
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

IMA Mantemento electromecánico Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMA03Instalación e mantemento Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0954 Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico 112022/2023 230192

MP0954_12 Montaxe e mantemento de máquinas eléctricas 112022/2023 10890

MP0954_22 Montaxe e mantemento de sistemas de control industrial baseados
en tecnoloxía programada

112022/2023 122102

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

Profesorado asignado ao módulo ANDRÉS RAMOS BOUZAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

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

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

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

ciclos de mantemento electromecánico

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

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

É por iso que a implantación deste ciclo, ben a cubrir esas novas necesidades que xurdiron, anque a época actual non sexa a máis idónea para

acceder a eses postos de traballo.

 Outra posibilidade laboral consiste na opción de exercer como autónomo, opción xa levada a cabo por un sector do alumnado,  unha vez colleita

unha certa experiencia profesional.

A impartición do módulo Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico faise imprescindible para a formación e cualificación do alumnado nesta

especiaidade, xa que repercute

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

na industria, deberíamos conseguir unha formación completa e unha perspectiva laboral moi ampla.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

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

30 22

2 Maquinas electricas.
Funcionamento,
carácterísticas e
aplicación

20 5

3 Montaxe e
mantemento de
motores eléctricos

14 14

4 Transformadores
eléctricos. Cálculos e
conexións

3 1

5 Mando e regulación de
motores eléctricos

41 8

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

24 22

7 Sistemas automáticos
baseados no PLC

40 10

8 Montaxe e
mantemento de
cadros eléctricos con
lóxica programada

50 13

9 Diagnóstico e
reparación de avarías
en sistemas eléctrico-
electrónicos

8 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece o funcionamento das máquinas eléctricas, identificando a súa aplicación e determinando as súas características. SI

RA2 - Monta e mantén máquinas eléctricas rotativas, ensamblando os seus elementos e realizando a conexión, e verifica o seu funcionamento. SI

RA3 - Identifica as características dos transformadores, realizando a conexión e verificando o seu funcionamento mediante cálculos. SI

RA4 - Axusta sistemas de arranque, control de velocidade e freada de motores de corrente alterna e de corrente continua, configurando os equipamentos de
regulación e control de motores eléctricos. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.

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

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

CA1.4 Definíronse magnitudes eléctricas e mecánicas.

CA1.5 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

CA1.6 Identificáronse sistemas de posta en marcha dos motores eléctricos.

CA1.7 Determináronse parámetros de variación de velocidade dos motores eléctricos.

CA2.1 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas eléctricas.

CA2.2 Utilizáronse medios e equipamentos para a localización de avarías.

CA2.3 Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías.

CA2.4 Substituíronse compoñentes mecánicos como vasoiriñas, chumaceiras, etc.

CA2.5 Reparouse a avaría.

CA2.6 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.1 Realizáronse os cálculos para posteriormente comprobar con medicións o correcto funcionamento.

CA3.2 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en pequenos transformadores monofásicos e trifásicos, e en autotransformadores.

CA3.3 Utilizáronse medios e equipamentos de localización de avarías.

CA3.4 Localizouse a avaría realizando medidas eléctricas.
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Criterios de avaliación

CA3.5 Reparouse a avaría.

CA3.6 Respectáronse os criterios de calidade.

CA4.1 Identificáronse os sistemas utilizados para o arranque e control de máquinas eléctricas.

CA4.2 Realizouse o control do arranque de motores mediante sistemas convencionais e mediante arrancadores electrónicos.

CA4.3 Realizouse o control de velocidade de motores mediante sistemas convencionais e mediante convertedores de frecuencia.

CA4.4 Realizouse o control do freada de motores mediante sistemas convencionais e mediante sistemas electrónicos.

CA4.5 Respectáronse as medidas de seguridade na conexión de sistemas de arranque.

CA4.6 Conectouse correctamente o motor ao sistema de arranque e regulación.

CA4.7 Localizáronse e reparáronse avarías en sistemas de arranque de motores eléctricos.

CA4.8 Utilizáronsese correctamente os aparellos de medida para localizar avarías.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das máquinas eléctricas.

 Elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

 Alternador eléctrico: características básicas.

 Transformador eléctrico: características construtivas e funcionais.

 Motores eléctricos de corrente continua: características básicas.

 Motores eléctricos de corrente alterna: características construtivas e funcionais.

 Criterios de selección de máquinas eléctricas.

 Esquemas de conexión de máquinas.

 Sistemas de posta en marcha de motores eléctricos.

 Tipos de máquinas eléctricas rotativas.

 Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados.

 Características funcionais, construtivas e de montaxe.

 Magnitudes eléctricas e mecánicas.

 Diagnóstico e reparación de máquinas eléctricas rotativas.

 Elaboración de plans de mantemento e montaxe de máquinas eléctricas rotativas.

 Xeneralidades, tipoloxía e constitución de transformadores: características funcionais, construtivas e de montaxe.

 Valores característicos.
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Contidos

 Mantemento e reparación de transformadores: avarías típicas.

 Ferramentas e equipamentos.

 Diagnóstico e reparación de transformadores.

 Normas de seguridade utilizadas no mantemento de transformadores.

 Criterios de calidade no mantemento de transformadores.

 Sistemas de arranque e control de motores de corrente alterna.

 Regulación e control de xeradores de corrente continua rotativos.

 Sistemas de arranque e control de motores de corrente continua.

 Variación da velocidade de motores eléctricos de corrente continua.

 Variación da velocidade de motores de corrente alterna.

 Montaxe e conexión de sistemas de arranque, regulación de velocidade e freada de motores de corrente alterna e de corrente continua.

 Normas de seguridade utilizadas en instalacións de máquinas eléctricas rotativas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Maquinas electricas. Funcionamento, carácterísticas e aplicación 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece o funcionamento das máquinas eléctricas, identificando a súa aplicación e determinando as súas características. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.

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

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

CA1.4 Definíronse magnitudes eléctricas e mecánicas.

CA1.5 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

CA1.6 Identificáronse sistemas de posta en marcha dos motores eléctricos.

CA1.7 Determináronse parámetros de variación de velocidade dos motores eléctricos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das máquinas eléctricas.

 Elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

 Alternador eléctrico: características básicas.

 Transformador eléctrico: características construtivas e funcionais.

 Motores eléctricos de corrente continua: características básicas.

 Motores eléctricos de corrente alterna: características construtivas e funcionais.

 Criterios de selección de máquinas eléctricas.

 Esquemas de conexión de máquinas.

 Sistemas de posta en marcha de motores eléctricos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe e mantemento de motores eléctricos 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta e mantén máquinas eléctricas rotativas, ensamblando os seus elementos e realizando a conexión, e verifica o seu funcionamento. 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 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas eléctricas.

CA2.2 Utilizáronse medios e equipamentos para a localización de avarías.

CA2.3 Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías.

CA2.4 Substituíronse compoñentes mecánicos como vasoiriñas, chumaceiras, etc.

CA2.5 Reparouse a avaría.

CA2.6 Respectáronse os criterios de calidade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipos de máquinas eléctricas rotativas.

 Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados.

 Características funcionais, construtivas e de montaxe.

 Magnitudes eléctricas e mecánicas.

 Diagnóstico e reparación de máquinas eléctricas rotativas.

 Elaboración de plans de mantemento e montaxe de máquinas eléctricas rotativas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Transformadores eléctricos. Cálculos e conexións 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica as características dos transformadores, realizando a conexión e verificando o seu funcionamento mediante cálculos. 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 Realizáronse os cálculos para posteriormente comprobar con medicións o correcto funcionamento.

CA3.2 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en pequenos transformadores monofásicos e trifásicos, e en autotransformadores.

CA3.3 Utilizáronse medios e equipamentos de localización de avarías.

CA3.4 Localizouse a avaría realizando medidas eléctricas.

CA3.5 Reparouse a avaría.

CA3.6 Respectáronse os criterios de calidade.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xeneralidades, tipoloxía e constitución de transformadores: características funcionais, construtivas e de montaxe.

 Valores característicos.

 Mantemento e reparación de transformadores: avarías típicas.

