de automatismos Programados

15 %          CA 2.1 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas referencias.

15 %          CA 2.2 Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos do sistema.

20 %          CA 2.4 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables.

15 %          CA 2.5 Realizouse o control de motores asíncronos con convertedores de frecuencia.

15 %          CA 2.6 Verificouse o funcionamento do sistema.

15 %          CA 3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores.

5 %          CA 3.13 Aplicáronse as normas de calidade.
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13,04 %          CA 2.1 Representáronse a man alzada vistas e cortes.

3,26 %          CA 2.2 Debuxáronse esbozos de perfís, envolventes, cadros e demais compoñentes.

2,17 %          CA 2.3 Reflectíronse as cotas.

21,74 %          CA 2.4 Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencionalismos.

21,74 %          CA 2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

10,87 %          CA 2.6 Tivéronse en conta as representacións de pezas e conxuntos, atendendo ás escalas establecidas.

15,22 %          CA 2.7 Tívose en conta a distribución dos elementos e o seu dimensionamento nas representacións realizadas.

6,52 %          CA 2.8 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

5,43 %          CA 2.9 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

1,65 %     RA 3. Executa operacións de mecanizado aplicando técnicas de medición e marcaxe, e utilizando máquinas e ferramentas.

10,91 %          CA 3.1 Determinouse o plan de mecanizado.

7,27 %          CA 3.2 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas, e os medios técnicos e de seguridade.

9,09 %          CA 3.3 Realizáronse medicións coa precisión esixida.

14,55 %          CA 3.4 Executáronse operacións de distribución, trazado e marcaxe.

9,09 %          CA 3.5 Operouse coas ferramentas e cos equipamentos de traballo característicos.

21,82 %          CA 3.6 Executáronse as operacións de mecanizado en perfís, envolventes, cadros e canalizacións.

5,45 %          CA 3.7 Resolvéronse as continxencias xurdidas.

9,09 %          CA 3.8 Elaborouse un informe do proceso de mecanizado.

7,27 %          CA 3.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

5,45 %          CA 3.10 Respectáronse os criterios de calidade.

2,28 %     RA 4. 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.

6,58 %          CA 4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

6,58 %          CA 4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

13,16 %          CA 4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

21,05 %          CA 4.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

13,16 %          CA 4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

13,16 %          CA 4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento de automatismos industriais e as súas instalacións asociadas.

13,16 %          CA 4.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

6,58 %          CA 4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

6,58 %          CA 4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

UF 2. 23223 - AUTOMATISMOS CON CABLES 50,00 %

12,00 %     RA 1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas.

15,00 %          CA 1.1 Describíronse os principios de funcionamento e as características de mecanismos (de accionamento, control, protección e sinalización), de receptores e de
motores.

10,00 %          CA 1.2 Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos.

10,00 %          CA 1.3 Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos da instalación.

10,00 %          CA 1.4 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas dos seus compoñentes.

5,00 %          CA 1.5 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

15,00 %          CA 1.6 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada.
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15,00 %          CA 1.7 Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico.

10,00 %          CA 1.8 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

5,00 %          CA 1.9 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

5,00 %          CA 1.10 Respectáronse os criterios de calidade.

15,80 %     RA 2. Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu funcionamento.

26,58 %          CA 2.1 Interpretáronse os esquemas de mando e potencia.

14,18 %          CA 2.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

26,58 %          CA 2.3 Montáronse circuítos de mando e potencia.

12,41 %          CA 2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.

3,16 %          CA 2.4 Conectáronse os motores eléctricos ao circuíto de potencia.

12,03 %          CA 2.5 Realizáronse manobras con motores.

1,90 %          CA 2.6 Aplicáronse os criterios de calidade establecidos.

1,27 %          CA 2.7 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

1,90 %          CA 2.8 Tivéronse en conta os tempos estimados nas actividades.

10,66 %     RA 3. Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

13,13 %          CA 3.1 Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas eléctricos.

13,13 %          CA 3.2 Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto.

5,25 %          CA 3.3 Seleccionáronse compoñentes, ferramentas, e medios técnicos e de seguridade.

4,69 %          CA 3.4 Distribuíronse os compoñentes nos cadros.

4,69 %          CA 3.5 Mecanizouse a placa de montaxe, perfís, envolventes e canalizacións.

4,69 %          CA 3.6 Montáronse os mecanismos do cadro e os elementos da instalación.

7,50 %          CA 3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

26,27 %          CA 3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

3,75 %          CA 3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación.

13,13 %          CA 3.8 Comprobouse o funcionamento da instalación.

1,88 %          CA 3.9 Establecéronse criterios de calidade.

1,88 %          CA 3.10 Tivéronse en conta os tempos estimados para cada actividade.

2,36 %     RA 4. Localiza avarías e disfuncións na instalación, analiza os síntomas e identifica as causas que as producen.

8,47 %          CA 4.1 Elaborouse un plan de intervención.

16,95 %          CA 4.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

12,71 %          CA 4.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

12,71 %          CA 4.4 Identificouse a causa da avaría.

32,20 %          CA 4.5 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

8,47 %          CA 4.6 Realizouse a intervención no tempo requirido.

8,47 %          CA 4.7 Aplicáronse as normas de calidade.

3,20 %     RA 5. Repara avarías e disfuncións na instalación mediante o axuste ou a substitución dos elementos defectuosos.

6,25 %          CA 5.1 Elaborouse un plan de intervención correctora e preventiva.

9,38 %          CA 5.2 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

12,50 %          CA 5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores.
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%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

43,75 %          CA 5.3 Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores.

6,25 %          CA 5.4 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

6,25 %          CA 5.5 Rexistráronse datos para a elaboración do informe de reparación e da factura.

6,25 %          CA 5.6 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

3,12 %          CA 5.7 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

3,12 %          CA 5.8 Realizouse a intervención no tempo requirido.

3,12 %          CA 5.9 Aplicáronse as normas de calidade.

5,98 %     RA 6. 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.

12,71 %          CA 6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

12,71 %          CA 6.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

12,71 %          CA 6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

12,71 %          CA 6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

1,67 %          CA 6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

9,36 %          CA 6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

12,71 %          CA 6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento de automatismos industriais e as súas instalacións asociadas.

1,67 %          CA 6.7 Identificáronse as fontes posibles de contaminación do contorno ambiental.

1,67 %          CA 6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

9,36 %          CA 6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

12,71 %          CA 6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

UF 3. 23233 - AUTOMATISMOS PROGRAMADOS 41,00 %

12,16 %     RA 1. Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con control programable, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas.

19,74 %          CA 1.1 Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas programables para arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos
trifásicos e monofásicos.

14,80 %          CA 1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: funcións básicas e especiais relacionadas coas entradas e saídas.

9,87 %          CA 1.3 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da instalación.

1,32 %          CA 1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

4,93 %          CA 1.4 Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais.

9,87 %          CA 1.5 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autómatas, coa simboloxía normalizada.

19,74 %          CA 1.6 Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do autómata.

9,87 %          CA 1.7 Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos.

4,93 %          CA 1.8 Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso.

4,93 %          CA 1.9 Respectáronse os criterios de calidade.

19,36 %     RA 2. Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

16,27 %          CA 2.1 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas referencias.

16,27 %          CA 2.2 Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos do sistema.

6,20 %          CA 2.3 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable.

21,69 %          CA 2.4 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables.

16,27 %          CA 2.5 Realizouse o control de motores asíncronos con convertedores de frecuencia.

16,27 %          CA 2.6 Verificouse o funcionamento do sistema.
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PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

A) ELABORACIÓN DE PRÁCTICAS OU TRABALLOS. Peso cualificación 50%. Ao longo de cada trimestre proporase a elaboración de prácticas

ou traballos que o alumno/a deberá realizar individualmente ou ben a nivel grupal. Esta información recollerase no caderno do profesor.

B) PROBAS ESPECIFICAS. Peso cualificación 50%. Ao longo de cada trimestre establecerase unha ou varias probas sobre as unidades

propostas, estas probas poderán ser teóricas ou prácticas ou unha combinación de ambas. Esta información recollerase no caderno do profesor.

