
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0527 Formación e orientación laboral 42020/2021 128107

MP0527_12 Prevención de riscos laborais 42020/2021 5445

MP0527_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42020/2021 7462

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

Profesorado asignado ao módulo SUSANA OSORIO BLANCO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A formación relativa á prevención de riscos laborais aumenta a empregabilidade do alumnado que supere estas ensinanzas e facilita a súa

incorporación ao mundo do traballo, ao capacitalo para levar a cabo responsabilidades profesionais equivalentes ás que precisan as actividades de

nivel básico en prevención de riscos laborais.

Ademáis o módulo FOL permite acadar as competencias de organizar e coordinar equipos de traballo, achegando solucións aos conflitos de grupo

que se presenten, adaptarse ás novas situacións laborais, comunicarse cos iguais, cos superiores, coa clientela e coas persoas baixo a súa

responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación, ou exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da actividade profesional.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Conceptos básicos de prevención de riscosA prevención de riscos
laborais

8 5

2 Identificación e avaliación de riscos laborais.A avaliación de riscos
profesionais

20 10

3 Identificación das medidas de prevención e protección fronte aos riscos laborais, e selección das medidas
oportunas ante determinados riscos.

Medidas de
prevención e
protección

7 5

4 Concepto, significación, estructura e contido do plan de prevención, e elaboración do plan de prevención dunha
empresa do sector.

O plan de prevención 19 15

5 Identificar qué é o Dereito laboral e as distintas normas que o compoñen, así como os principais órganos
administrativos e xudiciais encargados de velar por o seu cumprimento.

O Dereito laboral:
normas fundamentais

7 5

6 Identificar os principais elementos dunha relación laboral. Salario e xornada.A relación laboral 7 10

7 Identificar os distintos tipos de contratos da nosa lexislación laboralModalidades de
contrato de traballo

6 10

8 Análise das causas, procedemento e consecuencias da modificación, suspensión e extinción do contrato de
traballo.

Modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo

16 10

9 Recoñecemento dos representantes dos traballadores dentro e fora da empresa, das causas e procedemento
dos conflictos colectivos e identificación e análise do convenio colectivo aplicable como fonte do dereito.

A representación dos
traballadores e a
negociación colectiva

6 10

10 Identificación do concepto e da estructura da Seguridade Social, dos dereitos de obrigas de empresarios e
traballadores e análise da súa acción protectora, incluindo a protección por desemprego.

A Seguridade Social 17 10

11 Elaboración do itinerario formativo e profesional en base ao coñecemento dun mesmo, e aplicación de técnicas
de procura de emprego

A procura de emprego 10 5

12 Concepto e características do traballo en equipo eficiente, identificación dos conflictos que poden xurdir e
emprego da negociación como vía para a resolución de conflictos

O traballo en equipo 5 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A prevención de riscos laborais 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 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 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores.

CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

   Importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais. (CA1.3.)

   Actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente. (CA1.4.)

   Vixilancia da saúde dos traballadores. ( CA1.6)

   Obrigacións dos traballadores en prevención de riscos laborais

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

   Protección específica de traballadores con contratos temporais, de duración determinada ou en ETTs.

   Protección específica de traballadores menores de idade, da maternidade e da lactación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A avaliación de riscos profesionais 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector
industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en sistemas
electrotécnicos e automatizados.

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico
superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

   Riscos derivados das condicións de seguridade: - Riscos nos lugares de traballo. - Riscos no uso de equipos de traballo. - Riscos eléctricos.  - Riscos de incendio.

   Riscos medioambientais: - Riscos físicos. - Riscos químicos - Riscos biolóxicos

   Riscos derivados da carga de traballo.

   Riscos derivados da organización do traballo.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

 Riscos específicos no sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos
factores de risco implicados.
   riscos xerais

   Riscos específicos: riscos eléctricos

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Medidas de prevención e protección 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso
de materializarse.

CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de
urxencias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O plan de prevención 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. 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 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.

CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

   Valoración da importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa (CA3.1)

   Organización da prevención.

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

   Delegados de prevención

   Comité de seguridade e saúde

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

   Elaboración dun plan de prevención

   Valoración da importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencias de actuacións para realizar en caso de emergencia (CA 3.5)

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.
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Contidos

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O Dereito laboral: normas fundamentais 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 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 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

   Concepto de Dereito e de Dereito laboral.

   Fontes do Dereito laboral.

   Principios xerais do Dereito.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A relación laboral 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

4.6.e) Contidos

Contidos

  Novos contornos de organización do traballo.

 Análise da relación laboral individual.

   Concepto e requisitos da relación laboral.

   Relacións laborais especiais.

   Relacións de traballo excluídas

   Suxeitos do contrato de traballo.

   Forma do contrato de traballo.

   Período de proba

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

 Valoración dos dereitos e deberes derivados do contrato de traballo para empresario e traballador.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

   Clasificación e promoción profesional.

   O tempo de traballo: xornada de traballo, descansos mínimos obrigatorios, vacacións, permisos retribuídos, festas laborais, horas extras, traballo nocturno e a quendas.

   A retribución: concepto e estructura de salario, tipos de salario, SMI, forma de pagamento, garantías de cobro do salario, o recibo de salarios.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Modalidades de contrato de traballo 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

   Contratos indefinidos

   contratos formativos

   contratos de duración determinada

   contratos a tiempo parcial

   As empresas de traballo temporal
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

   Modificación das condicións do contrato

   Mobilidade funcional: concepto, causas e dereitos dos traballadores

   Mobilidade xeográfica: concepto, causas e dereitos dos traballadores

   Modificación sustancial das condicións do contrato de traballo: concepto, causas e dereitos dos traballadores

   Suspensión da relación laboral.

   Excedencias

   Extinción do contrato de traballo: tipos de extinción, causas e dereitos dos traballadores

   Liquidación de haberes ante unha extinción do contrato de traballo.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 A representación dos traballadores e a negociación colectiva 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

4.9.e) Contidos

Contidos

 0Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.

 0  A negociación colectiva: o convenio colectivo

 0  Valoración das medidas establecidas polo convenio colectivo aplicable para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. (CA2.7)

  Representación das persoas traballadoras na empresa.

    Representación sindical

    Representación unitaria

  Conflitos colectivos.

    Folga

    Peche patronal

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 A Seguridade Social 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións. 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 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico.

4.10.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

   Valoración do papel da seguridade social como piar do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.(CA3.1)

   Concepto e características do noso sistema de Seguridade Social

   Modalidades de protección: modalidade contributiva e non contributiva

 Estrutura do sistema de seguridade social.

   Delimitación do funcionamento do sistema da seguridade social. (CA3.2)

   Réxime Xeral

   Rexímenes especiais

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.

   Inscripción da empresa

   Afiliación dos traballadores, altas, baixas e variación de datos

   Cotización: bases de cotización e tipos

     Identificación, nun suposto sinxelo, das bases de cotización dunha persoa traballadora e das cotas correspondentes a ela e á empresa así coma do seu soldo neto. (CA 3.3)

 Protección por desemprego.

   Prestación contributiva de desemprego

     Cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico. (CA3.5)
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Contidos

   Prestación non contributiva de desemprego

 Prestacións contributivas da seguridade social.

   Determinación dos requisitos e da duración das principais prestacións contributivas da seguridade social. (CA3.4)

   0Morte e supervivencia

    Xubilación

   Cálculo da contía das principais prestacións contributivas da seguridade social nalgúns supostos prácticos. (CA3.4)

   Asistencia sanitaria e farmacéutica.

   Incapacidade temporal

   Invalidez permanente

   Risco durante embarazo ou a lactación natural

   Maternidade, adopción e acollemento

   Paternidade

   Coidado de fillos enfermos de cancro ou outra enfermidade grave.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 A procura de emprego 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 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 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo.

CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.

CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e
permitir unha axeitada inserción laboral.

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

   Cursar outro ciclo formativo

   Estudar na universidade

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Proceso de toma de decisións.

   Valoración do principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

   Traballar por conta propia

   Traballar por conta allea

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

   Traballar como funcionario público

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

   Onde atopar traballo?. Fontes de información

   A carta de presentación e de autocandidatura

   O currículum vitae

   A entrevista de traballo

   As probas de selección de persoal
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 O traballo en equipo 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automatizados, e valoráronse as súas vantaxes
sobre o traballo individual.

CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados, segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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Para a avaliación do módulo valoraranse parámetros como a atención e a participación na clase, a realización das actividades propostas e a

resolución dos cuestionarios e supostos prácticos plantexados polo profesor.

A avaliación completarase cunha proba escrita, ao final de cada trimestre como mínimo, que constará de casos prácticos sinxelos e preguntas

cortas, formuladas de xeito que permitan comprobar o grado de comprensión do alumnado respecto das ensinanzas impartidas. Esta proba pode ir

precedida doutras que se realizarán ao remate de cada unidade de traballo, e que consistirán en preguntas orais ou tipo test.

A nota final virá determinada, nun 10%, polo traballo diario, a actitude, a participación en clase, as actividades, cuestionarios e casos prácticos

resoltos; e nun 90% pola puntuación obtida nas probas realizadas en cada trimestre.

Ao longo do curso, e en atención ás características do alumnado, poderase sustituir a proba escrita por un ou varios traballos, realizados

individualmente ou en equipos de 3 ou 4 alumnos, que versen sobre os mesmos contidos. A valoración destes traballos será a mesma ca das

probas escritas.

Se na realización dunha proba escrita o alumno desenvolve conductas pouco éticas (copiar¿), entregará o escrito á profesora e o exame quedará

automáticamente suspenso coa calificación dun 0.

Cando se fagan varias probas escritas ao longo do trimestre, deberá acadarse unha nota mínima de 4 para poder facer media entre as notas das

distintas probas; se nunha mesma proba escrita se valoran varios resultados de aprendizaxe e varios criterios de avaliación será necesario acadar

unha media dun catro en cada un deles. Do contrario terá que repetir esa parte na seguinte proba. En todo caso, requírese obter unha puntuación

de 5 nas probas escritas e nos traballos para superar o módulo. Para aqueles alumnos que non acaden a nota mínima, farase un exame de

recuperación en cada trimestre.

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

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

Para os/as alumnos/as que non acaden os mínimos sinalados na presente programación, farase un exame final, que constará de preguntas

teóricas e casos prácticos relativos ao contidos impartidos en todas as unidades didácticas, debendo cada alumno/a respostar unicamente ás que

corresponden as partes non superadas

Para os alumnos que pasen ao 2º curso co módulo pendente, desenvolveranse sesións de recuperación, nas que se realizarán actividades teóricas

e prácticas, e se resolverán as dúbidas dos/as alumnos/as. Durante o período de recuperación realizarase unha ou varias probas escritas, sempre

que as actividades programadas e realizadas polos/as alumnos/as non fosen suficientes para comprobar que se acadaron os resultados de

aprendizaxe especificados na programación deste módulo.

As actividades de recuperación programadas son as seguintes:

a) Realización e explicación dun esquema dos contidos básicos de cada unidade de traballo

b) Resposta a cuestionarios relativos aos contidos fundamentais de cada unidade

c) Resolución de casos prácticos sinxelos e elaboración dun plan de prevención dunha empresa do sector.

Os/as alumnos/as que non acceden á FCT e non superaron o módulo, asistirán ao centro dúas sesións semanais no terceiro trimestre do 2º curso,

para a corrección das actividades programadas, a resolución de dúbidas e a realización das probas previstas.

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

Para os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua levarase a cabo unha proba escrita sobre os contidos do módulo que constará de

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

preguntas teóricas e casos prácticos. Igualmente, esixiráselle a presentación de traballos de investigación, similares aos que tiveron que presentar

os seus compañeiros ao longo do curso.