 Ferramentas e equipamentos.

 Diagnóstico e reparación de transformadores.

 Normas de seguridade utilizadas no mantemento de transformadores.

 Criterios de calidade no mantemento de transformadores.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mando e regulación de motores eléctricos 41

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Axusta sistemas de arranque, control de velocidade e freada de motores de corrente alterna e de corrente continua, configurando os equipamentos de
regulación e control de motores eléctricos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os sistemas utilizados para o arranque e control de máquinas eléctricas.

CA4.2 Realizouse o control do arranque de motores mediante sistemas convencionais e mediante arrancadores electrónicos.

CA4.3 Realizouse o control de velocidade de motores mediante sistemas convencionais e mediante convertedores de frecuencia.

CA4.4 Realizouse o control do freada de motores mediante sistemas convencionais e mediante sistemas electrónicos.

CA4.5 Respectáronse as medidas de seguridade na conexión de sistemas de arranque.

CA4.6 Conectouse correctamente o motor ao sistema de arranque e regulación.

CA4.7 Localizáronse e reparáronse avarías en sistemas de arranque de motores eléctricos.

CA4.8 Utilizáronsese correctamente os aparellos de medida para localizar avarías.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de arranque e control de motores de corrente alterna.

 Regulación e control de xeradores de corrente continua rotativos.

 Sistemas de arranque e control de motores de corrente continua.

 Variación da velocidade de motores eléctricos de corrente continua.

 Variación da velocidade de motores de corrente alterna.

 Montaxe e conexión de sistemas de arranque, regulación de velocidade e freada de motores de corrente alterna e de corrente continua.

 Normas de seguridade utilizadas en instalacións de máquinas eléctricas rotativas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Formación en empresa. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, interpretando documentación técnica, e verifica o seu funcionamento. SI

RA2 - Monta e mantén cadros eléctricos para maquinaria e equipamento industrial a partir da documentación técnica, e repara as avarías detectadas. SI

RA3 - Diagnóstica avarías en sistemas eléctrico-electrónicos utilizando equipamentos de medida e relacionando as causas coas disfuncións que as producen. 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 Identificouse a estrutura e o funcionamento dun autómata programable industrial.

CA1.2 Identificáronse as súas entradas, as súas saídas (analóxicas e dixitais) e as súas referencias.

CA1.3 Recoñecéronse os tipos de sinais e os sistemas de numeración e de codificación da información.

CA1.4 Conectáronse os equipamentos e elementos periféricos do sistema.

CA1.5 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable.

CA1.6 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables.

CA1.7 Realizáronse pequenos programas secuenciais de control a partir do GRAFCET.

CA1.8 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA1.9 Localizáronse e solucionáronse disfuncións na posta en marcha de circuítos automáticos básicos con autómatas.

CA1.10 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.

CA2.1 Montáronse todos os dispositivos no cadro de control segundo as especificacións.

CA2.2 Realizouse a conexión completa do cadro de control da máquina ou do equipamento industrial.

CA2.3 Programouse o autómata programable para cumprir as condicións de funcionamento.

CA2.4 Conectáronse todos os compoñentes de campo externos ao cadro de control (botoeiras, detectores, motores, etc.).

CA2.5 Verificouse o correcto funcionamento do cadro de control.

CA2.6 Identificouse a sección ou parte como causa posible da disfunción na posta en marcha.

CA2.7 Detectáronse e corrixíronse as disfuncións producidas en calquera dos compoñentes ou no cableamento do cadro de control.

CA2.8 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.
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Criterios de avaliación

CA3.1 Recoñecéronse as avarías típicas nos sistemas eléctrico-electrónicos.

CA3.2 Identificáronse as causas das avarías típicas.

CA3.3 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos con autómatas.

CA3.4 Identificouse a sección ou parte como causa posible da avaría.

CA3.5 Detectáronse e reparáronse as avarías producidas en calquera dos compoñentes ou no cableamento do cadro de control.

CA3.6 Manexáronse manuais e esquemas de sistemas e equipamentos.

CA3.7 Manexáronse equipamentos e aparellos de medida.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de detección de avarías.