MÍNIMOS EXISIBLES PARA ACADAR A AVALIACIÓN POSITIVA

A) PRÁCTICAS OU TRABALLOS. (50 %). Para obter a cualificación de aprobado en cada unha das prácticas, o alumno/a deberá acadar un

mínimo de 4 sobre 10 puntos nas diferentes prácticas que se propoñan ao longo do trimestre. Sendo imprescindible que o alumno/a teña unha

puntuación media mínima de 4 sobre 10 puntos para poder facer a media coa parte de probas específicas.

B) PROBAS ESPECIFICAS.(50%). Para obter a cualificación de aprobado nas probas específicas, o alumno/a deberá acadar un minimo de 4

sobre 10 puntos en cada unha das probas específicas que se propoñan ao longo do trimestre. Sendo imprescindible que o alumno/a teña unha

5.5 Observacións sobre os criterios de cualificación

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

4,13 %          CA 2.7 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos con autómatas.

1,24 %          CA 2.8 Operouse cos autómatas respectando as normas de seguridade.

0,83 %          CA 2.9 Realizáronse as actividades no tempo requirido.

0,83 %          CA 2.10 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.

9,48 %     RA 3. Localiza avarías e disfuncións na instalación, tendo en conta a análise dos síntomas e a identificación das súas causas, e repara os elementos
defectuosos a través do seu axuste ou da súa substitución.

2,53 %          CA 3.1 Elaborouse un plan de intervención.

6,75 %          CA 3.2 Realizáronse medidas e verificacións para a localización de avarías.

8,44 %          CA 3.3 Identificáronse disfuncións da instalación mediante comprobación funcional.

6,75 %          CA 3.4 Identificouse a causa da avaría.

4,22 %          CA 3.5 Reparouse a avaría substituíndo elementos.

8,44 %          CA 3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores.

33,23 %          CA 3.6 Axustáronse as proteccións conforme as características dos receptores.

5,91 %          CA 3.7 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

2,53 %          CA 3.8 Rexistráronse datos para elaborar o informe de reparación e a factura.

2,53 %          CA 3.9 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento.

2,53 %          CA 3.10 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na execución das operacións de mantemento en automatismos
programados.

1,69 %          CA 3.11 Operouse con autonomía e destreza na manipulación de elementos, equipamentos e ferramentas.

1,69 %          CA 3.12 Realizouse a intervención no tempo requirido.

1,69 %          CA 3.13 Aplicáronse as normas de calidade.

11,08 %          CA 3.13 Aplicáronse as normas de calidade.
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puntuación media mínima de 4 sobre 10 puntos para poder facer a media coa parte de prácticas ou traballos.

Para obter a cualificación de aprobado, a nota media das prácticas ou traballos e probas especiíficas debe ser igual ou superior a 5 sobre 10

puntos, a nota no caso de ser decimal redondearase a inmediata superior se a cifra de decimais é superior ou igual a 5.

A entrega das prácticas ou traballos ao longo do curso será a través da aula virtual do centro para que así conste por parte do alumnado a entrega

de ditos traballos.

COPIA,PLAXIO E APROPIACIÓN:

No caso de producirse copia, plaxio ou apropiación de probas, traballos ou prácticas, procedererase a calificación dese traballo, proba ou práctica

cunha calificación de cero puntos.

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

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.

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

As probas específicas e prácticas aprobados serán liberatorios de materia para o exame final.

Se un alumno suspende un ou máis exames parciais, irá o exame de avaliación coas partes pendentes de dita avaliación.

O final de cada avaliación ou o principio da seguinte está previsto a realización dunha proba de recuperación das partes pendentes de cada

avaliación.

Estes exames de recuperación puntuaranse como APTO/NON APTO, sendo o APTO equivalente a un 5 sobre 10 puntos. É dicir, para obter a nota

final ponderada teranse en conta as notas obtidas nos exames e todas aquelas partes recuperadas valoraranse cun 5.

No caso das prácticas/traballos terán que repetirse ou realizar as actividades de recuperación propostas polo profesor.

No caso de non superar o módulo de forma parcial ou total, chegado o momento de marchas a empresa, farase un informe individualizado das

partes (RA¿s) que non acadou para planificar as actividades de recuperación.

As porcentaxes serán do 40% os exames e do 60% os traballos/actividades realizadas.

O alumno que non supere na proba Extraordinaria de Setembro o módulo quedará fora do Proxecto dual e non poderá promocionar a segundo

curso, segundo o Artigo 14 da Orde de 14 de Xuño de 2018.

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

O alumno que perda o dereito á avaliación contínua terá un proceso de avaliación que consistirá na realización de 2 probas:
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-  Unha escrita  que contara o 50 % da nota final.

- Unha proba práctica que contará o outro 50 % da nota final.

Ambalas partes puntúan sobre 10 , e será requisito imprescindible obter unha puntuación mínima de 5 puntos en cada unha delas para obter unha

calificación positiva no módulo, que se acadará a partir da media de ambalas partes.

Primeiro farase a proba escrita, e se o alumno/a non acada a nota mínima de 5 puntos xa non terá dereito a facer a proba práctica, dándollese por

suspenso o módulo.

A realización de trampas nalgunha das probas (copiar ou deixar copiar, plaxiar ou apropiarse dunha práctica/traballo ou parte dela, etc) terá como

consecuencia a cualificación de 0 puntos. A non presentación a algunha das probas sen unha causa xustificada terá igualmente unha cualificación

de 0 puntos.

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 levarase a cabo mediante:

- As enquisas establecidas polo departamento.

- Tamén se fará unha reunión co titor e o resto de profesorado do curso para a valoración global dos resultados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Aqueles alumnos/as con dificultades na ensinanza-apredizaxe, prestaráselle especial atención, non só contemplando o aspecto individual senón

tamén o tipo de ensinanza que se lles proporciona.

En canto ao alumnado con TDAH seguirase o protocolo establecido pola Consellería.

As medidas concretas a adoptar, optaremos pola modificación de determinados aspectos metodolóxicos en caso de que fose necesario. Mediante

unha avaliación inicial detectaremos os aspectos, carencias ou dificultades de tipo académico ou psico-físicas. Se as dificultades son de tipo

académico preveranse medidas de reforzo axeitadas, e se as dificultades fosen de tipo psicofísicas adoptaranse medidas en colaboración co

departamento de orientación do centro educativo para tomar as medidas oportunas. Debemos ter en conta tamén medidas de ampliación para

atender a aqueles alumnos/as que superaron ampliamente os resultados de aprendizaxe das unidades didácticas.

Esta proba inicial realizarase ao principio de curso escolar (na primeira semana a ser posible) e servirá para orientar o proceso de ensino-

aprendizaxe.

Poderá ser unha proba escrita ou un debate sobre temas elementais de electricidade-electrónica ou aspectos necesarios para o correcto
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desenvolvemento do módulo, poderá variar de ano en ano e non terá valor ningún na calificación do alumno.

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

As medidas a tomar poden ser as seguintes:

Medidas de reforzo :

1. Atención mais personalizada polo profesor.

2. Exercicios complementarios mais sinxelos.

3. Exercicios de consolidación unha vez acadados os contidos.

4. Medidas orientadoras e tutoriais individualizadas.

5. Lectura de material complementario que se atope na aula ou collidos da biblioteca (libros de divulgación sobre o tema tratado, documentación

técnica, catálogos, etc.), e que poderán levar prestados para a casa.

Medidas de ampliación:

1. Exercicios complementarios mais esixentes de forma individual ou en pequeno grupo (exercicios e instalacións máis complexas).

2. Profundización no coñecemento e aplicación de diferentes sistemas.

3. Iniciación o coñecemento de novos sistemas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

-Fomentarase a convivencia pacífica na interculturalidade, a súa aceptación e integración. Asemade rexeitaranse comportamentos sexistas ou

xenófobos.

-Puntualidade e asistencia.

-Valorarase a importancia da constancia, o traballo, a organización e a limpeza na impresión de documentos.

-Concienciarase ao alumnado da enorme importancia de axustarse á legalidade en calquera ámbito da vida cotiá.

-Dende o principio de curso indicaráselles o uso correcto do material e equipos informáticos e as consecuencias negativas que leva consigo unha

mala utilización.

-Cooperación na superación de dificultades que se presenten ó grupo, cunha actitude tolerante cara as ideas e as actitudes do resto dos

compañeiros.