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

Dado que no proceso de ensino-aprendizaxe é preciso levar a cabo un control periódico, para verificar que os obxetivos prantexados inicialmente

se van cumprindo tal e como se deseñaron, e, de non ser así, analizar as causas do incumprimento e adoptar as medidas precisas, resulta lóxico

que o documento base deste proceso resulte avaliado.

Para eso o Departamento reunirase, tal e como a normativa esixe, cunha periodicidade mínima mensual para ir analizando en que medida se

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas correctoras no caso contrario. Esta análise será máis profunda despois de cada avaliación e xa con

resultados.

Ao remate do curso resumiranse as principais desviacións producidas e as distintas medidas adoptadas na memoria final. Estas conclusións serán

básicas para a elaboración da programación do curso seguinte

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso realizarase aos/ás alumnos/as unha enquisa-avaliación previa, coa intención de apreciar o nivel de coñecemento que posúen

respecto ós contidos que integran o módulo F.O.L.  Esta avaliación permitirá determinar o punto de partida no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Ademáis desa enquisa, a observación directa permitirá detectar a existencia de alumnado con necesidades educativas especiais.

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

Para o alumnado que o precise, adoptaranse medidas de reforzo que serán consensuadas e coordinadas co Departamento de Orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataranse directamente:

- O traballo en equipo. Además de ser  o contido dunha unidade didáctica, ao longo do curso realizaranse en equipo moitas das actividades

programadas.

Fomentarase a lectura elevando propostas de libros en colaboración do departamento de biblioteca

Trataranse de forma transversal:

- A igualdade de trato e non discriminación.

- Os dereitos humanos.

- Educación para a paz.

- Educación para a saúde.

- O fomento do espíritu emprendedor.

- A importancia do crecemento sostible, da protección do medio ambente.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Xornadas sobre primeiros auxilios impartidas no Centro por responsables de de sanidade ou de protección civil. Se por razóns sanitarias

non fora posible sustituirase pola visualización dun vídeo de Cruz Vermella

- Calquer outra que poida xurdir ao longo do curso e resulte de interés didáctico para o alumnado

10.Outros apartados

10.1) ENSINO NON PRESENCIAL

o suposto de que por razóns sanitarias as autoridades educativas decidan nalgún momento o ensino non presencial os resultados de aprendizaxe,

os contidos e as actividades seguirán sendo as mesmas pero por vía telemática. Por este motivo, desde o comenzo do curso todos os contidos e

actividades figurarán na aula virtual do centro e o alumnado será instruído no seu uso.

Os recursos telemáticos que se empregarán serán:

- aula virtual do centro.

- webex

- arquivos power point, pdf

- enlaces a webs de interese na materia.

- vídeos de interese.

- aplicacións tales coma audacity para facer grabacións das explicacións da materia.

- kahoots

- correo electrónico.

- cuestionarios feitos na aula virtual ou google forms

- outros recursos que xurdan en cada momento e resulten de aplicación práctica no módulo.

A metodoloxía de traballo será a seguinte:

- Explicación do tema con vídeos/ audios, power-point e pdf e tamén usando as videoconferencias coa aplicación webex.

- Realización e corrección dos exercicios relacionados co explicado

- proba final práctica usando un cuestionario o  un documento a través da aula virtual.

10.2) CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION EN ENSINO NON PRESENCIAL

Aplicaranse os mismos criterios  de avaliacion previstos na programación para o ensino non presencial  pero adaptados a formación online.

Os instrumentos de avaliacion que se empregaran serán:

-Proba escrita  individualizada para cada alumno a través da aula virtual.

- Resolución de cuestionarios da aula virtual ou de google form

- Participación nos diferentes Kahoots prantexados.

- Participación nas preguntas de debate lanzadas telemáticamente.

- Participación nas videoconferencias
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de
telecomunicacións

72020/2021 224187

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

72020/2021 144120

MP0517_23 Procesos en instalacións electroacústicas 72020/2021 4437

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

72020/2021 3630

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

Profesorado asignado ao módulo BENJAMÍN FERNÁNDEZ BELLO

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 módulo profesional dá resposta a necesidade de proporcionar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión dos

parámetros, principios de funcionamento e

        características que se poderían enumerarse do seguinte modo:

  1. Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas   edificios, analizando os sistemas que as integran.

  2. Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, determinando os elementos

que a conforman e seleccionando

         compoñentes e equipos.

  3. Montar instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios interpretando documentación técnica e

aplicando técnicas de montaxe.

  4. Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións medindo os parámetros significativos e

interpretando os seus resultados.

  5. Localiza avarías e disfuncións en equipos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, aplicando técnicas de detección

e relacionando a disfunción coa causa

        que a produce.
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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 En esta unidade aprenderemos a:  Analizar a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicación
(ICT) en vivendas e edificios.  Identificar os elementos das zonas comúns e privadas. Describir os tipos de
instalacións que compoñen una ICT. Explicar os tipos e as funcións  dos recintos e rexistros de una ICT.
Identificar os tipos de canalizacións que forman una ICT. Describir os tipos de redes que compoñen una ICT.  E
estudaremos: A normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Técnicas específicas de montaxe. Esquemas en AutoCad.

Análises da lexislación
das infraestruturas
comúns de
telecomunicacións.
(ICT)

20 14

2 E estudaremos: Ondas electromagnéticas. Propagación de sinais de TV e radio. Sistemas de captación
terrestre. Normas de seguridade. Cable para as instalacións de TV e radio. En que dirección se ten que orientar
as antena para a recepción de TV e radio. Montaxe de un sistema de antenas para a recepción de RTV
terrestre e por satélite. Instalación de antenas de satélite. Qué se necesita para combinar sinais terrestres con
as de satélite. En esta unidade aprenderemos a:  Montaxe de un sistema de antenas para a recepción de RTV
terrestre.  Montaxes de sistemas de antenas parabólicas para a recepción de TV vía satélite. Coñecerás a
ubicación orbital dos principais satélites de radiodifusión.  Aprenderás a orientar correctamente unha antena
parabólica. Coñecerás os novos compoñentes utilizados no tratamento e distribución de sinais de TV terrestre
e vía satélite. Qué se require para combinar as sinais terrestres co as de satélite.

Anaises, montaxe,
verificación e
mantemento dos
sistemas de captación
de sinais de Radio e
Televisión terrestre e
vía satélite.

23 12

3 E estudaremos: Instalacións interiores de distribución de sinais de RTV-SAT, STDP, TBA, SAI, Etc.
Consideracións a ter en conta nas instalacións de distribución de RTV Compoñentes utilizados en instalacións
de RTV. Coñecer os compoñentes utilizados en instalacións de RTV. En esta unidade aprenderemos a:
Identificaras os opoñentes que interveñen nas instalacións de distribución de sinais terrestres en vivendas e
edificios. Conexión en cascada de tres tomas de usuario. Conexión de tomas con repartidor. Montaxe en
estrela. Montarás diferentes tipos de circuítos para a distribución de sinais de TV e radio en vivendas e
edificios. Coñecerás os tipos de instalacións que se poden realizar para a distribución de sinais de
radiodifusión. ¿Cáles son los canais utilizados por TDT?.

Anaisis, montaxe,
verificación e
mantemento de
Instalacións das
distintas sinais de
unha (ICT).

55 20

4 En esta U.D. estudaremos: Instalacións interiores de telefonía do abonado. Canalización e
montaxe de instalacións interiores de telefonía. Centrais privadas de usuario (PBX). Coñecerás os aparatos e
materias das instalacións de telefonía interiores básicas.  En esta unidade aprenderemos a:  Aprenderás a
función dos diferentes elementos que constitúen estas instalacións. Realizarás diferentes prácticas de
instalacións de telefonía interior.  Coñecerás os diferentes tipos de cables utilizados en instalacións de telefonía
dixital e redes de datos.  Aprenderás cal e misión dos diferentes elementos que conforman estas instalación.
Coñecer os elementos utilizados nunha rede local.

Telefonía básica e
dixital. instalación e
montaxe

16 8

5 E estudaremos: Os elementos que forman un sistema de portería e videoportería  analóxicos e dixitais.
Coñecer tendencias tecnolóxicas para este sistemas. Montaxes de  de porteiros e videoporteiros das distinta
casas comerciais. Sistema integrado de telefonía e portería electrónica.

Control de accesos .
Porteiros e
videporteiros.
Instalación e montaxe.

30 12

6 6. Estudaremos: Compoñentes de unha instalación electroacústica. Conceptos de monofonía e
estereofonía. Compoñentes de unha instalación de son. Amplificadores. Tipo de amplificadores. Saída de de
baixa e alta impedancia. Los altofalantes. Tipos. Características eléctricas de los altofalantes. Cables. Tipos.
En esta unidade aprenderemos a:  Realización de esquemas e montaxe de instalacións de megafonía.
Executar circuítos con atenuadores en liñas de 100V. Simboloxía das instalacións.  Conectores empregados
nas instalacións de son e megafonía

6. Análises ,
montaxe, verificación
e mantento das
instalacións de son e
megafonía

20 10

7 7. E estudaremos: Distintas partes que conforman unha instalación de fío musical. Centraliña. Bus.
Mandos. Altofalantes. Amplificadores de zona. Adiu IP.    En esta unidade aprenderemos a:

Realización de esquemas e montaxe de instalacións de fío musical. Executar circuítos con
atenuadores en liñas de 100V.  Simboloxía das instalacións.

7. Análises,
montaxe, verificación
e mantento dos
sistemas  distribuídos
de sonorización (fío
musical)

24 11

8 25 E estudaremos:  Estudaremos e  analizaremos  os conceptos básicos da seguridade
electrónica en relación coa intrusión,  incendio e detección de gases. Identificaremos  as características
técnicas dos dispositivos que forman as instalacións de seguridade. (tipos de detectores, características das
centrais, actuadores, etc.). Realizaremos exercicios prácticos dos distintos tipos de alarmas. Realizaremos os
distintos esquemas en AutoCad.  Montaxe de un sistema de circuíto pechado de TV (CPTV). Estudaremos os
distintos compoñentes que forman este tipo de circuitos.

8. Análise,
montaxe e
mantemento das
instalacións de control
de accesos, alarmas.
Circuíto pechado de
televisión (CPTV)

36 13
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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 Análises da lexislación das infraestruturas comúns de telecomunicacións. (ICT) 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións. NO

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de recepción de sinais de radio e televisión de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións
en edificios.

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

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

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

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

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

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

CA1.10 Identificáronse os tipos de canalizacións.

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

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

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

CA1.15 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

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

CA2.3 Representáronse sobre planos os trazados e os elementos da instalación (cableamentos, arquetas e rexistros, etc.).
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

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

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

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

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

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

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

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

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

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das ICT.

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

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

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

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

  Simboloxía das instalacións.

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

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

  Evolucións nos aspectos técnico e normativo.

 Normativa reguladora da actividade de instalación e mantemento das ICT.

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

 Instalacións de recepción e distribución de televisión e radio.

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

 Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc.

 Especificacións técnicas das ICT.

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

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

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

 Elaboración de esquemas.

 Interferencia e coordinación con outras instalacións.

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

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

 0Coidado da instrumentación e da ferramenta.

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

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.

 Criterios de calidade.

 Verificacións regulamentarias.

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

N.º Título da UD Duración

2 Anaises, montaxe, verificación e mantemento dos sistemas de captación de sinais de Radio e Televisión terrestre e vía satélite. 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións. NO

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. 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 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de recepción de sinais de radio e televisión de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións
en edificios.

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

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

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

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

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

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

CA1.15 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

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

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

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

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

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

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

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

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

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

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

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

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

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

CA3.12 Organización do traballo en equipo.

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

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

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

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

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

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

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

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

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

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

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

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

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

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das ICT.

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

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

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

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

  Simboloxía das instalacións.