CA3.9 Cubríronse os históricos.

CA3.10 Valorouse economicamente a intervención.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e características dos autómatas programables.

 0Criterios de calidade.

 Clasificación dos dispositivos programables.

 Funcionamento dos dispositivos programables. Ciclo de programa.

 Tipos de sinais e códigos empregados en automatización industrial.

 Linguaxes de programación normalizadas.

 Programación e interpretación de programas secuenciais.

 Montaxe e conexión de autómatas programables.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Mantemento preditivo, correctivo e preventivo.

 Montaxe e mantemento de proteccións contra contactos directos e indirectos, sobretensións e sobreintensidades.

 Interpretación de esquemas para montaxe de sistemas con control programable.

 Conexión de arrancadores e variadores de velocidade electrónicos a autómatas programables.

 Conexión de sensores e premedores ao autómata programable.

 Montaxe de instalacións electrotécnicas automatizadas.

 Diagnose e corrección de disfuncións.

 Probas funcionais de seguridade.

 Mantemento preditivo, correctivo e preventivo.
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Contidos

 Criterios de calidade.

 Diagnóstico e localización de avarías en sistemas automáticos con control programable e en cadros eléctricos.

 Técnicas de reparación de avarías de elementos de protección, de elementos programables e de elementos de E/S.

 Rexistros de avarías.

 Memoria técnica.

 Valoración económica.

 Regulamentación.

 Manual de uso.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Sistemas automáticos baseados no PLC 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta e mantén sistemas automáticos con control programable, interpretando documentación técnica, e verifica o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura e o funcionamento dun autómata programable industrial.

CA1.2 Identificáronse as súas entradas, as súas saídas (analóxicas e dixitais) e as súas referencias.

CA1.3 Recoñecéronse os tipos de sinais e os sistemas de numeración e de codificación da información.

CA1.4 Conectáronse os equipamentos e elementos periféricos do sistema.

CA1.5 Estableceuse a comunicación do software co dispositivo programable.

CA1.6 Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas programables.

CA1.7 Realizáronse pequenos programas secuenciais de control a partir do GRAFCET.

CA1.8 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA1.9 Localizáronse e solucionáronse disfuncións na posta en marcha de circuítos automáticos básicos con autómatas.

CA1.10 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e características dos autómatas programables.

 0Criterios de calidade.

 Clasificación dos dispositivos programables.

 Funcionamento dos dispositivos programables. Ciclo de programa.

 Tipos de sinais e códigos empregados en automatización industrial.

 Linguaxes de programación normalizadas.

 Programación e interpretación de programas secuenciais.

 Montaxe e conexión de autómatas programables.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Mantemento preditivo, correctivo e preventivo.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Montaxe e mantemento de cadros eléctricos con lóxica programada 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta e mantén cadros eléctricos para maquinaria e equipamento industrial a partir da documentación técnica, e repara as avarías detectadas. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Montáronse todos os dispositivos no cadro de control segundo as especificacións.

CA2.2 Realizouse a conexión completa do cadro de control da máquina ou do equipamento industrial.

CA2.3 Programouse o autómata programable para cumprir as condicións de funcionamento.

CA2.4 Conectáronse todos os compoñentes de campo externos ao cadro de control (botoeiras, detectores, motores, etc.).

CA2.5 Verificouse o correcto funcionamento do cadro de control.

CA2.6 Identificouse a sección ou parte como causa posible da disfunción na posta en marcha.

CA2.7 Detectáronse e corrixíronse as disfuncións producidas en calquera dos compoñentes ou no cableamento do cadro de control.

CA2.8 Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Montaxe e mantemento de proteccións contra contactos directos e indirectos, sobretensións e sobreintensidades.

 Interpretación de esquemas para montaxe de sistemas con control programable.

 Conexión de arrancadores e variadores de velocidade electrónicos a autómatas programables.

 Conexión de sensores e premedores ao autómata programable.

 Montaxe de instalacións electrotécnicas automatizadas.

 Diagnose e corrección de disfuncións.

 Probas funcionais de seguridade.

 Mantemento preditivo, correctivo e preventivo.