-Colaborarase co departamento de orientación nas actividades complementarias sobre educación en valores cando así o precise.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Se he posible realizaranse as actividades complementarias e extraescolares establecidas polo departamento e/ou polo centro.
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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 Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0233 Electrónica 52022/2023 128107

MP0233_12 Electrónica dixital 52022/2023 5445

MP0233_22 Electrónica analóxica 52022/2023 7462

(*) 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 inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este Ciclo Formativo impartirase no réxime de FP Dual no que se combinarán os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro

formativo. Non obstante, os contidos correspondentes a este módulo impartiranse na súa totalidade no centro educativo.

O desenrolo curricular deste módulo profesional fíxose tomando como referencia o IES Urbano Lugrís ubicado na cidade da Coruña. Na contorna

da Coruña hai diversos poligonos industriais, onde se ubican empresas, nas que o alumnado pode desenvolver as seguintes ocupacións:

- Instalador/a mantedor/a electricista.

- Instalador/a mantedor/a de sistemas domóticos.

- Instalador/a de telecomunicacións en edificios de vivendas.

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

- Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

Tomando como referencia os ámbitos produtivos anteriormente citados, cabe destacar que os equipos que se empregan durante a impartición do

módulo son os que habitualmente se utilizarán nas tarefas relacionadas cos devanditos postos de traballo. Deste xeito, proporcionaráselle ao

alumnado maiores posibilidades de desenvolvemento no eido profesional que nos ocupa.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresaFormación en
empresa.

0 0

2 Estudo dos circuitos lóxicos combinacionaisRecoñecemento de
circuitos lóxicos
combinacionais

24 19

3 Estudo dos circuitos lóxicos secuenciaisRecoñecemento de
circuitos lóxicos
secuenciais

30 23

4 Formación curricular que se adquirirá na empresaFormación en
empresa.

0

5 Determincaión das características e aplicacións dos circuítos de rectificación e filtraxeRecoñecemento de
circuitos de
rectificación e filtraxe

25 19

6 Determinación das características e aplicacións dos circuítos amplificadores, temporizadores e osciladoresRecoñecemento de
circuitos
amplificadores,
temporizadores e
osciladores

25 19

7 Determinación das caracteristicas e aplicacións das fontes de alimentaciónRecoñecemento das
fontes de alimentación

12 10

8 Verificación das características e do funcionamento dos circuítos electrónicos de potenciaRecoñecemento dos
sistemas electrónicos
de potencia

12 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 0

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Recoñecemento de circuitos lóxicos combinacionais 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. 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 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais utilizadas nos circuítos electrónicos dixitais.

CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía acaída.

CA1.4 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais.

CA1.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA1.7 Verificouse o funcionamento dos circuítos.

CA1.8 Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación.

CA1.9 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diferentes fabricantes.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Introdución ás técnicas dixitais.  Sistemas dixitais.  Sistemas de numeración. Álxebra de Boole. Funcións lóxicas. Simboloxía.  Equipamentos de medida.

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

 Análise de circuítos combinacionais.  Codificadores e decodificadores.  Multiplexores e demultiplexores. Comparadores.

 Software de simulación.

 Aplicacións prácticas con circuítos combinacionais.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Recoñecemento de circuitos lóxicos secuenciais 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e determina as súas características e as súas aplicacións. 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 Describíronse diferenzas entre circuítos combinacionais e secuenciais.

CA2.2 Describíronse diferenzas entre sistemas síncronos e asíncronos.

CA2.3 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais.

CA2.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA2.5 Utilizáronse os instrumentos lóxicos de medida axeitados.

CA2.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA2.7 Verificouse o funcionamento de circuítos básicos secuenciais.

CA2.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos lóxicos secuenciais.

CA2.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise de circuítos secuenciais.

 Biestables (asíncronos e síncronos) RS, JK, T e D.

 Rexistros de desprazamento.

 Contadores.

 Simboloxía.

 Equipamentos de medida.

 Software de simulación.

 Aplicacións prácticas con circuítos secuenciais.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Formación en empresa. 0
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Recoñecemento de circuitos de rectificación e filtraxe 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes.

CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos.

CA1.3 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc.

CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA1.6 Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros.

CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA1.8 Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas.

CA1.9 Describíronse as aplicacións reais deste tipo de circuítos.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes pasivos: tipos, características e aplicacións.  Resistencias fixas e axustables, e potenciómetros.  Condensadores.  Bobinas. Transformadores.

 Compoñentes activos: tipos, características e aplicacións.  Díodos semicondutores. Rectificación. Filtros.  Transistores.  Compoñentes optoelectrónicos: led, fotodíodos, fototransistores e
optoacopladores.
 Simboloxía.

 Instrumentación en electrónica analóxica: multímetro, osciloscopio, etc.

 Software de simulación.

 Técnicas de soldadura e desoldadura nas montaxes electrónicas.

 Montaxe e experimentación de circuítos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Recoñecemento de circuitos amplificadores, temporizadores e osciladores 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Recoñece circuítos amplificadores, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

RA5 - Recoñece circuítos de temporización e oscilación, e verifica as súas características e o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse os tipos de circuítos amplificadores.

CA3.2 Describíronse os parámetros e as características dos circuítos amplificadores.

CA3.3 Identificáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA3.4 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA3.5 Verificouse o seu funcionamento.

CA3.6 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados.

CA3.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos amplificadores.

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

CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de temporización e oscilación con dispositivos integrados.

CA5.2 Describiuse o funcionamento de temporizadores e osciladores.

CA5.3 Verificouse o funcionamento dos circuítos de temporización e dos circuítos osciladores.

CA5.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA5.5 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados.

CA5.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA5.7 Visualizáronse os sinais máis significativos.

CA5.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos integrados de temporización e oscilación.

CA5.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.6.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Tipos e características dos circuítos amplificadores.

 Simboloxía e identificación de compoñentes.

 Amplificadores operacionais. Funcionamento básico: parámetros e características fundamentais. Aplicacións básicas con dispositivos integrados.  Montaxes básicos con amplificadores
operacionais.
 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas dos amplificadores.

 Temporizadores.

 Osciladores.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas dos circuítos de temporización e de oscilación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Recoñecemento das fontes de alimentación 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece fontes de alimentación, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non conmutadas.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos bloques que compoñen os sistemas completos de alimentación.

CA2.3 Identificáronse as características máis salientables proporcionadas por fabricantes consultando información técnica e comercial.

CA2.4 Describíronse as configuracións de circuítos reguladores integrados.

CA2.5 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc.

CA2.6 Describíronse as aplicacións reais.

CA2.7 Verificouse o funcionamento de fontes conmutadas.

CA2.8 Describíronse aplicacións reais das fontes conmutadas.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Fontes lineais: estabilización e regulación con dispositivos integrados.

 Fontes conmutadas: características e fundamentos. Bloques funcionais. Modulación PWM.  Convertedores.

 Montaxe de fontes de alimentación.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas das fontes de alimentación.
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Recoñecemento dos sistemas electrónicos de potencia 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Recoñece sistemas electrónicos de potencia, e verifica as súas características e o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de potencia.

CA4.2 Identificouse a función de cada bloque do sistema.

CA4.3 Enumeráronse as características máis salientables dos compoñentes.

CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA4.5 Verificouse o funcionamento dos compoñentes (tiristor, diac, triac, etc.).

CA4.6 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA4.7 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados.

CA4.8 Visualizáronse os sinais máis significativos.

CA4.9 Describíronse aplicacións reais dos sistemas de alimentación controlados.

CA4.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tiristor, fototiristor, triac e diac.

 Aplicación a sistemas de alimentación controlados.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Verificación do funcionamento dos compoñentes.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Os minimos exisibles son os indicados no apartado 4.c.para cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A nota de cada unha das avaliacións deste módulo será o seguinte:

.- Prácticas, exercicios e actividades entregables, 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 en cada un dos apartados (prácticas,  exercicios e actividades

entregables por unha parte e proba ou probas escritas por outra)

- A nota mínima exixida en cada apartado é un 4 sobre 10

- Para superar a materia o alumno/-a 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

Dado que por tratarse dun ciclo impartido en modalidade dual, e os contidos deste módulo vense todos na aula, aqueles alumnos/-as que

suspendan algunha das dúas avaliacións faráselles unha recuperación pouco despois do final da avaliación e en todo caso, antes da incorporación

as empresas. Insistirase naquelas partes nas cales fallaron no exame ou exames ordinarios proporcionando tarefas, apuntamentos, etc.. Neste

exame de recuperación, que será da parte da materia suspensa, deberá acadar unha nota mínima de 5 sobre 10.  En  caso de aprobar,  a

calificación que se dará será de 5 por tratarse de recuperación. En caso de non superar algunha das probas de recuperación, deberán acudir nas

datas que marque o centro ao exame extraordinario de toda a materia (previsiblemente en setembro).