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

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

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

 Instalacións de recepción e distribución de televisión e radio.

 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de ICT.

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

 Elaboración de esquemas.

 Interferencia e coordinación con outras instalacións.

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

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

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 0Coidado da instrumentación e da ferramenta.

  Traballo en equipo.

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

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.

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

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

 Verificacións regulamentarias.

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

 Recursos para o mantemento. Instrumentos de medida.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

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

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.
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Contidos

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

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

 Normativa reguladora en xestión de residuos.

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

N.º Título da UD Duración

3 Anaisis, montaxe, verificación e mantemento de Instalacións das distintas sinais de unha (ICT). 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos e as características de instalacións de recepción de sinais de radio e televisión de acordo coa normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións
en edificios.

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

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

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

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

CA1.10 Identificáronse os tipos de canalizacións.

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

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

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

CA1.15 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

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

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

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

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.
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Criterios de avaliación

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

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

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

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

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

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

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

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

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

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

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

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

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

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

CA3.12 Organización do traballo en equipo.

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

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

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

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

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

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

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

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

CA5.5 Aplicáronse as técnicas propias de cada instalación para a localización de avarías.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

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

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

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

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

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

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das ICT.

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

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

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

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

  Simboloxía das instalacións.

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

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

  Evolucións nos aspectos técnico e normativo.

 Normativa reguladora da actividade de instalación e mantemento das ICT.

 Instalacións de recepción e distribución de televisión e radio.

 Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc.

 Especificacións técnicas das ICT.

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

Contidos

 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de ICT.

 Elaboración de esquemas.

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

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

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 0Coidado da instrumentación e da ferramenta.

  Traballo en equipo.

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

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

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

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.

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

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

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

 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.

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

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

 Protocolos de intervención segundo o tipo de mantemento.

 Recursos para o mantemento. Instrumentos de medida.

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

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

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.

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

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

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

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

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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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 Telefonía básica e dixital. instalación e montaxe 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións. NO

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

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

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

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

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

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

CA3.12 Organización do traballo en equipo.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

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

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

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

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

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

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

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.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das ICT.

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

  Simboloxía das instalacións.

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

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

  Evolucións nos aspectos técnico e normativo.

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

 Cableamento estruturado: características e composición.

 Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características.

 Instalacións de portaría e videoportaría automáticas.

 Elaboración de esquemas.

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

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 0Coidado da instrumentación e da ferramenta.

  Traballo en equipo.

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

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Eficiencia e organización do traballo.

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

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

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

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Control de accesos . Porteiros e videporteiros. Instalación e montaxe. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

RA5 - Mantén infraestruturas comúns de telecomunicacións, asignando tarefas e recursos e verificando a calidade das intervencións. NO

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA1.16 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.

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

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

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

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

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

CA3.12 Organización do traballo en equipo.

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

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

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

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

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

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

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

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

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

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

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das ICT.

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

  Simboloxía das instalacións.

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

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

  Evolucións nos aspectos técnico e normativo.

 Normativa reguladora da actividade de instalación e mantemento das ICT.

 Instalacións de portaría e videoportaría automáticas.

 Elaboración de esquemas.

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

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 0Coidado da instrumentación e da ferramenta.

  Traballo en equipo.

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

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.

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

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

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

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.

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

N.º Título da UD Duración

6 6. Análises , montaxe, verificación e mantento das instalacións de son e megafonía 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

RA3 - Instala sistemas electroacústicos aplicando técnicas establecidas, e verifica a adecuación á normativa e a calidade das instalacións. NO

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA1.4 Identificáronse as características acústicas dos locais.

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

CA1.6 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

CA1.7 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

CA1.8 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.9 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións electroacústica.

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

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

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

CA2.5 Elaboráronse esquemas, coa simboloxía normalizada.

CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.
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Criterios de avaliación

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

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

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

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

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

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

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

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

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

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

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

CA3.11 Organizouse o traballo en equipo.

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

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

CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

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

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

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

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

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

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

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

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

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

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

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

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

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

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

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación en instalación e mantemento das instalacións electroacústicas.

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

  Simboloxía das instalacións electroacústicas.

  Evolucións no aspecto técnico e normativo.

 Normativa de sistemas electroacústicos en servizos de emerxencia.

 Calidades e características físicas dun sinal de audio.

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

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

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

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

 Especificacións técnicas das instalacións electroacústicas.

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

  Normativa específica e REBT: aplicación á configuración das instalacións.

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

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

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

 Cálculo dos parámetros das instalacións electroacústicas.

 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de instalacións.

 Elaboración de esquemas.

 Interferencia e coordinación con outras instalacións.

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 Técnicas de montaxe e verificación de instalacións electroacústicas.

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

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.

 Criterios de calidade.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Coidado da instrumentación e da ferramenta.

 Traballo en equipo.

 Posta en servizo de instalacións electroacústicas.

 Axustes e posta a punto.

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

 Verificacións regulamentarias.

 Documentación esixida pola normativa.

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

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

 Protocolos de intervención segundo o tipo de mantemento.

 Recursos para o mantemento das instalacións. Instrumentos de medida.

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

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

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás instalacións electroacústicas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións electroacústicas.
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 Equipamentos de protección individual e colectiva: características e medios de uso.

 Normativa reguladora da xestión de residuos.

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

N.º Título da UD Duración

7 7. Análises, montaxe, verificación e mantento dos sistemas  distribuídos de sonorización (fío musical) 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións electroacústicas interiores, para o que analiza a súa tipoloxía e as características dos equipamentos e dos elementos que as integran. NO

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

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

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións electroacústicas, para o que mide parámetros e axusta os seus elementos. NO

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

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

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

Criterios de avaliación

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

CA1.4 Identificáronse as características acústicas dos locais.

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

CA1.6 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

CA1.7 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

CA1.8 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.9 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

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

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

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

CA2.5 Elaboráronse esquemas, coa simboloxía normalizada.

CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

CA2.10 Configuráronse as instalacións tendo en conta a posibilidade de ampliacións.
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CA2.11 Aplicouse a normativa e o REBT na configuración da instalación.

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

CA3.2 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.3 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

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

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

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

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

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

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

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

CA3.11 Organizouse o traballo en equipo.

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

CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

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

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

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

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

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

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

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos
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  Simboloxía das instalacións electroacústicas.

  Evolucións no aspecto técnico e normativo.

 Calidades e características físicas dun sinal de audio.

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

 Tipos de instalacións electroacústicas segundo a súa función: reforzo de audio, emisión de avisos, música de fondo, música de alta calidade, combinación de palabra e música,
intercomunicación, tradución simultánea, etc.
 Tipos de instalacións electroacústicas segundo a súa configuración: sistemas de control e amplificación centralizado ou distribuído, sistemas de alta ou baixa impedancia, sistemas
balanceados ou non balanceados, etc.
 Especificacións técnicas das instalacións electroacústicas.

  Normativa específica e REBT: aplicación á configuración das instalacións.

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

 Cálculo dos parámetros das instalacións electroacústicas.

 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de instalacións.

 Elaboración de esquemas.

 Interferencia e coordinación con outras instalacións.

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 Técnicas de montaxe e verificación de instalacións electroacústicas.

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

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.

 Criterios de calidade.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Coidado da instrumentación e da ferramenta.

 Traballo en equipo.

 Posta en servizo de instalacións electroacústicas.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións electroacústicas.

 Axustes e posta a punto.

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

 Verificacións regulamentarias.

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

 Recursos para o mantemento das instalacións. Instrumentos de medida.

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

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

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.
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 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

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

 Normativa reguladora da xestión de residuos.

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

N.º Título da UD Duración

8 8. Análise, montaxe e mantemento das instalacións de control de accesos, alarmas. Circuíto pechado de televisión 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

CA1.8 Identificáronse os equipamentos de cada sistema.

CA1.9 Recoñeceuse a función dos elementos das instalacións.

CA1.10 Identificáronse as características técnicas dos dispositivos.

CA1.11 Consideráronse posibles evolucións tecnolóxicas e normativas.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas das instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos.

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

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

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

CA2.5 Elaboráronse os esquemas, coa simboloxía normalizada.
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CA2.6 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA2.7 Seleccionáronse elementos das instalacións.

CA2.8 Dimensionáronse os elementos da instalación eléctrica dedicada.

CA2.9 Tivéronse en conta interferencias con outras instalacións.

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

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

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

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

CA3.3 Programáronse as actividades de montaxe.

CA3.4 Verificouse ou executouse a traza da instalación.

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

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

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

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

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

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

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

CA3.12 Organización do traballo en equipo.

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

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

CA4.3 Axustáronse os equipamentos das instalacións.

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

CA4.5 Realizáronse medidas e probas de funcionamento.

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

CA5.1 Programáronse as actividades de mantemento preventivo.

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

CA5.3 Tivéronse en conta as instrucións de mantemento de fábrica.
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CA5.4 Elaborouse un protocolo de intervención segundo o tipo de mantemento.

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

CA5.6 Diagnosticáronse as causas de avarías nas instalacións.

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

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

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

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

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

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

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

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

4.8.e) Contidos

Contidos

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

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

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

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

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

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

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

 Evolucións a nivel técnico e normativo.

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

 0Elaboración de esquemas.

  Interferencia e coordinación con outras instalacións.

  Configuración e dimensionamento de elementos e equipamentos de instalacións de seguridade electrónica, CPTV e control de accesos. Posibilidades de ampliación.
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  Normativa específica e REBT: aplicación á configuración das instalacións.

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

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

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

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

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

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

 Selección de equipamentos e elementos para a montaxe de instalacións.

 Plan de montaxe. Programación de actividades de montaxe.

 0Traballo en equipo.

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

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

 Técnicas de execución e verificación das instalacións eléctricas dedicadas.

 Criterios de calidade.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Coidado da instrumentación e da ferramenta.

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

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

 Axustes e posta a punto.

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

 Documentación esixida pola normativa.

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

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

 Protocolos de intervención segundo o tipo de mantemento.

 Recursos para o mantemento das instalacións. Instrumentos de medida.

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

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

 Documentación aplicada ao mantemento.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
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Contidos

 Elaboración de manuais de servizo e mantemento.

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

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

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

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

 Normativa reguladora en xestión de residuos.

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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Os mínimos esixibles son os criterios de avaliación especificados para cada unha das unidades didácticas

Para a avaliación do módulo valoraranse parámetros como a atención na participación en clase, a realización das actividades propostas e a

resolución dos traballos teóricos e prácticos, exames e supostos prácticos plantexados polo profesor.

Os obxectivos mínimos estará de acordo os seguintes apartados:

  -Realización de cada unha das prácticas (obrigatorias), que se establezan para cada avaliación, presentando o remate de cada unha delas,  unha

ficha de traballo que debe

    constar al menos, dos apartados seguintes:

 - Memoria Descritiva da práctica realizada.

 - Memoria Técnica, na que se explicará o funcionamento de cada compoñente que forma parte do circuíto e como funciona o circuíto .

 - Esquemas de cada práctica (a man alzada e con sistemas de deseño por ordenador "AutoCade"), que expresen de forma clara, as

características esenciais do traballo  utilizando

   a simboloxía    normalizada. (os esquemas serán aplicando distintas normas, así como en representación multifilar, unifilar, funcional, en planta,

etc, sigún proceda)

 - Presuposto, nos casos que se determinen.

 - Traballo (memoria técnica-2), presentación en cada avaliación dun traballo resumo do tratado na avaliación. Este traballo abarcará un desenrolo

da parte teórica e práctica do

    contido visto en cada avaliación. O traballo será presentado en formato Word, con inserción de esquemas feitos en AutoCad, presupostos, feitos

en Excel, e todas as imaxes que

   consideren  ilustrativas para complementar os contidos  do  traballo

 - A entrega do traballo, será obrigatorio para poder presentarse o exame da avaliación, ou os traballos das tres avaliacións para poder presentarse

a avaliación final.