 Criterios de calidade.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Diagnóstico e reparación de avarías en sistemas eléctrico-electrónicos 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Diagnóstica avarías en sistemas eléctrico-electrónicos utilizando equipamentos de medida e relacionando as causas coas disfuncións que as producen. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Recoñecéronse as avarías típicas nos sistemas eléctrico-electrónicos.

CA3.2 Identificáronse as causas das avarías típicas.

CA3.3 Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos con autómatas.

CA3.4 Identificouse a sección ou parte como causa posible da avaría.

CA3.5 Detectáronse e reparáronse as avarías producidas en calquera dos compoñentes ou no cableamento do cadro de control.

CA3.6 Manexáronse manuais e esquemas de sistemas e equipamentos.

CA3.7 Manexáronse equipamentos e aparellos de medida.

CA3.8 Aplicáronse técnicas de detección de avarías.

CA3.9 Cubríronse os históricos.

CA3.10 Valorouse economicamente a intervención.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Diagnóstico e localización de avarías en sistemas automáticos con control programable e en cadros eléctricos.

 Técnicas de reparación de avarías de elementos de protección, de elementos programables e de elementos de E/S.

 Rexistros de avarías.

 Memoria técnica.

 Valoración económica.

 Regulamentación.

 Manual de uso.
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UF.1 Montaxe e mantemento de máquinas eléctricas:

 UD-1 Máquinas eléctricas. Funcionamento, características e aplicación:

    -Clasificación das máquinas eléctricas.

    -Elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.

    -Alternador eléctrico: características básicas.

    -Transformador eléctrico: características construtivas e funcionais.

    -Motores eléctricos de corrente continua: características básicas.

    -Motores eléctricos de corrente alterna: características construtivas e funcionais.

    -Esquemas de conexión de máquinas.

    -Sistemas de posta en marcha de motores eléctricos.

 UD-2 Montaxe e mantemento de motores eléctricos:

    -Tipos de máquinas eléctricas rotativas.

    -Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas.

    -Planos e esquemas eléctricos normalizados.

    -Características funcionais, construtivas e de montaxe.

    -Magnitudes eléctricas e mecánicas.

    -Diagnóstico e reparación de máquinas eléctricas rotativas.

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

    -Xeneralidades, tipoloxía e constitución de transformadores: características funcionais, construtivas e de montaxe.

    -Valores característicos.

    -Mantemento e reparación de transformadores: avarías típicas.

    -Diagnóstico e reparación de transformadores.

 UD-4 Mando e regulación de motores eléctricos:

    - Sistemas de arranque e control de motores de corrente alterna.

    -Sistemas de arranque e control de motores de corrente continua.

    -Variación da velocidade de motores eléctricos de corrente continua.

    -Variación da velocidade de motores de corrente alterna.

    -Montaxe e conexión de sistemas de arranque, regulación de velocidade e freada de motores de corrente alterna e de corrente continua.

 UD-5 Sistemas automáticos baseados no PLC:

    -Estrutura e características dos autómatas programables.

    -Funcionamento dos dispositivos programables. Ciclo de programa.

    -Tipos de sinais e códigos empregados en automatización industrial.

    -Linguaxes de programación normalizadas.

    -Programación e interpretación de programas secuenciais.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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    -Montaxe e conexión de autómatas programables.

 UD-6 Montaxe e mantemento de cadros eléctricos con lóxica programada:

    -Montaxe e mantemento de proteccións contra contactos directos e indirectos, sobretensións e sobreintensidades.

    -Interpretación de esquemas para montaxe de sistemas con control programable.

    -Conexión de arrancadores e variadores de velocidade electrónicos a autómatas programables.

    -Conexión de sensores e premedores ao autómata programable.

    -Montaxe de instalacións electrotécnicas automatizadas.

    -Diagnose e corrección de disfuncións.

UD-7 Diagnóstico e reparación de avarías en sistemas eléctrico-electrónicos:

   -Diagnóstico e localización de avarías en sistemas automáticos con control programable e en cadros eléctricos.

   -Técnicas de reparación de avarías de elementos de protección, de elementos programables e de elementos de E/S.