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

O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua deberase examinar de toda a materia nunha proba extraordinaria na data que especifique

o centro, tendo en conta que se trata dun ciclo en modalidade dual. Nesta proba extraordinaria haberá unha parte práctica (prácticas de montaxe) e

un exame escrito sobre os contidos vistos no curso. Cada parte valorarase de 1 a 10 e a nota final será a media das dúas partes, debendo sacar

como mínimo un 4 sobre 10 nunha das partes para facer media coa outra parte. A cualificación máxima que figurará será 5.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O profesor fará o seguimento dos contidos vistos en cada unha das unidades didácticas da súa secuenciación. No caso de non cumprirse os

prazos de dita secuenciación deberá indicar as razóns do incumprimento. Realizará tamén un estudio da porcentaxe de alumnos que superan as

probas escritas propostas pola súa parte e analizará os resultados, intentando buscar solucións para o alumnado que non as supera. Ó final do

curso deberá ver a porcentaxe de abandonos dos seus módulos por parte do alumnado e buscar as razóns de dito abandono. Ó remate do curso

entregará ó alumnado unha enquisa anónima onde se baremará a súa propia práctica docente.

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

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

O profesor deberá atender en todo momento  ás posibles singularidades presentes na aula, educando ó alumnado en valores democráticos, de

respeto e de convivencia. Para levar a cabo dita tarefa valerase dos propios contidos da programación, incorporando na medida do posible temas

transversais que permitan ó alumnado recibir unha serie de valores de modo indirecto. Deste modo fomentarase un entorno de traballo respetuoso

onde o alumnado se poda desenvolver con plena liberdade e sen ningún tipo de coerción.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ó longo do curso o profesor proporá unha serie de actividades ó alumnado que incentiven a súa curiosidade e iniciativa. Dentro de ditas

actividades proxectaranse documentais relacionados cos contidos dos módulos impartidos polo profesor. Dentro das posibilidades, tentarase

realizar algunha visita co alumnado a industrias ou pequenas empresas onde poidan observar e ver aplicacións reais do que ven teórica e

prácticamente no aula. Deste modo o alumnado terá unha visión máis completa do seu futuro entorno de traballo.
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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 Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0234 Electrotecnia 102022/2023 253213

MP0234_14 Corrente continua 102022/2023 5244

MP0234_24 Electromagnetismo e corrente alterna 102022/2023 7563

MP0234_34 Máquinas eléctricas 102022/2023 7563

MP0234_44 Seguridade e proteccións nas instalacións electrotécnicas 102022/2023 5143

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

Profesorado asignado ao módulo OVIDIO FERNÁNDEZ BLAS

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

Dada a variedade de situacións educativas e o contexto socio-laboral de A Coruña, ofértase un ciclo formativo de Técnico en Instalacións

Eléctricas e Automáticas en réxime dual e formúlase un currículo como "deseño aberto" para adecualo á realidade da zona e ao tipo de alumnos do

Centro.

A formación profesional, no ámbito do sistema educativo, ten como finalidade a preparación dos alumnos para a actividade no campo profesional,

proporcionándolles unha formación polivalente que lles permita adaptarse ás modificacións laborais que poidan producirse ao longo da súa vida.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

2 CORRENTE CONTINUACORRENTE
CONTINUA

52 30

3 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

4 Electromagnetismo e corrente alternaElectromagnetismo e
corrente alterna

75 30

5 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

6 Maquinas electricasMaquinas electricas 75 30

7 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

8 Seguridade e proteccions nas instalacions electricasSeguridade e
proteccions nas
instalacions electricas

51 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 CORRENTE CONTINUA 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua aplicando principios e conceptos básicos de electricidade. 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 as características de condutores, illantes e semicondutores, e diferenciouse o seu comportamento.

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

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

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

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

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

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

CA1.8 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de resistencias.

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

CA1.10 Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitude.

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

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

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

CA1.14 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de condensadores.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Xeración e consumo de electricidade.

 0Xeradores: f.e.m.

  Sentido real e convencional da corrente.

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

  Sistema internacional de unidades.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

  Unidades de intensidade e tensión eléctricas.

  Simboloxía.

  Instrumentos para medir a corrente e a tensión.

  Resistencia eléctrica.

  Lei de Ohm.

  Resistencia dun condutor.

 Efectos da electricidade.

 0Resistencia interna dun xerador.

  Unidade de resistencia e resistividade.

  Potencia eléctrica.

  Enerxía eléctrica.

  Rendemento.

  Efecto químico da electricidade.

  Electrólise.

  Efecto térmico da electricidade.

  Lei de Joule.

  Aplicacións e inconvenientes.

 Illantes, condutores e semicondutores.

 0Lámpadas de incandescencia e outros tipos de lámpadas.

  Medida de resistencia.

  Lei de Ohm xeneralizada para circuítos de CC.

  Asociación de resistencias.

  Asociación de xeradores.

  Circuítos con asociacións serie-paralelo.

  Circuítos con varias mallas.

  Leis de Kirchhoff.

  Medidas de tensión e intensidade en circuítos de CC.

  Materiais illantes.

 Cargas eléctricas.

 0Rixidez dieléctrica.

  Características e funcionamento dun condensador.

  Capacidade.

  Carga e descarga dun condensador.
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Contidos

  Asociación de condensadores.

  Medidas de capacidade.

 Circuíto eléctrico.

 Simboloxía.

 Movemento de cargas.

 Intensidade da corrente.

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

N.º Título da UD Duración

3 Formación en empresa.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Electromagnetismo e corrente alterna 75

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

4.4.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 dos imáns e dos campos magnéticos que orixinan.

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

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

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

CA1.5 Describíronse as experiencias de Faraday.

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

CA1.7 Recoñeceuse o fenómeno da autoindución.

CA1.8 Recoñeceuse o fenómeno de interferencia electromagnética.

CA2.1 Identificáronse as características dun sinal sinusoidal.

CA2.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA2.3 Recoñecéronse os valores característicos da CA.

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

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

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

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

CA2.8 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

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

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

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

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

CA3.7 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

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

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

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

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Magnetismo.

 0Interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas.

  Forzas sobre correntes situadas no interior de campos magnéticos.

  Forzas electromotrices inducidas.

  Experiencias de Faraday: lei de Faraday.

  Sentido da forza electromotriz inducida. Lei de Lenz.

  Correntes de Foucault.

  Autoindución: coeficiente de autoindución.

  Forzas electromotrices autoinducidas.

 Campo magnético producido por un imán.

 Campo magnético creado por unha corrente eléctrica.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Materiais magnéticos.

 Curvas de magnetización.

 Permeabilidade magnética.

 Histérese magnética.

 Circuítos magnéticos.

 Magnitudes magnéticas.

 Xeración de correntes alternas.

 0Resolución de circuítos de CA monofásica.

  Cálculos en instalacións monofásicas.

  Medidas de tensión, intensidade e potencia en circuítos monofásicos.

  Medidas de frecuencia.

  Medidas do factor de potencia.

 Valores característicos.

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

 Simboloxía.

 Circuítos RLC serie en CA monofásica.

 Potencia en CA monofásica.

 Factor de potencia.

 Acoplamento en paralelo de receptores de CA monofásica.

 Resonancia.

 Xeración de correntes alternas trifásicas.

 0Harmónicos: causas e efectos.

  Medidas de harmónicos.

  Filtraxe de harmónicos.

 Simboloxía.

 Conexión de xeradores trifásicos.

 Conexión de receptores trifásicos.

 Potencia en sistemas trifásicos.

 Corrección do factor de potencia.

 Medidas de tensións e intensidades en sistemas trifásicos.

 Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos.

 Medidas de enerxía en sistemas trifásicos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Formación en empresa.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Maquinas electricas 75

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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

CA1.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

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

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

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

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos de medida axeitados.