   1. A cualificación deste apartado,(entrega do traballo), terá  unha calificación mínima de 5 puntos sobre 10, para que teña  un peso do 30% sobre

a nota final.

   2. Media dos exames realizados (orais ou escritos) en cada avaliación con un peso na nota final do 30 %. Sobre a nota final, sempre que a nota

sexa 5 ou maior a 5

   3. Media dos traballos prácticos (terán que realizar  todos os programados) na avaliación, terán un peso dun 30% na nota final sempre que

alcancen unha calificación de 5 ou mais de 5

    Complementase a Nota Final  con un 5% de Actitude dentro do grupo e outro 5% aplicable a: Puntualidade, Asistencia, Limpeza, etc..   (10%da

nota final)

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

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

Para as actividades de recuperación realizaranse dúas probas cada unha englobando exercicios teórico-prácticos correspondentes á materia

abordada na avaliación correspondente do ciclo.  Terán que realizarse todas as prácticas realizadas así como a entrega dos traballos descritos no

punto anterior. Será necesaria unha cualificación superior ou igual a 5  en tódalas probas para superalo módulo.

Notas complementarias y aclaratorias:

 a) O alumno terá que realizar os exercicios con puntuación negariva (-5), e a súa/s correspondentes fichas (esquemas, memoria descritiva e

técnica), así como, a Memoria técnica-2.

 b) En caso de alumnos con puntuación positiva (5 o +) nas prácticas realizadas pero que non realizou todas as programadas para o grupo, para
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racuperar deberá realizar as

    pendentes e acadar unha calificación de suficiente en cada unha delas.

 c) As prácticas a recuperar terán que realizarse en clases presenciais e no período e horario que se estableza para tal efecto.

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

Os alumnos que por haber superado o número máximo de faltas de asistencia a clases (10% das sesións totais do módulo) e, por o tanto, teñan

perdido o dereito de avaliación continua, someteranse a un exame extraordinario no mes de xuño, nas datas que o equipo docente do Centro e do

Ciclo estableza, que constará de:

   a. Proba Teórica. (exame sobre o contido visto o longo do curso)

   b. Proba Práctica. Consistirá en  (exercicio práctico, esquemas, cuestións, problemas)

   c. Entrega do traballo (traballo resumen dos distintos traballos realizados o longo do curso, será necesario para poder presentarse as demais

probas, exame e proba práctica)

        As probas e o traballo a entregar, serán sobre os contidos relacionados nesta programación e desenrolados na aula o longo do curso.

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

-Rematada cada unha das avaliacións, deberá facerse un seguimento da programación prevista, e ver o grado de cumprimento da mesma,

observando os motivos polo que, de selo caso, non se acadou o previsto e do mesmo xeito, establecer os factores de corrección oportunos para

que nun futuro inmediato, si se consigan os obxectivos previstos.

-A avaliación do proceso de ensino levarase a cabo en tres momentos:

-En primeiro lugar, durante o propio proceso de ensino có obxecto de ir reorientándoo, cando se requira, no transcurso da unidade de traballo.

-En segundo lugar, ó remate da unidade ou conxunto de unidades didácticas, desde unha perspectiva global, que proporcione información sobre a

práctica docente e que      permita coñecer que aspectos poden ser mellorados.

-En terceiro lugar, ao finalizar o curso escolar, para avaliar desta forma a evolución do curso en xeral e do proceso de ensino seguido.

-Utilizaremos os seguintes instrumentos:

-Sondaxes e cuestionarios de avaliación. Realizaranse aos alumnos e serviranos para extraer información valiosa sobre o desenvolvemento das

unidades de traballo e da    práctica docente. Empregaremos os seguintes:

-Cuestionario sobre o ensino dunha unidade ou conxunto de unidades didácticas o de UF en tal caso

-Cuestionario sobre o traballo e papel do profesor.

-Cuestionario sobre o curso en xeral e o proceso de ensino seguido

¿ Observación sistemática na aula.

¿ Entrevistas e intercambio de opinións entre profesor e alumnos.

Resumindo:

As técnicas para a recollida de datos que se pretenden utilizar neste caso son:

    ¿ Observación sistemática do traballo dos alumnos en clase, reflectindo por escrito o máis relevante.

    ¿ Resolución de problemas no encerado.

    ¿ Montaxe de esquemas prácticos propostos e medida das magnitudes características.

    ¿ Realización de informes de prácticas e exposición oral das conclusións.

    ¿ Revisións periódicas do caderno de traballo do alumno.

- 37 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

    ¿ Valoración e corrección de traballos individuais e traballos en grupo.

    ¿ Realización de probas escritas para determinar o grao de asimilación de conceptos.

    ¿ Baseándonos nestes datos procederemos a levar a cabo catro tipos de avaliación:

- Avaliación de coñecementos, e estratexias de resolución de problemas.

- Avaliación dos traballos presentados, e probas realizadas.

- Avaliación dos hábitos de traballo e actitudes.

- Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Co fin de determinar cal é o nivel de coñecemento do que partimos cos alumnos, realizarase unha proba  inicial que nos permitirá facer a avaliación

inicial, e decidir si é preciso reforzar algún contido de cursos anteriores para poder traballar este módulo.

Ademais, o titor do grupo debe aportar aquela información de carácter sociolóxico que considere relevante, os distintos profesores que forman o

equipo docente do Ciclo, que poda redundar nunha maior eficacia a hora de entender e/ou corrixir comportamentos e actitudes que se puidesen

dar.

Co problema do Covid -19 teranse en conta:

1º.-Analizar os informes da individuales do curso anterior, para o análixe da materia pendente de recuperar, por o propio profesor ou por o profesor

de este curso que imparte en 2º e que forma parte da programación (Alarmas) que no curso anterior estudamos toda a parte teórica e faltaría a

parte práctica.

Os contidos que non forman parte da Programación de Inst. Domótica de 2º como son Megafonía e Fio Musical, así como CPTV impartirase a pate

pendente en un horario que tanto os alumnos como o profesor teñan libre (mercores por a tarde).

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

 Sempre que fose preciso e en colaboración co departamento de Orientación, estudarase cada caso de xeito individual e tomaranse as medidas

axeitadas. E entre outras:

Procurarase realizar un seguimento individualizado que permita detectar os  diversos ritmos de aprendizaxe. Isto permitiranos abordar con maior

ou menor profundidade determinados temas en función das necesidades de aprendizaxe.

Unha vez detectadas as necesidades específicas do alumnado, as medidas a aplicar son:

Reforzo educativo: O alumno debe acadar os obxectivos establecidos. Realizarase reforzo educativo no caso dos alumnos ou alumnas que teñen

dificultade para acadar estes obxectivos. En diferentes ocasións buscarase a colaboración dos compañeiros, especialmente nos traballos

prácticos, e proporanse actividades complementarias .

Adaptación curricular individual: Ó/á alumno/a adáptaselle o currículo, polo que  pode supoñer que, en determinados casos non acade no mesmo

grao os obxectivos establecidos para o resto dos compañeiros, tendo en conta sempre que o alumno deberá alcanzar os resultados de

aprendizaxe que para este módulo se establecen no currículo oficial. A adaptación curricular pode levarse á práctica con un profesor de apoio e

nalgunhas ocasións directamente polo propio  profesor. Neste grupo non existe ningún alumno con necesidades educativas especiais polo que non

será preciso realizar unha adaptación curricular.

Medidas específicas para estranxeiros e outras minorías: Debemos coñecer a situación de partida, estudios previos e coñecemento do idioma. Ó

comezo do curso organizaranse os grupos de traballo coa finalidade  de que se facilite a integración destes alumnos e poidan ser axudados polos

compañeiros. Deseñaranse actividades de reforzo para solucionar os problemas de nivel inicial que poidan presentar.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ademais de impartir  contidos puramente técnicos relacionados cas distintas  prácticas e traballos que se programen para a súa realización na

aula-taller, ten especial importancia o seguimento da actuación e pautas de comportamento do alumno/a dentro do grupo, cos compañeiros e co

profesor,  (trato, respecto, coidado dos materiais e equipamentos de traballo, etc.,), efectuando as correccións precisas, a nivel xeral e/ou

individual,  da forma e maneira mais adecuada e consecuente para acadar unha formación integral en coñecementos técnicos e valores humanos.

     - Neste módulo desenvolvemos actividades que contribúen a que o alumnado desenvolva as seguintes capacidades:

     - Educación moral e cívica: fomentando o respecto polas persoas, sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou relixiosa,

valorando o pluralismo e a diversidade.

     - Educación para a paz: traballando a actitude fronte ós conflitos, vendo os como algo natural que, ben entendidos, axudan á convivencia e

a madurez.

     - Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

    - Educación medioambiental: potenciando o aproveitamento e a reciclaxe dos materiais e o aforro enerxético.

    - Educación para a saúde: traballando a atención e o respecto polas normas de uso de ferramentas, máquinas e aparellos. Fomentando o

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

    - Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Durante o presente curso contemplase a posibilidade de organizar actividades extrescolares, de tal xeito que poidan ser visitadas algunhas

empresas relacionadas co ciclo formativo, de forma directa ou indirecta.

  -  Visitas a distintas Centrais de xeración de enerxía eléctrica de carácter Térmica, Eólica e Hidroeléctrica.

  -  Visitas a empresas de referencia no entorno produtivo, con carga relevante en instalacións de ICT.

10.Outros apartados

10.1) Sistemas electrotécnicos e automatizados

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

Temos que contemplar a o formato de Presencial, semepresencial o no presencial por motivo do COVID 19

No caso de ter que ir a semiprensialidade temos que:

  Os alumnos terían que realizar toda a parte teórica "Memoria Técnica" (estudo do distintos circuítos analizando o funcionamento dos distintos

circuítos, así como o estudo do funcionamento dos distintos compoñentes que forman parte de ese circuíto, complementando con esquemas a

man alzada e  medio dos programas de deseño gráfico.

Intentaremos realizar as prácticas máis significativas no Centro.

En canto a metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse

desenvolver de forma presencial e non presencial, ademais de ter un carácter eminentemente práctico e potenciar o traballo en equipo, sempre

que sexa posíbel, así como o proceso de avaliación continua.

O profesor colgará na Aula virtual o atravesa do medios que procedan en cada momento da documentación complementaria para favorecer a

aprendizaxe dos distintos contidos descritos

No suposto de ter que ir o ensino non presencial, se adoptarán as medidas establecidas no protocolo da adaptación ao COVID-19. O profesor a
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través da aula virtual o por os procedementos acordados cos alumnos, determinará as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición

das aprendizaxes básicas e a avaliación continua
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0520 Sistemas e circuítos eléctricos 82020/2021 254213

MP0520_14 Sistemas eléctricos de corrente alterna 82020/2021 6151

MP0520_24 Técnicas de medidas en instalacións electrotécnicas 82020/2021 3429

MP0520_34 Máquinas eléctricas 82020/2021 9075

MP0520_44 Circuítos electrónicos 82020/2021 6958

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

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 módulo profesional da resposta a necesidade de proporcionar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión dos parámetros,

principios de funcionamento e características de equipos electrónicos e máquinas de corrente alterna, utilizadas en instalacións eléctricas,

automatismos, instalacións domóticas, instalacións solares fotovoltaicas e ICT, entre outras. Proporcionar una adecuada base teórica e práctica

sobre os equipos e técnicas de medida utilizadas en verificación, posta en servizo y mantemento de instalacións eléctricas e ICT y enseñar a

recoñecer os riscos e efectos da electricidade.
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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 Iniciación á corrente alterna, estudo de circuítos monofásicos e trifásicosA corrente alterna 61 35

2 Coñecemento dos distintos aparellos de medidas eléctricas. Medicións en circuítos eléctricos e en instalacións
eléctricas.