   -Regulamentación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

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

nesa sesión de avaliación sempre e

cando estean todas con avaliación positiva, e constituídas polos seguintes tipos de contidos:

Contidos Conceptuais:

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

Contidos Procedementais:

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

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

obtida.

Contidos Actitudinais:

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

contribución ao grupo, puntualidade, participación, traballo en equipo, limpeza e orde, cumprimento de prazos establecidos.

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

coñecementos, valorándose de xeito global ( 1 a 10 )

A cualificación correspondente a cada Unidade de Traballo estará composta polos seguintes apartados, e cos seguintes pesos:

  TIPO DE CONTIDO     PUNTUACIÓN     % DA NOTA

   CONCEPTUAL               0 - 4                 40

  PROCEDEMENTAL           0 - 5                 50

    ACTITUDINAL              0 - 1                10

     TOTAL                   10 Ptos                100 %

 Nota: Nos contidos ACTITUDINAIS valorarase a Asistencia, Puntualidade, Aportación ao Grupo, Comportamento,  Orde e Limpeza e
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Cumprimentos de Prazos.

A nota de cada U.T. será a suma dos 3 apartados: Conceptos, Procedementos e Actitudes, sempre e cando se acade como mínimo un 50% da

nota en cada apartado; de non ser así, a U.T. darase por suspensa, ata recuperar nese apartado o peso requirido.

A nota mínima para a superación do módulo será de 5.

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

Ao ser este un módulo de 2º ano, ó alumno co módulo pendente  acudirá as actividades de recuperación previstas para o último trimestre.

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

aplicaranse as medidas de reforzo de forma individualizada. Realizaranse as seguintes actividades:

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

planos, configuración, equipos e programación.

Montaxe das instalacións anteriormente proxectadas, verificación, posta en servido, localización, identificación e resolución de avarías frecuentes.

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

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

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

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

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua realizarán unha proba final composta por  exames teórico-prácticos (un por cada unidade

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

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

prácticas.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

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

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

dos alumnos. Tamén se terán en conta os resultados das enquisas que se lle pasen a os alumnos. Estas enquisas contarán cunhas preguntas

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

esquema:

ASPECTO A AVALIAR

-¿O tempo destinado a cada U.D. foi  suficiente?.
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-¿Os contidos tratados foron os axeitados?.

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

-Motivación, aburrimento ou desinterese por parte do alumno.

-Os alumnos/as faltan moito.

-¿Vaise cumprindo  a temporalización?.

-¿Os obxectivos foron acadados?.

-¿Realizan as actividades no tempo previsto?.

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

- ¿Preocúpanse de xustificar as súas ausencias?.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha proba escrita tipo test con preguntas sobre conceptos transversais ao módulo, de maneira que se poida obter información para poder

tomar as decisións que faciliten a orientación do proceso e a determinación de formas alternativas de aprendizaxe individual ou por grupos.

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

cualificar cuantitativamente.

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

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

función das características do alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

relacionadas coa saúde, tanto físicas como mentais,etc.

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

medioambientais e da saúde.

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

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

posible, á formación do profesional e da persoa.

O talante co que se deben enfocar os contidos transversais debe ser  integrador; é dicir, non deben ser entendidos como engadidos ao currículo

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

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

- Educación ambiental:
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Este tema adquire unha gran relevancia, xa que as causas principais do deterioro medioambiental están asociadas, dalgunha maneira, ao

desenvolvemento tecnolóxico, é en consecuencia, ao desenvolvemento ambiental.

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

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

se poida afirmar que progreso non é sinónimo de destrución do medio ambiente. Ademais, debe concienciarse ao alumno de que gaste só o papel

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

- Educación do consumidor:

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

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

sopesando a necesidade, o custo e as características reais deses produtos.

- Educación para a saúde:

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

necesarias no emprego de determinadas ferramentas e máquinas..

- Educación non sexista:

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

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

- Educación para a convivencia:

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

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

respecto de opinións distintas ás propias.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

electricidade.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

O curso terá unha metodoloxía de carácter  PRESENCIAL.