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

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

CA1.9 Calculouse o rendemento do transformador ensaiado.

CA1.10 Deducíronse as consecuencias dun accidente de curtocircuíto.

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

CA1.12 Describíronse as condicións de acoplamento dos transformadores.

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

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

CA2.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

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

CA2.4 Identificáronse os elementos do indutor e inducido.

CA2.5 Recoñeceuse a función do colector.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

CA2.7 Mediuse a intensidade de arranque con reóstato.

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

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

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

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

CA3.1 Clasificáronse as máquinas rotativas de corrente alterna.

CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

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

CA3.4 Interpretouse a placa de características.

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

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

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

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

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

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

CA3.11 Inverteuse o sentido de xiro.

CA3.12 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Principio de funcionamento.

 0Transformador de distribución.

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

 Rendemento.

 Autotransformador.

 Transformador trifásico.
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Contidos

 Simboloxía.

 Esquemas de conexión.

 Grupos de conexión.

 Acoplamento en paralelo

 Constitución da máquina de corrente continua.

 0Regulación de velocidade

  Inversión do sentido de xiro.

 Principio de funcionamento como xerador.

 Reacción do inducido.

 Tipos de excitación.

 Simboloxía.

 Ensaio e curvas características da dínamo

 Principio de funcionamento como motor.

 Par motor.

 Características mecánicas.

 Tipos e utilidade dos alternadores.

 0Inversión do sentido de xiro.

  Motores monofásicos.

  Motores especiais.

 Constitución do alternador trifásico.

 Principio de funcionamento do alternador trifásico.

 Simboloxía.

 Acoplamento de alternadores.

 Constitución e tipos do motor asíncrono trifásico.

 Principio de funcionamento: campo xiratorio.

 Característica mecánica.

 Sistemas de arranque.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Formación en empresa.
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Seguridade e proteccions nas instalacions electricas 51

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA1.4 Identificáronse os riscos de incendio por quecemento.

CA1.5 Recoñecéronse os tipos de accidentes eléctricos.

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

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

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

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

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

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

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

CA1.13 Dimensionouse o sistema de posta a terra.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre seguridade.

 0Risco no uso de instalacións electrotécnicas.

  Riscos nos traballos eléctricos en baixa tensión.

  Proteccións en instalacións electrotécnicas e máquinas.

  Intensidade de curtocircuíto e poder de corte das proteccións.

  Illamento dos receptores.
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Contidos

  Protección das envolventes.

  Protección contra sobreintensidades: normativa.

  Protección contra sobretensións: normativa.

  Accidentes eléctricos.

  Contactos directos e indirectos.

 Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

 0Esquema de neutro: normativa.

  Instalacións de posta a terra.

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

 Caída de tensión en liñas eléctricas.

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

 Risco eléctrico.

 Efectos da electricidade sobre as persoas.

 Efectos da electricidade sobre os materiais.

 Factores que condicionan os efectos.
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Todolos traballos, exercicios, etc, correspondentes a cada unidade didáctica poderan servir para calificar aos alumnos.

Así mesmo realizaranse exames de unha o varias unidades didácticas. As preguntas, cuestions e exercicios trataran sobre os contenidos

especificados en cada unidade. Os porcentaxes indicados para cada criterio de evaluacion respectivos a evaluacion das unidades didacticas son

orientativos. Será requisito para presentarse os exámenes parciales de cada evaluación o ter realizado os traballos ou exercicios, e non ter perdida

a avaliacion continua.

En cada examen ou proba teorico-práctica indicarase a puntuación correspondente a cada exercicio e apartado.

A nota de cada evaluación virá determinada pola nota do examen (ou examenes) correspondientes a dita evaluación no 80%, e no 20 % restante

polo traballo realizado en clase, asistencia, actitud, comportamento e participación na clase. Deste 20 %, o 5 % será determinado pola revision do

caderno e o 15 % polos demais factores antes mencionados.

Nota de Evaluacion:

80% examen

05% Revision cuadernos

15% Asistencia, actitud, comportamiento

Realizarase un examen final, a final de curso. Dito examen NON terán que facelo os alumnos que teñan aprobado as evaluacions 1ª, 2ª e 3ª, ou

que sua nota media nos exámenes de cada evaluación sexa 5 o superior, e que non teñan menos de 4 en ninguna das devanditas evaluacions. En

dito examen o alumno podera elexir facelo enteiro ou facer somente a parte ou partes correspondentes as evaluacions que teña suspensas.

Contidos mínimos clave:

Coñecer y saber calcular as principales magnitudes electricas.

Calculo de la resistencia de un conductor.

Simplificacion de resistencias electricas.

Analisis de circuitos de corriente continua por Kirchhoff.

Conceptos y leyes basicas de electromagnetismo.

Calculo de reactancias e impedancias.

Resolución de circuitos de c.a. RCL

Resolucion de circuitos trifásicos equilibrados sencillos en estrella o triangulo.

Compensacion del factor de potencia.

Transformadores: calculos basicos, funcionamiento, constitucion.

Resolucion de problemas de dinamos y motores de c.c.

Resolución de problemas de motores trifásicos de inducción y monofásicos.

Coñecer os riscos electricos

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Coñecer as proteccions electricas

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

As actividades de recuperación seran determinadas polo profesor do modulo. Para recuperar a nota realizarase un examen final. O examen

consistira principalmente na resolucion de exercicios prácticos sobre os contidos das distintas unidades do modulo. No examen indicarase a

puntuación correspondente a cada apartado do mesmo.

Para os alumnos de segundo curso que teñan pendente este modulo farase un examen dacordo co previsto na lexislacion aplicable.

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

A proba consistirá en un examen escrito que elaborará o profesor que imparte o modulo. O examen consistira principalmente na resolucion de

exercicios prácticos sobre os contidos das distintas unidades do modulo. No examen indicarase a puntuación correspondente a cada apartado do

mesmo.

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

Realizarase a final de curso una enquisa anonima sobre os distintos aspectos da practica docente.

O profesor para optimizar o aproveitamento das clases adaptará os tempos da programación as necesidades do grupo de alumnos se e preciso, e

levará un seguimento continuo da programación .

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O profesor a principio de curso tratará de detectar se existe alumnado que precise atencion especial, prestando especial atención a este aspecto

mentras consulta dudas individuales e supervisa o traballo dos alumnos. Eventualmente poderá facerse a principio de curso unha proba dos

coñecementos de matemáticas necesarios para o módulo, que non conta para nota, para detectar que alumnos non acadan o nivel minimo e

facilitarlles acadalo mediante explicacion individual ou colectiva e propoñendolles exercicios para realizar na casa.

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

Para o alumnado con algún tipo de necesidade educativa especial se propondran, de acordo co tutor do curso, os reforzos e adaptaciones o

diversificacions curriculares que sexan precisas para que estos alumnos acaden los contidos mínimos para superar este modulo.

Se as dificultades son de tipo académico preveránse medidas de reforzo axeitadas, e se as dificultades fosen de tipo psico-físicas adoptaranse

medidas en colaboración co departamento de orientación do centro educativo para tomar as medidas oportunas. Debemos ter en conta tamén
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medidas de ampliación para atender a aqueles alumnos que superaron ampliamente os obxectivos mínimos do módulo.

Por tanto as medidas de reforzo e ampliación a tomar serán as seguintes:

a)    Atención mais personalizada polo profesor.

b)   Exercicios complementarios mais sinxelos.

c)    Exercicios de consolidación unha vez acadado os contidos mínimos.

d)   Medidas orientadoras e tutoriais individualizadas.

e)   Se orientará o traballo do alumno a consolidar os contidos minimos, eliminando outros contidos non minimos mais complexos para concentrar o

seu traballo no básico.

A realizacion destas medidas esta supeditada a posibilidade de levalas a cabo segun os recursos materiais ou intangiveis disponibles.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Se inculcará ao alumno o respeto polo proximo e as normas de convivencia basicas, o interés polo traballo ordenado, por observar as medidas de

seguridade, pola organización e limpieza na documentación, pola limpieza e orden cas ferramentas e pola observancia das prescripcions

reglamentarias.

Ao tratarse dun ensino dual farase fincapé en aspectos como a importancia da puntualidade no traballo e o traballo en equipo

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Os alumnos participaran nas actividades programadas polo centro ademais de outras que puideren xurdir ao longo do curso.