Medidas en
instalacións
electrotécnicas

34 15

3 Estudo teórico do transformador de potencia. Ensaios de transformadores.Transformadores 40 15

4 Estudo detallado dos xeradores e motores de corrente alterna. Conexión, arranque e maniobras con motores
de corrente alterna, monofásicos e trifásicos

Máquinas rotativas:
xeradores e motores

50 15

5 Estudo de compoñentes basicos. Simboloxía e representación de circuítos. Deseño, cálculo e montaxe de
fontes de alimentación.Aplicacións do tiristor, diac e triac. Deseño de circuítos básicos de control. Función dos
amplificadores nos circuítos electrónicos.

Electrónica analóxica 34 10

6 Iniciación a lóxica. Deseño e montaxe de circuítos con integrados. Coñecer as aplicacións reais de
codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores e comparadores. Coñecer as aplicacións dos
biestables. Estudar o funcionamneto dos contadores.

Electrónica dixital 35 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A corrente alterna 61

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. SI

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

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

 0Potencias en sistemas trifásicos.

  Cálculo da batería de condensadores en sistemas monofásicos e trifásicos.

  Harmónicos: causas e efectos.

 Xeración de correntes alternas: valores característicos.

 Simboloxía eléctrica.

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

 Potencias en corrente alterna monofásica. Factor de potencia. Resonancia.

 Sistemas trifásicos: características; vantaxes fronte aos sistemas monofásicos.

 Distribución a tres e catro fíos. Conexión de receptores trifásicos.

 Corrección do cos ¿ dunha instalación trifásica.

 Cálculo de magnitudes de liña e de fase en sistemas trifásicos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Medidas en instalacións electrotécnicas 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo e o mantemento de instalacións electrotécnicas, e describe os procedementos e os equipamentos de
medida. 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 Recoñeceuse o principio de funcionamento e as características dos instrumentos de medida.

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

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

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

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

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

CA1.7 Aplicáronse normas de seguridade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de medida: clasificación. Erros.

 0Informes das medidas realizadas.

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

  Normativa de seguridade para a realización das medidas.

 Sistemas de medida. Esquemas de conexión.

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

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

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

N.º Título da UD Duración

3 Transformadores 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Caracteriza transformadores trifásicos, para o que analiza o seu funcionamento e realiza probas e ensaios. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Distinguíronse as características físicas e funcionais dos transformadores.

CA2.2 Obtívose información técnica da placa de características.

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

CA2.4 Recoñecéronse os tipos de acoplamento dos transformadores.

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

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

CA2.7 Aplicáronse medidas de seguridade nos ensaios.

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

 CA2.9 Distinguíronse as posibles conexións dun autotransformador

 0CA2.10 Obtívose información técnica de catalogos comerciais

4.3.e) Contidos

Contidos

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

 0Ensaio en curtocircuíto. Intensidade de curtocircuíto. Índice de carga.

  Cálculos característicos: coeficiente de regulación, caída de tensión, rendemento, etc.

  Cálculos característicos co sistema de reducción p.u.

  Balance enerxético.

  Catálogos comerciais.

  Selección do transformador segundo o tipo de aplicación.

 Transformador monofásico: principio de funcionamento do transformador.

 Autotransformador: tipos e aplicacións electrotécnicas.

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

 Medicións fundamentais en transformadores trifásicos.

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

 Ensaios: condicións e conclusións.

 Ensaios: medidas de seguridade para traballos con tensión (BT).

 Ensaio en baleiro.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Máquinas rotativas: xeradores e motores 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.

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

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

CA1.4 Calculáronse magnitudes eléctricas e mecánicas.

CA1.5 Obtívose información técnica da placa de características.

CA1.6 Relacionáronse as máquinas coas súas aplicacións.

CA1.7 Utilizáronse gráficas de funcionamento.

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das máquinas eléctricas rotativas.

 0Regulación da velocidade dos motores trifásicos.

  Motores monofásicos.

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

 Esquemas de conexión de máquinas.

 Alternador trifásico. Acoplamento de alternadores.

 Aplicacións dos alternadores.

 Principio de funcionamento do alternador.

 Motor asíncrono trifásico: constitución e tipos.

 Campo xiratorio.

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

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

N.º Título da UD Duración

5 Electrónica analóxica 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Caracterizáronse as fontes de alimentación.

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

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

CA1.4 Caracterizáronse os circuítos amplificadores.

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

CA1.6 Caracterizáronse circuítos osciladores.

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

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

CA1.9 Identificáronse as aplicacións dos circuítos analóxicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

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

 0Aplicacións informáticas para simulación de circuítos.

  Sistemas de alimentación controlados.

 Rectificación: filtraxe, amplificación e estabilización.

 Fontes de alimentación: fundamentos e bloques funcionais.

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

 Amplificadores operacionais. Fundamentos da amplificación.

 Aplicacións con dispositivos integrados.

 Xeradores de sinal.

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

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

N.º Título da UD Duración

6 Electrónica dixital 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse as funcións lóxicas fundamentais.

CA2.2 Representáronse circuítos lóxicos.

CA2.3 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

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

CA2.5 Caracterizáronse circuítos combinacionais.

CA2.6 Caracterizáronse circuítos secuenciais.

CA2.7 Comprobouse o funcionamento de circuítos lóxicos.

CA2.8 Utilizáronse aplicacións informáticas de simulación de circuítos.

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

CA2.10 Medíronse ou visualizáronse os sinais.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Introdución ás técnicas dixitais.

 0Familias lóxicas: aplicacións.

 Sistemas dixitais: sistemas de numeración.

 Simboloxía de elementos dixitais.

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

 Circuítos lóxicos combinacionais.

 Codificadores e decodificadores.

 Multiplexores e demultiplexores.

 Comparadores.

 Circuítos lóxicos secuenciais: ciestables (asíncronos e síncronos), R-S, D, etc. Contadores. Rexistros de desprazamento.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Están especificados no apartado 4.c desta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Posto que se trata dun módulo que se desenvolve no primeiro curso, dispón de tres avaliacións ordinarias. Para a superación dunha avaliación é

necesario obter unha nota igual ou superior a 5 puntos sobre un total de 10. Para aprobar o módulo é necesarios ter superadas tódalas as

avaliacións. A cualificación final do módulo será a media aritmética da nota das avaliacións realizadas.

Para a obtención da nota de avaliación atenderase á seguinte ponderación:

Realización das tarefas propostas: 20% da nota media das tarefas propostas.

Probas escritas: 80% da nota media das probas feitas.

Os criterios de cualificación non se aplicarán, e en consecuencia supoñerán o suspenso do alumno na avaliación en curso:

1. Cando lle falte algún traballo por entregar na avaliación. Estes traballos han de entregarse na data indicada polo profesor, calquera demora

neste aspecto, salvo causa debidamente xustificada, carrexa unha penalización do 50% na nota obtida en devandito traballo.

2. Cando a nota das probas escritas sexa inferior a 4 puntos.

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

Despois de cada avaliación, os alumnos que non a superaran, farán unha proba de recuperación. Antes desta proba, e para axudar ó alumno a

recuperar as partes non superadas, deseñaranse e entregaranse unhas tarefas que axuden ó alumno no proceso de aprendizaxe.

Ó remate da 3ª avaliación os alumnos que suspendan o módulo deberán asistir a clases de recuperación ata a avaliación final, durante este tempo

daráselles a axuda que necesiten para tentar de recuperar as partes non superadas.

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

Esta proba consistirá nun exame escrito, no que o alumnado terá que responder a un mínimo de 30 preguntas sobre os contidos da programación.

Os criterios de avaliación son os mesmos que están recollidos nesta programación.

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

A avaliación do proceso de ensino levarase a cabo en tres momentos:
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a) En primeiro lugar, durante o propio proceso de ensino có obxecto de ir reorientándoo, cando se requira, no transcurso das tarefas.

b) En segundo lugar, ó remate da unidade didáctica ou da unidade formativa, desde unha perspectiva global, que proporcione información sobre a

práctica docente e que permita coñecer que aspectos poden ser mellorados.

c) En terceiro lugar, ao finalizar o curso escolar, para avaliar desta forma a evolución do curso en xeral e do proceso de ensino seguido.

Utilizaremos os seguintes instrumentos:

a) Sondaxes e cuestionarios de avaliación. Realizaranse aos alumnos e servirannos para extraer información valiosa sobre o desenvolvemento das

unidades de traballo e da práctica docente. Empregaremos os seguintes:

                         - Cuestionario sobre o ensino dunha unidade ou conxunto de unidades didácticas

                         - Cuestionario sobre o traballo e papel do profesor

                         - Cuestionario sobre o curso en xeral e o proceso de ensino seguido

b) Observación sistemática na aula.

c) Entrevistas e intercambio de opinións entre profesor e alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Faráselle ós alumnos unha proba escrita na primeira semana de curso, para saber se teñen os coñecementos mínimos que lles permitan seguir o

desenrolo do módulo. De non ser así indicaráselles que contidos deben adquirir para seguir o proceso de ensino. Esto decidirase durante a xunta

de avaliación inicial que se fará cos demais profesores do curso.

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

Sempre que fose preciso e en colaboración cos demais profesores do ciclo, estudarase cada caso de xeito individual e tomaranse as medidas que

se consideren oportunas.

Para os alumnos que teñan dificultades na aprendizaxe de conceptos e/ou procesos de cálculo, serán propostos exercicios de revisión e tarefas

que o alumno realizará fóra do horario escolar e entregará ó profesor no momento acordado.

Si se trata de alumnos aventaxados se lle propoñerán exercicios de nivel superior, a fin de motivar os alumnos no afondamento dos temas

desenvolvidos na clase.

En calquera dos casos mencionados existirá acordo entre profesor e alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Neste módulo desenvolvemos actividades que contribúen a que o alumnado desenvolva as seguintes capacidades:

a)  Educación moral e cívica: fomentando o respecto polas persoas, sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou relixiosa, valorando o

pluralismo e a diversidade.

b)  Educación para a paz: traballando a actitude fronte ós conflitos, véndoos como algo natural que, ben entendidos, axudan á convivencia e a

madurez.

c)  Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.
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d)  Educación medioambiental: potenciando o aproveitamento e a reciclaxe dos materiais e o aforro enerxético.

e)  Educación para a saúde: traballando a atención e o respecto polas normas de uso de ferramentas, máquinas e aparellos. Fomentando o

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

f)   Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

PLAN LECTOR: Realizaránse lecturas acorde co indicado no Plan Lector do Centro:

Lectura diaria de ITC correspondente ao RBT, e quincenal dun artigo técnico designado polo profesor na páxina Web www.voltimum.es ou

similares.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

Este módulo cimenta os coñecementos teóricos da eléctricidade, polo que se aproveitarán tódalas actividades extraescolares para aplicar estes

coñecementos e amplialos. Antes de cada actividade daráselle ós alumnos unha guía con indicacións sobre puntos interesantes nos que se deben

fixar e tamén se lles animará a que indaguen sobre todo o que lles parezca interesante.

Despois de cada actividade farase na aula unha exposición e un debate sobre os coñecementos adquiridos na mesma.

10.Outros apartados

10.1) ENSINO NON PRESENCIAL

Dada a situación que nos toca vivir neste curso, debemos prepararnos para un posible confinamento e ser quen de impartir contidos de xeito

telemático. Para elo, e se fose necesario, neste módulo empregaranse os seguintes recursos:

- Aula virtual: daranse de alta os alumnos o antes posible (non máis tarde da avaliación inicial).

- Correo electrónico: usarase de xeito paralelo á aula virtual.

- Webex: esta aplicación permitirá a exposición de contidos en directo, coa posibilidade de que os alumnos fagan preguntas durante a mesma.