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

Non se contempla ningunha integración de aprendizaxes non adquiridos no curso anterior, por ser este un curso primeiro.

Unha das razóns para organizar a ensinanza é dotala de coherencia e sentido, e este é un criterio que debe terse en conta de forma fundamental a

hora de  planificar a metodoloxía. As ideas xerais  a cerca de como proceder na ensinanza deben concretarse nun método que usará as

estratexias e técnicas didácticas, e dicir, procedementos concretos da ensinanza.

Dende o punto de vista expresado anteriormente a ensinanza estrutúrase tendo en conta os seguintes criterios:
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        -Ter sentido para o que aprende

No desenvolvemento do módulo considérase fundamental como inicio da ensinanza-aprendizaxe presentar ao alumno a finalidade das instalacións

automatizadas referíndoa á realidade produtiva e laboral de maneira que o alumno a comprenda e se consiga unha motivación axeitada, criterio

que se terá en conta a hora do inicio do desenvolvemento das distintas unidades didácticas previstas anteriormente. A forma de concretar este

criterio será o seguinte:

Exposición xeral dos obxectivos de forma oral e apoiándose en recursos gráficos e audiovisuais nos que se interprete de forma clara a relación que

existe entre o sistema educativo e o sistema produtivo, facendo fincapé na importancia do módulo no ciclo e as súas posibilidades no mundo

laboral, aspecto que os alumnos sempre consideran importante.

- Adecuación das actividades ao tipo de aprendizaxe que se persigue

En tanto que o módulo estrutúrase en unidades didácticas que teñen unha compoñente eminentemente procedemental, o que se pretende é que

se adquira e automatice unha determinada rutina, destreza ou coñecemento mecánico, polo que se plantexan actividades que favorezan o máximo

de atención durante a súa realización , a minimizar os erros e a maximizar as prácticas efectivas por parte do alumno.

O aprendizaxe de feitos require actividades prácticas, reiteradas, sobre contextos ben definidos e diversos.

Ó aprendizaxe dos conceptos farase expoñendo ao profesor os principios de funcionamento dos diferentes sistemas. Ó alumno dispoñerá de

documentación do propio sistema e o profesor ira seguindo dita documentación apoiándose en medios audiovisuais. O alumno mediante catálogos

técnicos e comerciais coñecerá os distintos equipos e tipoloxías. Unha vez coñecido o sistema polo alumno o profesor fará a explicación das

especificacións técnicas para o desenvolvemento dun proxecto e a súa posterior instalación. O profesor mediante preguntas illadas irá

comprobando se os conceptos son realmente adquiridos polo alumnado.

O aprendizaxe dos procedementos farase primeiramente mediante exemplos onde se poderá ver as distintas técnicas e métodos para a

implantación dun sistema domótico. O profesor ensinará como se debe facer un plano da instalación coa simboloxía axeitada, que configuración se

adoptará para cada caso en concreto. Así mesmo o profesor mediante proxector de vídeo conectado ao ordenador mostrará o funcionamento do

software correspondente e como se deben programar os equipos domóticos. Por outra banda mostrará como se debe facer a montaxe e as probas

de funcionamento empregando os elementos domóticos instalados nun panel didáctico.

Unha vez realizados as fases anteriores pasarase ás actividades de ensino-aprendizaxe, onde se concretan os distintos coñecementos mediante

prácticas variadas e axeitadas a ós obxectivos e contidos básicos.

Faranse prácticas de tipo individual como elaboración de planos, presupostos, programación de elementos dos distintos sistemas domóticos, e de

tipo colectivo, en grupos de non mais de dous alumnos sempre e cando as condicións o permitan, realizando as instalacións dos proxectos

anteriormente confeccionados sobre un panel de prácticas. Os alumnos realizarán as distintas probas de funcionamento e posta en servizo, por

outra parte o profesor provocará na mesma distintas avarías, que o alumno deberá localizala e resolvela.

As anteriores actuacións dos alumnos deberán sempre seguir os criterios actitudinais xa expresados con anterioridade na presente programación.

Para temporizar as distintas actividades planificarémolas de xeito realista co tempo que realmente conlevan.
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