10.Outros apartados

10.1) libro de texto

Utilizarase o libro " Electrotecnia (350 conceptos teóricos -800 problemas)", editorial Paraninfo, do autor J.Garcia Trasancos. Será obligatorio traer

una calculadora científica (es suficiente con que tenga funciones trigonométricas: seno coseno, tangente...) y un cuaderno exclusivo para este

modulo
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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 Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0235 Instalacións eléctricas interiores 122022/2023 384320

MP0235_13 Instalacións eléctricas de vivendas e de edificios de vivendas 122022/2023 174145

MP0235_23 Instalacións eléctricas en locais de tipo comercial e industrial 122022/2023 150125

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

122022/2023 6050

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA BEATRIZ REQUEJO FASERO

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 formación profesional, no ámbito do sistema educativo, ten como finalidade a preparación dos alumnos para a actividade no campo profesional,

proporcionándolles unha formación polivalente que lles permita adaptarse ás modificacións laborais que poidan producirse ao longo da súa vida.

Así mesmo, entre as finalidades máis destacadas da Formación Profesional específica que son comúns ao conxunto de Ciclos de Grao Medio:

- Facilitar a incorporación dos mozos á vida activa.

- Contribuír á formación permanente dos cidadáns.

- Atender ás demandas de cualificación do sistema produtivo.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

58 15

2 Interpretar e confeccionar a documentación e montar os circuitos básicos a partir da dita documentación.Configuración e
montaxe de circuítos
eléctricos básicos en
interiores.

44 10

3 Interpretar e confeccionar a documentación e montar os instalacións de grao de electrificación básica e
superior.

Configuración e
montaxe de
instalacións eléctricas
de vivendas e de
edificios.

44 9

4 Confeccionar a documentación técnica e administrativa para dar de alta a instalación ante o ministrioo de
industria e a empresa suministradora e confeccionar o malnual de instruccións da propia instalación.

Documentación das
instalacións de
vivendas e edificios.

12 5

5 Aplicar os protocolos de mantemento e reparar avarías xurdidas en edificios nor-malmente destinados a
vivenda.

Mantemento e
detección de avarías
nas instalacións
eléctricas de vivendas
e de Edificios.

12 5

6 Aplicar as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental, manexar os instrumentos e
faramentas precisas para verificar as instalacións.

Prevención de riscos
laborais e protección
ambiental nas
instalacións eléctricas
de vivendas e de
Edificios.

4 1

7 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

50 13

8 Interpretar e confeccionar a documentación e montar instalacións en locales con risco de incendio e explosión
a partir da dita documentación.

Configuración e
montaxe de
instalacións de locais
de pública
concorrencia,  locais
con risco de incendio
ou explosión, locais de
características
especiais e
instalacións con fins
especiais.

36 9

9 Comprobará, se cumpran tódolos requisitos de posta en marcha de locais de pública concorrencia, locais con
risco de incendio e explosión , así como locais con fines especiais.

Posta en servizo de
instalacións de locais
de pública
concorrencia, locais
con risco de incendio
ou explosión, locais de
características
especiais e
instalacións especiais.

16 4

10 Confeccionar a documentación técnica e administrativa para dar de alta a instalación ante o ministrioo de
industria e entregar e explicar o cliente a documentación e obrigas no referente a mantemento e revisións.

Documentación das
instalacións de locais
de pública
concorrencia, locais
con risco de incendio
ou explosión, locais de
características
especiais e
instalacións especiais.

16 4

11 Aplicar os protocolos de mantemento e reparara avarías de instalacións eléctricas en locais de pública
concorrencia, locais con risco de incendio e explosión e locais de características e con fines especiais.

Mantemento e
detección de avarías
nas instala-cións
eléctricas de locais de
pública concorrencia,
locais con risco de
incendio ou explosión,
locais de
características
especiais e
instalacións especiais.

28 8
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U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

12 Aplicar as normas de prevención de risco laborais e protección ambiental, manexar  osequipos  necesarios
para o mantemento das ditas instalacións e verificar as instalacións periódicamente segundo a normativa
vixente.

Prevención de riscos
laborais e protección
ambiental nas
instalacións eléctricas
de locais de pública
concorrencia, locais
con risco de incendio
ou explosión, locais de
características
especiais e
instalacións especiais.

4 1

13 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

20 5

14 Identificar as partes e materiais utilizados nas instalacións electroacústicas, de seguridade e CCTV.Fundamentos das
instalacións
electroacústicas, de
seguridade e de
CCTV.

15 5

15 Interpretar e confeccionar a documentación das instalacións electroacústicas, de seguridade e CCTV así como
seleccionar os compoñentes a instalar.

Configuración de
instalacións
electroacústicas e de
seguridade

5 1

16 Montar e programar as instalacións electroacústicas, de seguridade e CCTV .Montaxe de
instalacións
electroacústicas e de
seguridade.

5 1

17 Medir, progrmar e axustar as instalacións electroacústicas, de seguridade e CCTV conforme os niveis
requeridos e a normativa vixente.

Verificación, axuste e
medida dos elementos
e dos parámetros das
instalacións
electroacústicas e de
seguridade.

1 1

18 Aplicar os protocolos de mantemento segundo a normativa vixente e reparar avarísa en instalacións
electroacústicas, de seguridade e CCTV.

Mantemento e
localización de avarías
e disfun-cións en
equipamentos e
instalacións
electroacústicas e de
seguridade.

4 1

19 Aplicar as normas de prevención de risco laborais e protección ambiental, manexar os equipos feramentas e
verificar o bon funcionamento nas instalacións electroacústicas, de seguridade e CCTV .

Prevención de riscos
laborais e protección
ambiental nas
Instalacións
electroacústicas, de
seguridade e de CCTV

10 2

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. 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 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

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

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

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

CA1.5 Montáronse axeitadamente os receptores.

CA1.6 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.7 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.8 Medíronse as magnitudes fundamentais.

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

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

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

CA2.2 Aplicouse o REBT.

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

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

CA2.5 Realizouse o plan de montaxe da instalación.

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

CA2.7 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.

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

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

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

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

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

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

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

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

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

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

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección.

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

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

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior.

 0Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados.

  Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda.

  Criterios de calidade para a realización dos traballos.

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Elementos e mecanismos básicos nas instalacións de vivenda.

 Tipos de receptores.

 Tipos de mecanismos.

 Instalacións básicas en vivendas.

 Condutores eléctricos: designación, tipos e características.

 Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 0Toma de terra en vivendas e edificios.

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

  Soportes e fixacións de elementos dunha instalación.

  Elementos e procedementos de conexión.

  Procedementos de verificación das instalacións interiores de vivendas e edificios.

  Plan de traballo. Eficiencia e organización.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

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

 Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha.
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Contidos

 Sistemas de instalación.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Tipoloxía dos servizos xerais dun edificio de vivendas.

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

 Cadro xeral de mando e protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección.  Protección contra contactos directos e indirectos.  Protección contra sobretensións e
sobreintensidades.
 Proxectos eléctricos: interpretación.

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

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

 Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

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

 Normativa de seguridade eléctrica.

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

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

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

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

N.º Título da UD Duración

2 Configuración e montaxe de circuítos eléctricos básicos en interiores. 44

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a documentación técnica. 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 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

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

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

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

CA1.5 Montáronse axeitadamente os receptores.

CA1.6 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.7 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.8 Medíronse as magnitudes fundamentais.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior.

 0Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados.

  Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda.

  Criterios de calidade para a realización dos traballos.

  Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Elementos e mecanismos básicos nas instalacións de vivenda.

 Tipos de receptores.

 Tipos de mecanismos.

 Instalacións básicas en vivendas.

 Condutores eléctricos: designación, tipos e características.
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Contidos

 Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Configuración e montaxe de instalacións eléctricas de vivendas e de edificios. 44

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun edificio de
vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT). 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 as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

CA2.2 Aplicouse o REBT.

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

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

CA2.5 Realizouse o plan de montaxe da instalación.

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

CA2.7 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento.

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

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

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

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 0Toma de terra en vivendas e edificios.

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

  Soportes e fixacións de elementos dunha instalación.

  Elementos e procedementos de conexión.

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

  Plan de traballo. Eficiencia e organización.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

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

 Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha.