 Para completar o ensino virtual empregaranse videos (de produción propia ou allea), gravacións de pantalla e presentacións tipo powerpoint, que

serán difundidas entre o alumnado.

O xeito de avaliar estará definido segundo as instrucións da conselleria de educación e en canto as haxa, daráselle a coñecer ao alumnado.

Para impartir este tipo de ensino acordarase, co resto do profesorado, un horario para as conexións en directo.

10.2) SEMIPRESENCIALIDADE

No caso de ter que dividir o grupo, daráse unha seción semipresencial, estará recollida no horario, para axudar ao alumnado que non lle toque

asistir.

Durante esta sesión usaranse os recursos descritos para o Ensino Non Presencial, en especial a aplicación Webex.

10.3) MANEXO DE PROGRAMAS OFIMÁTICOS

Asemade inclúese darase un cursiño rápido (8 sesións) a impartir ao principio do curso, para adquirir as competencias ofimáticas que permitan o

intercambio fiable e eficaz de información a través da rede.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas 82020/2021 255213

MP0521_13 Instalacións automáticas industriais 82020/2021 2420

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

82020/2021 7260

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

82020/2021 159133

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

Profesorado asignado ao módulo JOSEFA ALONSO 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

Os compoñentes de esta programación didáctica están desenvoltos de acordo coa Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o

desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado, das ensinanzas de formación profesional inicial en Galicia.
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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 Introducion e descrición dos diferentes elementos empregados nos automatismos industriais.Compoñentes dos
automatismos

12 15

2 Representación gráfica de circuítos de automatismos.Esquemas e
representación de
circuítos

12 15

3 Planificación e montaxe dos automatismo cableados.Automatismos
cableados I

50 15

4 Diagnóstico, mantemento e normativa sobre automatismos electropneumáticos cableados e programados.Automatismos
cableados II

22 15

5 Planifica, implementa e instala sistemas de automatización no ambito industrial mediante tecnoloxía
programada

Automatismos
programados I

130 20

6 Diagnostica, realiza o mantemento e normativa de riscos sobre os sistemas de automatización no ambito
industrial mediante tecnoloxía programada .

Automatismos
programados II

29 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Compoñentes dos automatismos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións e dispositivos de automatización en industrias, para o que analiza a súa función e os campos de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de procesos industriais.

CA1.2 Identificouse a estrutura dunha instalación automática industrial.

CA1.3 Recoñecéronse aplicacións nos sistemas industriais.

CA1.4 Definíronse os niveis de automatización industrial.

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

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

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

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

 Variables para controlar nun proceso industrial.

 Niveis de automatización industrial.

 Características das instalacións industriais.

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

 Clasificación das automatizacións de tipo industrial: tipos e características. Aplicación.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Esquemas e representación de circuítos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións e dispositivos de automatización en industrias, para o que analiza a súa función e os campos de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA1.11 Recoñeceuse a simboloxía específica normalizada.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

  Automatización de manobras de arranque, variación de velocidade e freada de motores eléctricos. Características fundamentais dos arranques de motores. Características fundamentais
dos sistemas de variación de velocidade e freada de motores. Precaucións e
  Automatización con motores pneumáticos: aire comprimido, de émbolo, etc. Características básicas e criterios de aceptación en instalacións industriais.

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

  Simboloxía específica normalizada.

 Aplicación da álxebra de Boole e do Grafcet.

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

 Especificacións de deseño (manobra de receptores, operacións básicas, etc.).
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Automatismos cableados I 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a normativa de aplicación.

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

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

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

CA1.5 Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe.

CA1.6 Temporalizáronse as fases da execución da montaxe.

CA1.7 Documentáronse as fases de montaxe.

CA1.8 Elaboráronse probas de verificación e comprobación.

CA2.1 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas de instalacións eléctricas automáticas de uso industrial baseadas en tecnoloxía con cables.

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

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

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

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

CA2.6 Dimensionáronse as proteccións.

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

CA2.8 Determinouse a localización dos elementos.

CA2.9 Conformáronse ou mecanizáronse elementos das instalacións.

CA2.10 Tendeuse e conectouse o cableamento.

CA2.11 Instaláronse os cadros eléctricos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

CA2.13 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA2.14 Elaborouse a documentación técnica da montaxe.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

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

 Normativa de aplicación na montaxe de automatismos no ámbito industrial.

 Organización da montaxe de cadros.

 Recursos humanos e materiais.

 Especificacións da montaxe.

 Características específicas dos elementos das instalacións industriais.

 Ferramentas específicas para a montaxe de cadros eléctricos.

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

 Temporalización.

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

  Montaxe e conexión de automatismos electropneumáticos. Secuencia de movementos.

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

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

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

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

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

 Verificacións: probas visuais, de seguridade e funcionais. Probas con instrumentación (de continuidade, de illamento, de funcionamento das proteccións, etc.). Equipamentos específicos de
medida e verificación.
 Esquemas de representación pneumática e electropneumática.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Automatismos cableados II 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

Criterios de avaliación

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

CA3.2 Propuxéronse posibles causas de avaría.

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

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

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

CA3.6 Elaborouse rexistros de avarías.

CA4.1 Identificáronse as operacións de mantemento.

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

CA4.3 Planificouse o mantemento preventivo.

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

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

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

CA4.7 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

CA4.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

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

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

CA5.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA5.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

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

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

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Puntos críticos das instalacións.

 Diagnóstico e localización de avarías.

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

 Rexistros de avarías. Histórico de avarías.

 Normativa.

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

 Mantemento de sistemas en instalacións automáticas industriais.

 Procedementos de actuación no mantemento de instalacións automáticas: precaucións.

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

 Parámetros básicos de comprobación nas instalacións automáticas industriais.

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

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións.

 Factores e situacións de risco.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

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

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

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Automatismos programados I 130

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a normativa de aplicación.

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

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

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

CA1.5 Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe.

CA1.6 Temporalizáronse as fases da execución da montaxe.

CA1.7 Documentáronse as fases de montaxe.

CA1.8 Elaboráronse probas de verificación e comprobación.

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

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

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

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

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

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

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

CA2.8 Representáronse esquemas de conexión dun automatismo programable.

CA2.9 Recoñecéronse os elementos dun automatismo programable.

CA2.10 Elaboráronse diagramas funcionais e esquemas lóxicos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA2.11 Escribíronse programas de control.

CA2.12 Cargáronse programas e verificouse o seu funcionamento.

CA2.13 Empregáronse sistemas de supervisión.

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

CA3.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados.

CA3.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos.

CA3.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA3.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA3.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA3.7 Instaláronse os elementos de seguridade.

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

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

 Normativa de aplicación na montaxe de automatismos no ámbito industrial.

 Organización da montaxe de cadros.

 Recursos humanos e materiais.

 Especificacións da montaxe.

 Características específicas dos elementos das instalacións industriais.

 Ferramentas específicas para a montaxe de cadros eléctricos.

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

 Temporalización.

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

 0Sistema de supervisión. Sistema SCADA.

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

 Códigos e sistemas de codificación.

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

 Funcións lóxicas aplicadas á programación de autómatas programables e de PC industriais: características xerais. Modelos de funcións lóxicas segundo os fabricantes.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

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

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

 Esquemas de conexión de autómatas programables: tipos de conexión, bornes de conexións e conectadores, etc.

 Instalación de autómatas programables e de PC industriais. Precaucións.

 0Normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

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

 Selección de equipamentos e materiais.

 Instalación de aplicacións automatizadas baseadas en tecnoloxía programada.

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

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

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

 Procesos e procedementos de conexión, axuste, programación, montaxe, supervisión e verificación de funcionamento do sistema.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Automatismos programados II 29

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Diagnostica avarías en instalacións automáticas a nivel industrial baseadas en tecnoloxía programada, para o que localiza a disfunción e identifica as súas
causas, aplicando protocolos de actuación. SI

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

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

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os puntos críticos dunha instalación automática industrial.

CA4.2 Propuxéronse posibles causas de avaría.

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

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

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

CA4.6 Elaborouse rexistros de avarías.

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

CA5.2 Planificouse o mantemento preventivo.

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

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

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

CA5.6 Substituíronse elementos das instalacións automáticas.

CA5.7 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

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

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

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.

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

CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

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

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Puntos críticos das instalacións.

 Diagnóstico e localización de avarías.

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

 Rexistros de avarías. Histórico de avarías.

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

 Mantemento de sistemas en instalacións automáticas industriais.

 Procedementos de actuación no mantemento de instalacións automáticas: precaucións.

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

 Parámetros básicos de comprobación nas instalacións automáticas industriais.

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

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións.

 Factores e situacións de risco.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

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

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

 Orde e limpeza como elemento fundamental da seguridade no traballo.
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Reflectido na táboa 4.c de cada unidade didáctica.

Para alcanzar os ME o alumnado deberán realizar as probas asociadas cos Instrumentos de Avaliación que se establecen para cada un dos

Criterios de Avalación.

Os instrumentos de avaliación son:

PROBAS ESCRITAS

       - CUESTIONS sobre os coñecementos conceptuais  que o alumno irá facendo individualmente o en grupo  en cada UD.

       - EXERCICIOS PRACTICOS sobre coñecementos para calcular, representar o debuxar esquemas segundo os contidos das UD

       - PROBAS ESPECIFICAS ou exames donde se reúnen tanto as cuestións e os exercicios prácticos realizados na aula, para que o alumno

demostre o dominio dos coñecementos conceptuais.

Estas PROBAS ESCRITAS terán unha cualificación total do 35% sobre a nota final  repartida do seguinte modo:

Cuestións  15%

Exercicios prácticos 25%

Probas especificas  60%

LISTA DE COTAXE

        Estas listas avaliarán os coñecementos procedimentais do alumno sobre os resultados dos montaxe. Se terán en conta o seguintes puntos:

        - EXECUCIÓN E MONTAXES DE DIVERSAS PRACTICAS:  o alumno fará diversos montaxe de forma individual o colectiva sobre conceptos

        - ELABORACIÓN DE INFORMES MEMORIAS SOBRE OS MONTAXES

        - PROBA ESPECIFICA PRACTICA, O alumno demostrará o dominio dos coñecementos prácticos

Coa LISTA DE COTAXE se cualificará con un 40% da nota final, con unha distribución:

Execucións prácticas    45%

Elaboración informes    30%

Proba práctica             25%

TABLAS DE OBSERVACIÓN

con este intrumento cualificarase a actitude do alumno na aula e nos traballos a realizar terá un 25% da nota sobre a totalidade

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

Entregar ou rematar os traballos pendentes de realizar.

Ao remate do curso estableceranse probas teórico/prácticas de recuperación.

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos deixarase un período non superior a tres semanas que, entre outras actividades,

se destinará á realización de actividades de recuperación para o alumnado co módulo pendente.

Para o alumnado que teña o módulo pendente logo de realizada a terceira avaliación parcial, o profesor realizará un informe de avaliación

individualizado que servirá para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. Non obstante, se o módulo foi superado a

cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial.

O informe individualizado incluirá as unidades formativas pendentes de superar

Para cada unidade incluirase:

- Actividades a realizar

-  Contidos mínimos

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

-  Criterios de avaliación.

-  Data da proba escrita.

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

Como norma xeral, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10% respecto da súa

duración total, con independencia de que estas faltas sexan ou non xustificadas. En concreto, neste módulo que comprende 256 sesións lectivas, o

10% serían 26 sesións lectivas.

Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia do módulo

superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito à avaliación continua no módulo de acumular un 10% de faltas

de asistencia con respecto a súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe se comunicará a perda do dereito á

avaliación continua. Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación

continua.

O alumnado que teña perdido o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba final extraordinaria, no mes de xuño, dos contidos mínimos

da materia do módulo. Esta proba poderá estar dividida en tantas partes coma unidades formativas. Será de tipo teórico-práctico. A proba

basearase nos criterios de avaliación correspondentes a cada unidade formativa.