 Sistemas de instalación.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Tipoloxía dos servizos xerais dun edificio de vivendas.

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

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

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Documentación das instalacións de vivendas e edificios. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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 as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia.

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

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

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

CA3.5 Calculáronse os dispositivos de corte e protección.

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

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

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proxectos eléctricos: interpretación.

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

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

 Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e administrativa.

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

N.º Título da UD Duración

5 Mantemento e detección de avarías nas instalacións eléctricas de vivendas e de Edificios. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

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

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Normativa de seguridade eléctrica.

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

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

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas instalacións eléctricas de vivendas e de Edificios. 4

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, así como 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 útiles, as máquinas e os medios de transporte.

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

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

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

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

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

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

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

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Formación en empresa. 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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

CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación.

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

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

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

CA1.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

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

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

CA1.9 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

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

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

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

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

CA1.14 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

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

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

CA1.17 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo aproveitamento dos materiais.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

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

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

CA2.2 Comprobáronse os valores de illamento da instalación.

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

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

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

CA2.6 Mediuse a continuidade dos circuítos.

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

CA2.8 Comprobouse o illamento do chan.

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

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

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

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

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

CA4.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

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

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

  Traballo en equipo.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

  Receptividade na colleita das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Tipos de subministracións eléctricas.

 Circuítos e iluminación de emerxencia.

 Cadros xerais e secundarios de protección en locais.

 Canalizacións eléctricas especiais.

 Previsión de cargas.

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

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

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.

 Posta en servizo das instalacións.

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

 Analizador de redes.

 Medidas de illamento.

 Medidas de resistencia a terra e ao chan.

 Medidas de sensibilidade de aparellos de corte e protección.

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

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

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.

 Elaboración de informes.

 Interpretación de proxectos eléctricos.

 Normativa de seguridade eléctrica.

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

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

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Configuración e montaxe de instalacións de locais de pública concorrencia,  locais con risco de incendio ou explosión, locais de
características especiais e instalacións con fins especiais.

36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación.

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

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

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

CA1.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

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

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

CA1.9 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

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

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

CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento.

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

CA1.14 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

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

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

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

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

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

4.8.e) Contidos
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Contidos

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado a estas instalacións.

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

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

  Traballo en equipo.

  Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

  Limpeza e orde no traballo.

  Receptividade na colleita das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Tipos de subministracións eléctricas.

 Circuítos e iluminación de emerxencia.

 Cadros xerais e secundarios de protección en locais.

 Canalizacións eléctricas especiais.

 Previsión de cargas.

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

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

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos luminotécnicos.
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PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Posta en servizo de instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de
características especiais e instalacións especiais.

16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA2.2 Comprobáronse os valores de illamento da instalación.

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

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

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

CA2.6 Mediuse a continuidade dos circuítos.

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

CA2.8 Comprobouse o illamento do chan.

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

4.9.e) Contidos

Contidos

 Posta en servizo das instalacións.

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

 Analizador de redes.

 Medidas de illamento.

 Medidas de resistencia a terra e ao chan.

 Medidas de sensibilidade de aparellos de corte e protección.
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PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Documentación das instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de
características especiais e instalacións especiais.

16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA3.2 Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.

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

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

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

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

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

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

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

4.10.e) Contidos

Contidos

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

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

 Aplicacións informáticas para a realización de cálculos de condutores.

 Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados.

 Elaboración de informes.

 Interpretación de proxectos eléctricos.
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PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Mantemento e detección de avarías nas instala-cións eléctricas de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou
explosión, locais de características especiais e instalacións especiais.

28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA4.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

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

CA4.6 Comprobouse o correcto funcionamento das proteccións.

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

4.11.e) Contidos

Contidos

 Normativa de seguridade eléctrica.

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

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

 Reparación de avarías.

 Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas instalacións eléctricas de locais de pública concorrencia, locais con risco
de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións especiais.

4

4.12.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, así como 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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.12.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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PROFESIONAIS

4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Formación en empresa. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. 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 Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos CCTV.

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

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

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

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

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

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

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa.

CA2.3 Realizouse unha clasificación das instalacións.

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

CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

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

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas.

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

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

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

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

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe dos equipamentos.

CA3.5 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación.

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

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

CA3.8 Optimizáronse de materiais.

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

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

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

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

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

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

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

CA4.5 Realizáronse probas funcionais e axustes.

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

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

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

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

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

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

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

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

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

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

CA5.9 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.13.e) Contidos

Contidos

 Magnitudes e unidades fundamentais empregadas en acústica e electroacústica.

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

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

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

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

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

 Normativa sobre instalacións de electroacústica e seguridade.

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

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

 Instalacións electroacústicas. Características técnicas dunha instalación electroacústica. Clasificación das instalacións electroacústicas segundo a súa función, o ámbito de instalación, e o
tipo de amplificación e de control do sistema. Fontes de son.
 Instalacións de seguridade. Características técnicas das instalacións de seguridade. Tecnoloxías utilizadas. Elementos: tipos e características. Comunicacións do sistema co exterior.

 Simboloxía normalizada.

 Esquemas: ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Normativa.

 Cálculos básicos das instalacións.
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Contidos

 Documentación técnica das instalacións.

 Receptividade na recollida das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Documentación e planos das instalacións.

 Técnicas específicas de montaxe.

 Ferramentas e útiles para a montaxe.

 Calidade na montaxe de instalacións electroacústicas.

 Criterios para a optimización dos materiais.

 Limpeza e orde no traballo.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.

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

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións electroacústicas.

 Posta en servizo das instalacións electroacústicas.

 Documentación para a posta en servizo das instalacións electroacústicas.

 Normas para un uso correcto da instrumentación e da ferramenta.

 Criterios, puntos de revisión e operacións programadas.

 Instrumentos de medida e elementos de verificación.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

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

N.º Título da UD Duración

14 Fundamentos das instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

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

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

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

4.14.e) Contidos

Contidos

 Magnitudes e unidades fundamentais empregadas en acústica e electroacústica.

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

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

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

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

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

 Normativa sobre instalacións de electroacústica e seguridade.

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

 Equipamentos para a interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos de portaría e videoportaría, e cos domóticos.
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 Configuración de instalacións electroacústicas e de seguridade 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa.

CA2.3 Realizouse unha clasificación das instalacións.

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

CA2.5 Utilizouse a simboloxía normalizada.

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

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas.

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

CA2.9 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

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

4.15.e) Contidos

Contidos

 Instalacións electroacústicas. Características técnicas dunha instalación electroacústica. Clasificación das instalacións electroacústicas segundo a súa función, o ámbito de instalación, e o
tipo de amplificación e de control do sistema. Fontes de son.
 Instalacións de seguridade. Características técnicas das instalacións de seguridade. Tecnoloxías utilizadas. Elementos: tipos e características. Comunicacións do sistema co exterior.

 Simboloxía normalizada.

 Esquemas: ferramentas informáticas para a súa elaboración.

 Normativa.

 Cálculos básicos das instalacións.

 Documentación técnica das instalacións.

 Receptividade na recollida das necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
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4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 Montaxe de instalacións electroacústicas e de seguridade. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe dos equipamentos.

CA3.5 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación.

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

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

CA3.8 Optimizáronse de materiais.

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

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

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

4.16.e) Contidos

Contidos

 Documentación e planos das instalacións.

 Técnicas específicas de montaxe.

 Ferramentas e útiles para a montaxe.

 Calidade na montaxe de instalacións electroacústicas.

 Criterios para a optimización dos materiais.

 Limpeza e orde no traballo.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.
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4.17.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

17 Verificación, axuste e medida dos elementos e dos parámetros das instalacións electroacústicas e de seguridade. 1

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA4.5 Realizáronse probas funcionais e axustes.

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

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

4.17.e) Contidos

Contidos

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

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións electroacústicas.

 Posta en servizo das instalacións electroacústicas.

 Documentación para a posta en servizo das instalacións electroacústicas.

 Normas para un uso correcto da instrumentación e da ferramenta.
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4.18.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

18 Mantemento e localización de avarías e disfun-cións en equipamentos e instalacións electroacústicas e de seguridade. 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

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

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

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

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

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

CA5.9 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

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

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

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

4.18.e) Contidos

Contidos

 Criterios, puntos de revisión e operacións programadas.

 Instrumentos de medida e elementos de verificación.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.
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4.19.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

19 Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas Instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV 10

4.19.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, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

4.19.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 útiles, as máquinas e os medios de transporte.

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

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

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

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

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

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

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

4.19.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

 Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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Mínimos exixibles:

- Unidades,.

- Normas básicas de seguridade

- REBT

- Realización de cuadros eléctricos, cajas de derivación, colocación de mecanismos, tubos de forma correcta. Realización de las instalaciones

básicas de forma correcta y segundo normativa.

- Diseño das intalacións básicas de forma correcta, segundoi normativa e entendible por persona no técnica.

Criterioe de cualificación:

Este módulo farase na empresa e parte no centro educativo, o contido, os logros de aprendizaxe serán os mesmos nos dous casos, a diferenza

será a profundidade na que se aborden.

No centro indicativo, daranse os conceptos teóricos básicos e executaranse prácticas elementais para que o alumno adquira un coñecemento

mínimo e básico para poder funcionar na empresa e aproveitar ao máximo a aprendizaxe nun ambiente real.

A avaliación terá, polo tanto, dúas partes fundamentais, por un lado que o do Instituto e por outra banda a da empresa.

A compañía farase a través do informe ao que se fai referencia ao titor da compañía e terá un peso do 33 % na nota final do módulo. A parte da

empresa debe aprobarse para poder aprobar o módulo, se non, o módulo considerarase suspenso e non haberá opcións de recuperación.

A do instituto, cun peso final do 66%. Realizarase a través de probas teóricas e prácticas. As probas teóricas poden ter varios tipos e terán un peso

do 60%, mentres que a parte práctica terá un peso do 40%.

A parte teórica realizarase mediante probas por escrito da tipoloxía indicada na sección 10, polo menos realizarase un exame de avaliación.

A parte práctica avaliarase realizando prácticas de clase e a entrega de memoria.

En cada unha das probas tes que obter unha puntuación mínima de 4 para que poidan realizar a media.

A falta de unidades ou unha indicación incorrecta delas, así como a ignorancia ou non seguir os estándares básicos de seguridade (5 regras de

ouro, orde e limpeza ...) serán un suspense.

As partes que non alcanzan un catro serán consideradas suspensas e terán que ser recuperadas para poder aprobar o módulo.

O mínimo para poder aprobar o módulo é 5.

Os estudantes que non sexan capaces de superar algunha parte:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Práctica: realizarán un exame práctico en marzo no que se dará unha suposición e terán que realizar a documentación necesaria e executar a

instalación. Non superalo terá outra oportunidade en setembro.

Teoría: realizarán un exame teórico en marzo. Non superalo terá outra oportunidade en setembro.

No caso de suspender en marzo, discutirase a compañía para estudar a posibilidade de recuperar a parte pendente do módulo mentres realiza a

actividade na empresa, se se pode facer perfecta, senon setembro.

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

Á vista dos resultados das practicas e do exame ou exames que compoñen a nota de cada avaliación, establecerase a temporalización e

actividades de recuperación e reforzo, así como, as datas  de realización dos exames de recuperación que mellor se adapten as necesidades do

alumnado, tendo sempre en conta, o esforzo que lle supón compaxinar o mesmo tempo as ditas actividades de recuperación co desenrolo normal

do módulo; potenciando de forma especial aquelas actividades que o alumno poida realizar de forma autónoma,  prestando especial atención ao

alumnado con NEE,

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

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

Realizarase unha proba escrita de acordo coa tipoloxía de exames descritos no apartado 10. E unha proba práctica. Ambas probas deberán estar

superadas para poder superar o módulo.

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

En base a normativa en vigor para o seguimento da programación utilizarei a aplicación

informática web de programacións.

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

seguintes ferramentas:

+ Análises dos resultados dos alumnos, a hora de avaliar a ensinanza.

+ Realizaranse avaliacións deste tipo de xeito continuo e os 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

Seguiranse as instrucións da orde  pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas

de formación profesional inicial.
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A avaliación inicial, para coñecer a situación de partida dos alumnos e desta forma poder adaptar os contidos para que o alumno logre acadar as

capacidades terminais. Farase no primeiro mes de clase, mediante a observación da resposta dos alumnos aos conceptos básicos da

electricidade.

Esta avaliación inicial en ningún caso comportará cualificación para o alumnado.

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

A vista dos informes procedentes da etapa educativa anterior (ESO, ESA, BACHERELATO,...), resultados da avaliación inicial e dos datos

recolleitos día a día  valorarase a necesidade ou non  de aplicar medidas de reforzo e grao de concreción das mesmas. Tamén se valorará se é

aconsellable propoñerlle ao alumno flexibilización na duración das ensinanzas.

Contemplaránse:

- Traballos de reforzo para levar a casa.

- Apoio nos recreos.

- Na aula, mentres o resto de alumnos está a traballar poderá atenderse de forma individual ao alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais a tratar no módulo profesional ó longo do curso están relacionados co desenvolvemento das capacidades de relación social

e comunicativas dos alumnos, entendidas como un complemento necesario e importante a incluír en calquera titulación de tipo técnica.

Os temas transversais concretos a tratar son os seguintes:

+ Desenrolar habilidades de relación social e interpersonal.

+ Potencialas actividades comunicativas, de negociación e de traballo en equipo.

+ Fomentala motivación.

+ Respeto pola natureza e o medioambente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As previstas polo departamento.

10.Outros apartados

10.1) A programación e un documento vivo

A programación enténdese como algo vivo. É unha planificación de como levar a clase e a materia, un marco que en función da evolución da clase

pódese modificar e adatar coa intención de obter os obxectivos propostos da mellor forma posible. Por tanto, o aquí exposto en función da

evolución da aula, poderá ser modificado.

10.2) Criterios de cualificación

- Farase como mínimo un examen escrito por avaliación.
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- Examenes escritos. Poderán ser de varios tipo:

o Exame tipo test --> 20 preguntas, con catro opcións posibles e só unha verdadeira. A puntuación será por cada pregunta acertada sumaranse 0,5

puntos e por cada pregunta errónea restaranse 0,15 puntos. Para superar o exame será necesario obter un 5.

o Exame tipo test máis problemas e/ou cuestións

-->Parte test: Dez preguntas tipo test, con catro opcións dispoñibles e só unha verdadeira. A puntuación será por cada pregunta acertada 0,5

puntos e por cada pregunta errónea restaranse O,15 puntos. Para aprobar esta parte e poder facer media co resto do exame debe obterse un

minimo de 2,5 puntos.

-->Parte de cuestións e/ou problemas: Exporanse cuestións curtas e/ou problemas en relación coa materia. Haberá cuestións/problemas chave,

todas e cada unha destas cuestións/problemas chave deberá estar aprobada correctamente. Se algunha destas cuestións/problemas chave non é

correcta o exame estará suspenso.

o Exame de cuestións e/ou problemas--> Exporanse cuestións curtas e/ou problemas en relación coa materia. Haberá cuestións/problemas chave,

todas e cada unha destas cuestións/problemas chave deberá estar aprobada correctamente. Se algunha destas cuestións/problemas chave non é

correcta o exame estará suspenso.

10.3) Forma de presentación das probas escritas

A exame debe ser lexible se non non se correxirá. Debe estar escrito nunha sóa lingua: galego ou castelá según escolla o alumno, máis non se

poderán misturar nun mesmo exame as dúas linguas.

10.4) Normas de comportamento na aula

Teránse en conta as normas do centro. Non se podera entrar na aula/taller con comida ou bebida. O móvil deberá estar a pagado o sen sonido (nin

ruido de vibración), non se poderá atender o móvil na clase. O móvil non se poderá utilizar nin coma reloxo nin coma calculadora.

Na clase deberá participarse activamente, e dicir se debe facer exercicios deben facerse, se se debe coller apuntes deben collerse, se hai que

facer unha práctica debe facerse, en caso contrario entenderase que o alumno non está na clase.

Para entrar na aula e obrigatorio traer o material preciso, os apuntamentos, os exercicios,.... A clase empezarase cun resumo das clases

anteriores, resumo no que alumno deberá participar apoiándose no seu material.

Precisase puntualidade, non se poderá entrar nin saír da clase unha vez comezada a mesma ata o seu remate. Ágas casos excepcionais como

pode ser un incendio.
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