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

1- Grao de cumprimento da programación no período estimado.

2- Avaliar a eficacia das medidas correctoras tomadas para a mellora do resultado dos alumnos.

Para realizar o seguimento e a valoración da programación deste módulo utilizaranse os seguintes mecanismos:

- Na folla de seguimento anotaranse os contidos impartidos e as observacións que puidesen ter relevancia mensualmente. A comparación entre

estes contidos e os programados a principio de curso poderán dar lugar a modificacións, ben a propoñer no presente curso, ou a ter en conta no

seguinte.

- As conclusións do equipo educativo trala sesión de avaliación inicial.

- As conclusións do equipo educativo tralas sesións de avaliación ordinaria.

- As enquisas de satisfacción propostas aos alumnos en canto á docencia.

- As observacións que puidese facer o titor nas reunións de Departamento.

- As observacións que poida facer o alumno Delegado de curso actuando como tal.

- As propostas do profesor titular.

Con estes mecanismos obteranse as conclusións que dean lugar ás modificacións a realizar na programación deste módulo para o curso seguinte

e que se incluirán na Memoria Final de curso do Departamento

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizar un cuestionario individual  de recollida de datos.
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Preguntar na clase sobre coñecementos ou experiencias previos.

A través de pequenas probas sobre a materia impartida e as actividades realizadas

Observacións de actitudes, hábitos de aprendizaxe, habilidades académicas e adaptación á clase

Observar o material , apuntamentos, pequenos traballos escritos ou orais do alumnado

Coñecer os perfís do alumnado.

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

Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de maior complexidade para algúns.

deseñar actividades de ensinanza aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade.

Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos.

Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes ritmos de aprendizaxe.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

-  Os alumnos do ciclo participarán nas actividades dirixidas á educación en valores que organice o centro.

-  Traballarán cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental para potenciar o

    ríspeto por o medio ambiente e o traballo propio e dos compañeiros.

-  Coidarán as instalacións e o material empregado para realizar as tarefas e prácticas.

-  Respetarán a toda a comunidade educativa integrándose con responsabilidade en todas as actividades que se

   organicen.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Os alumnos participarán en todas a s actividades propostas polo departamento.

Principalmente serán visitas a empresas, asistencia a formación ou participación en actividades ou convocatorias relacionadas co ámbito

profesional no que se están a formar.

10.Outros apartados

10.1) MEDIDAS PARA A IMPARTICIÓN DOS MÓDULOS CON MEDIOS TELEMÁTICOS

MEDIDAS PARA A IMPARTICIÓN DOS MÓDULOS CON MEDIOS TELEMÁTICOS PARA QUE O ALUMNADO CONTINÚE CO SEU PROCESO

EDUCATIVO NOS SEUS DOMICILIOS NO CASO DA SUSPENSIÓN TEMPORAL DAS CLASES PRESENCIAIS.

   1.- Sistema de comunicación: e-mail, curso Moodle que temos creado na

    Aula Virtual do IES e usamos dende inicio de curso.

   2.- Elaboración de actividades especificas:

          - Apuntes co apoio de explicación con audio e vídeo.

          - Exercicios resoltos a modo de exemplo co apoio de explicación con

            audio e vídeo.
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          - Exercicios para entregar.

          - Corrección dos exercicios.

          - Resolución de dúbidas.

          - Uso de recursos da web.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas 92020/2021 288240

MP0518_13 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de vivendas, de
edificios e de locais de tipo comercial e industrial

92020/2021 156130

MP0518_23 Técnicas e procesos en redes de distribución en baixa tensión e
instalacións de enlace

92020/2021 8470

MP0518_33 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de iluminación
exterior

92020/2021 4840

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

Profesorado asignado ao módulo BENJAMÍN FERNÁNDEZ BELLO

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 módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de supervisión da montaxe e o mantemento, e de verificación

en instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios, en instalacións de enlace, no interior de vivendas, en locais de pública

concurrencia, con risco de incendio o explosión, e con características especiais, en redes de distribución en baixa tensión e na iluminación exterior.
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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 Estudaremos o Circuíto eléctrico e os elementos que os integran. (xeneradores, receptores, condutores,
elementos de mando). Tipos de xeneradores e magnitudes fundamentais.  Líneas de distribución en corrente
alterna. Simboloxía das redes de alimentación. Tipo de receptores. Magnitudes básicas de un circuíto eléctrico.
Simboloxía  Esquemas eléctricos. Tipos (multifilar, unifilar, funcional, etc) Mecanismos, caixa de mecanismos,
caixas de rexistro e bornes de conxión. Montaxe de circuítos básicos: Punto de luz, lámpadas en paralelo,
conexión en serie, medida das magnitudes (tensión, intensidade, resistencia, potencia, etc), montaxe mixto,
tomas de corrente, distintas alternativas de conexión de timbres, lámpadas conmutadas e de cruzamento,
conexión de tubos fluorescentes (distintas alternativas), automáticos ce escaleira, montaxe de circuítos de
iluminación con telerruptores, regulaladores de fluxo luminoso para pulsadores e interruptores. Realizaremos
os esquemas en AutoCad.

Estudo e montaxe de
circuítos eléctricos
básicos.
Documentación
necesaria para o plan
de montaxe

86 26

2 Coñecerás os dispositivos que forman parte de un Cadro Xeral de Mando  e Protección (CGMP), así como os
graos de electrificación así como os distintos circuítos. Determinar o número de tomas de corrente e os puntos
de luz necesarios en cada grao de electrificación. Realizarás os esquemas representativos utilizados en
instalacións de vivendas de edificios e de locais de tipo comercial e industrial. Estes esquemas realizaranse en
AutoCad. Realizarás exercicios prácticos de aplicacións en  vivenda, locais comerciais, e industrial, así como
os esquemas representativos

Instalacións eléctricas
de vivendas.
Condutores eléctricos.
Canalizacións

50 18

3 Sabrás clasificar os diferentes locais de publica concorrencia.  Coñecerás os sistemas de suministro
complementario e sistemas de alumeado de emerxecia en locais de pública concorrencia. Coñecerás os
diferentes locais de características especiais, tales como locais húmidos e mollados, locais con risco de
corrosión, etc.   Realizaremos distintos esquemas e montaxes  relacionados

Montaxe das
instalacións eléctricas
en locais interiores
especias

20 9

4 Estudaremos  os distintos elementos que hai desde a rede de distribución ata o Cadro Xeral de Mando e
Protección. Acometida, caixa de acometida, Centralización de contadores, rede de distribución, interruptor de
control de potencia, etc. Os alumnos realizarán  un traballo documentando as distintas partes. Realizaranse
esquemas que complementen dito traballo

Instalacións eléctricas
de enlace e redes
eléctricas de
distribución en BT

47 15

5 Realizaremos exercicios prácticas de distintas alternativas de circuítos. realizar esquemas das distintas
alternativas e resolver  exercicios prácticos significativos (tomaremos como exemplo a instalación eléctrica de
un taller de construcións metálicas. Aprenderás a importancia que ten unha  adecuada separación de circuítos
xunto con un adecuado equilibrio de cargas en un sistema trifásico.

Montaxe das
instalacións de enlace
e cadro de servizos
xerais en un edificio
de vivendas e
industria.

37 14

6 Coñecerás os distintos de lámpadas e diferenciarás os as características fundamentais de cada lámpada.
Coñecer as lámpadas de descarga e os equipos necesarios para o seo funcionamento.  Lapadas utilizadas en
alumeado público (Vapor de mercurio, Vapor de Sodio de Alta Presión, lámpadas de halóxenos metálicos,
lámpadas de vapor de sodio a baixa presión, arrancadores, diferentes tipos de reactancias, reactancias de
dobre nivel. Estudo de outro  tipo de lámpadas e a súa regulación. Regulación e control do alumeado: Reloxo
horario, células fotoeléctricas.  Esquemas eléctricos en Autocad.

Instalacións de
iluminación exterior.
Automatizar un
alumeado público

38 12

7 Coñeceras as diferentes instalacións clasificadas como de fins especiais, aquelas destinadas a piscinas e
fontes, instalacións temporais de obra e aquelas destinadas a feiras e stansds. Realizaremos o Montaxe da
instalación de unha fonte pública, sempre que os medios o permitan

Montaxe das
instalacións de
iluminación de fins
especiais

10 6
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Estudo e montaxe de circuítos eléctricos básicos. Documentación necesaria para o plan de montaxe 86

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. SI

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas, de edificios e de diversos tipos de locais: de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, con
características especiais, etc.

CA1.2 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.3 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.4 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.6 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.7 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.8 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o abastecemento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.
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Criterios de avaliación

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.2 Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe.

CA3.3 Conformáronse ou mecanizáronse caixas, canalizacións e condutores.

CA3.4 Montáronse sistemas de iluminación interior, incluíndo equipamentos de control e regulación para cada tipo de lámpada.

CA3.6 Montáronse as canalizacións axeitadas en cada caso.

CA3.7 Tendéronse e marcáronse condutores, evitando cruzamentos.

CA3.8 Fixáronse os mecanismos das instalacións.

CA3.9 Conectáronse os condutores e/ou os mecanismos.

CA3.11 Montáronse sistemas de compensación de enerxía reactiva.

CA3.12 Realizáronse probas e medidas regulamentarias.

CA3.13 Utilizáronse as máquinas e as ferramentas adecuadas para cada instalación.

CA3.14 Aplicáronse criterios de calidade nas intervencións.

CA4.2 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.8 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.
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Criterios de avaliación

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.1.e) Contidos

Contidos

 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solucións.

 Elementos das instalacións eléctricas: receptores, mecanismos, proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos das instalacións eléctricas de iluminación interior. Equipamentos e sistemas de iluminación normal e de emerxencia: lámpadas, luminarias e equipamentos de control e regulación.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos normalizados.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, documentos base do código técnico da edificación, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas.
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Contidos

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Esquemas de instalacións eléctricas: interpretación, tipoloxía e características.

 0Probas e medidas regulamentarias.

  Máquinas e ferramentas empregadas na montaxe das instalacións.

  Criterios de calidade na montaxe de instalacións.

 Procedemento de montaxe en instalacións eléctricas.

 Técnicas de montaxe dos elementos de protección de persoas e instalacións en vivendas, edificios e locais.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación interior. Tipos de lámpadas e equipamentos auxiliares de control e regulación.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións eléctricas.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Normativa de aplicación relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.
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Contidos

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

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

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

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións eléctricas de vivendas. Condutores eléctricos. Canalizacións 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. 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 Identificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas, de edificios e de diversos tipos de locais: de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, con
características especiais, etc.

CA1.2 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.3 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.5 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.6 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.9 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA3.1 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación.

CA3.4 Montáronse sistemas de iluminación interior, incluíndo equipamentos de control e regulación para cada tipo de lámpada.

CA3.6 Montáronse as canalizacións axeitadas en cada caso.
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Criterios de avaliación

CA3.7 Tendéronse e marcáronse condutores, evitando cruzamentos.

CA3.10 Montáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación.

CA3.11 Montáronse sistemas de compensación de enerxía reactiva.

CA3.15 Aplicouse a normativa na montaxe das instalacións.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do REBT.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.4 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.6 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.7 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas, e elaborouse a memoria técnica de deseño e o certificado da instalación.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
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4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características das instalacións interiores e das instalacións eléctricas comúns do edificio: garaxes, iluminacións de zonas comúns, subministración eléctrica do ascensor ou dos
sistemas de telecomunicacións, etc.
 Traza de instalacións en edificios destinados principalmente a vivendas, en locais de pública concorrencia, destinados a industrias, con características especiais, etc.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, documentos base do código técnico da edificación, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 0Probas e medidas regulamentarias.

  Aplicación do regulamento electrotécnico de baixa tensión e das normas UNE en instalacións eléctricas.

 Técnicas de montaxe de instalacións comúns nos edificios: iluminación, sistemas de bombeamento para sotos, electrificación de garaxes comunitarios, alimentación de aparellos elevadores,
etc.
 Técnicas de montaxe nas instalacións eléctricas en vivendas.

 Técnicas de montaxe dos elementos de protección de persoas e instalacións en vivendas, edificios e locais.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación interior. Tipos de lámpadas e equipamentos auxiliares de control e regulación.

 Montaxe de receptores eléctricos: aparellos de caldeamento, motores, condensadores, etc.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais con risco de incendio ou explosión, con fins especiais, etc., segundo o REBT.

 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Documentación de control de avarías.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe das instalacións eléctricas en locais interiores especias 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas
eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos, os elementos e a súa locali NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o que establece a secuencia
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios e en locais de tipo comercial e industrial, con aplicación de técnicas e
procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, efectuando probas e medidas, e
comprobando que os parámetros da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas
causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e
comproba a restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para o
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA3.1 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación.

CA3.5 Montáronse sistemas de iluminación de emerxencia.

CA3.10 Montáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación.

CA3.15 Aplicouse a normativa na montaxe das instalacións.

CA4.3 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.10 Realizáronse verificacións típicas en locais de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión e con características especiais, segundo o REBT.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.
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Criterios de avaliación

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características das instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con risco de incendio ou explosión, de características ou con fins especiais, etc.

 Traza de instalacións en edificios destinados principalmente a vivendas, en locais de pública concorrencia, destinados a industrias, con características especiais, etc.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, documentos base do código técnico da edificación, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

  Aplicación do regulamento electrotécnico de baixa tensión e das normas UNE en instalacións eléctricas.

 Técnicas de montaxe de instalacións comúns nos edificios: iluminación, sistemas de bombeamento para sotos, electrificación de garaxes comunitarios, alimentación de aparellos elevadores,
etc.
 Instalación de circuítos e características. Montaxe de instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia, con características especiais, etc.

 Técnicas de montaxe nas instalacións de iluminación de emerxencia: iluminación de seguridade (de evacuación, ambiente ou antipánico, e zonas de alto risco) e de substitución.

 Montaxe de receptores eléctricos: aparellos de caldeamento, motores, condensadores, etc.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Documentación de control de avarías.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instalacións eléctricas de enlace e redes eléctricas de distribución en BT 47

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de enlace e redes eléctricas de distribución en baixa tensión, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en
conta a relación entre os trazados, os equipamentos e os elementos, e a súa localización. SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que establece a secuencia das
actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. SI

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que analiza programas de
montaxe, e describe as operacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros
da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión para determinar as súas causas, e propón
solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a
restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, para o que analiza plans de
mantemento e a normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características dos elementos das instalacións de enlace.

CA1.2 Identificáronse as características dos elementos das redes eléctricas de distribución, tanto aéreas como subterráneas, así como das acometidas eléctricas.

CA1.3 Identificáronse os tipos de subministracións eléctricas.

CA1.4 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.5 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.6 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.7 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.8 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.9 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.10 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.11 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.
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Criterios de avaliación

CA2.4 Tívose en conta o almacenamento e a provisión de materiais.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Relacionáronse as fases da montaxe cos plans de calidade e de montaxe.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de enlace e de redes de distribución.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de enlace e das redes distribución.

CA3.4 Seleccionouse a maquinaria lixeira e pesada específica de cada fase da montaxe.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA3.6 Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas características específicas de montaxe.

CA3.7 Identificáronse os medios técnicos para a montaxe de instalacións de enlace e das redes de distribución.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión ás instrucións do REBT.

CA4.2 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas consonte á normativa.

CA4.3 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.6 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.9 Verificáronse as proteccións eléctricas.

CA4.10 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

4.4.e) Contidos
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PROFESIONAIS

Contidos

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións eléctricas de enlace: caixa xeral de protección, liña xeral de alimentación, derivación individual, contadores e dispositivo xeral
individual de mando e protección.
 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solucións.

 Esquemas de instalación das instalacións de enlace.

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións de distribución en baixa tensión. Redes aéreas e subterráneas. Acometidas eléctricas.

 Elementos das instalacións eléctricas de enlace e das redes eléctricas de distribución en baixa tensión: proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de redes eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases de montaxe e procedementos específicos das instalacións de enlace e das redes de distribución.

 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Técnicas de montaxe e conexión de elementos das instalacións de enlace e das redes de distribución de enerxía.

 Técnicas específicas empregadas na montaxe de instalacións aéreas e subterráneas.

 Maquinaria lixeira e pesada, e ferramenta empregada na realización e na montaxe de canalizacións, e na conexión de condutores.

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución segundo o REBT.

 Especificacións técnicas e uso dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificaci¿ e a posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Equipamento de medida e verificación para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia, intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións de enlace e redes de distribución en baixa tensión.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe das instalacións de enlace e cadro de servizos xerais en un edificio de vivendas e industria. 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de enlace e redes eléctricas de distribución en baixa tensión, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en
conta a relación entre os trazados, os equipamentos e os elementos, e a súa localización. NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que establece a secuencia das
actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. NO

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que analiza programas de
montaxe, e describe as operacións. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros
da instalación respondan á normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión para determinar as súas causas, e propón
solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a
restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, para o que analiza plans de
mantemento e a normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características dos elementos das instalacións de enlace.

CA1.2 Identificáronse as características dos elementos das redes eléctricas de distribución, tanto aéreas como subterráneas, así como das acometidas eléctricas.

CA1.4 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.5 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.9 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.10 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.11 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.
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PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación das instalacións de enlace.

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.
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Contidos

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

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

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Instalacións de iluminación exterior. Automatizar un alumeado público 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de iluminación exterior, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os
equipamentos e os elementos, e a súa localización. SI

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que establece a secuencia das actividades e identifica os recursos
que cumpra empregar. SI

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de iluminación exterior, para o que analiza programas de montaxe, e describe as
operacións. SI

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de iluminación exterior, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros da instalación respondan á
normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de iluminación exterior para determinar as súas causas, e propón solucións. SI

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de iluminación exterior, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a restitución do funcionamento. SI

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que analiza plans de mantemento e a
normativa relacionada. SI

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características das instalacións de iluminación exterior e dos equipamentos empregados nelas.

CA1.2 Identificáronse os tipos de instalacións de iluminación exterior.

CA1.3 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a situación das instalacións.

CA1.4 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.6 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.7 Identificáronse posibles continxencias e formuláronse solucións.

CA1.8 Elaboráronse esbozos con propostas de solucións das continxencias.

CA1.9 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.10 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.2 Identificáronse as fases do plan de montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.4 Tívose en conta o almacenamento e a provisión de materiais.
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Criterios de avaliación

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade requiridas en cada fase.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.9 Planificáronse as intervencións para a montaxe coas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.1 Relacionáronse as fases da montaxe cos plans de calidade e de montaxe.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de iluminación exterior, tanto aéreas como subterráneas.

CA3.4 Seleccionouse a maquinaria lixeira e pesada específica, de cada fase da montaxe.

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA3.6 Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas características específicas de montaxe.

CA3.7 Identificáronse os medios técnicos para a montaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de iluminación exterior ás instrucións do REBT.

CA4.2 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas e consonte a normativa.

CA4.3 Realizáronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.5 Comprobáronse os valores de illamento das instalacións.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA4.10 Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.

CA4.11 Interpretouse a documentación relativa á verificación e a posta en servizo das instalacións eléctricas.

CA5.1 Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.

CA5.2 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.

CA5.3 Identificáronse os circuítos afectados.
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Criterios de avaliación

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.5 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do comportamento das instalacións.

CA5.6 Determinouse o alcance da avaría.

CA5.7 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión.

CA5.8 Localizouse a orixe da avaría.

CA5.9 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.2 Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que cumpra substituír.

CA6.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios.

CA6.4 Substituíronse os mecanismos, os equipamentos, os condutores, etc., responsables da avaría.

CA6.5 Comprobouse a compatibilidade dos elementos que haxa que substituír.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA6.7 Verificouse a funcionalidade da instalación logo da intervención.

CA6.8 Actualizouse o histórico de avarías.

CA7.1 Recoñeceuse a normativa de aplicación.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA7.3 Definíronse as operacións de mantemento preventivo das instalacións.

CA7.4 Medíronse parámetros en puntos críticos da instalación.

CA7.5 Realizáronse operacións de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA7.6 Elaboráronse os informes de continxencia e os históricos.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Operouse con máquinas e ferramentas consonte as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA8.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.
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Criterios de avaliación

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.10 Operouse tendo en conta as disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía, características e aplicacións das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 0Identificación e análise de continxencias e propostas de solución.

 Elementos das instalacións eléctricas: proteccións eléctricas, canalizacións e condutores, etc.

 Elementos específicos das instalacións de iluminación exterior: lámpadas, soportes e luminarias. Equipamentos de control e regulación: interruptores crepusculares, interruptores horarios
astronómicos, estabilizadores-redutores de fluxo luminoso e sistemas
 Técnicas de marcaxe e traza.

 Traza de redes eléctricas de iluminación exterior.

 Elaboración de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Normas de aplicación: regulamento electrotécnico de baixa tensión, normas UNE, etc.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos e de obra civil.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 Abastecemento de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

 Procedementos de control dos avances da montaxe e da calidade.

 Procedementos de control de almacenamento e provisión de materiais.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Seguridade aplicada á montaxe de elementos e sistemas de instalacións eléctricas.

 Tempos necesarios por unidade de obra.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases e procedementos específicos das instalacións de iluminación exterior.

 Plans de calidade no proceso de montaxe.

 Técnicas de montaxe e conexión específicas das instalacións de iluminación exterior. Montaxe de báculos e soportes, e de luminarias.

 Maquinaria lixeira e pesada, e ferramenta empregada na realización e na montaxe de canalizacións, e na conexión de condutores.

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.
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Contidos

 Técnicas e procedementos para a posta en servizo de instalacións eléctricas.

 Verificacións e puntos de control de instalacións eléctricas de iluminación exterior segundo o REBT.

 Especificacións técnicas dos equipamentos de medida.

 Medidas específicas para a verificación e a posta en servizo de instalacións eléctricas: medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia, de rixidez dieléctrica, de resistividade do terreo e resistencia de posta a terra, de sensibilidade de aparellos de corte e protección, de
illamento, de intensidade de fuga a terra, de presunta intensi
 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Documentación relativa á verificación e posta en servizo das instalacións eléctricas. Certificado de instalación e memoria técnica de deseño.

 Diagnóstico de avarías: técnicas e equipamentos de detección. Avarías tipo nas instalacións de iluminación exterior.

 Equipamento para a medida e verificación, para a detección de avarías nas instalacións.

 Elementos e sistemas susceptibles de producir avarías nas instalacións eléctricas.

 Disfuncións e elementos distorsionadores nas instalacións eléctricas.

 Técnicas para a detección de avarías producidas pola parasitaxe e o ruído eléctrico. Medidas con analizador-rexistrador de redes eléctricas.

 Medicións específicas de control de disfuncións e avarías.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Documentación para o control de histórico de avarías. Avarías máis habituais.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Ferramentas e utensilios necesarios para levar a cabo a reparación de avarías.

 Substitución do elemento responsable da avaría.

 Ferramentas de control ou informáticas para a documentación da reparación e a substitución de elementos.

 Compatibilidade de elementos. Recoñecemento de características de elementos.

 Técnicas de axustes de receptores e sistemas: valores de tensión, resistencia e intensidade, etc.

 Verificación da funcionalidade das instalacións logo da intervención.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Previsión de avarías: inspeccións e revisións periódicas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Equipamentos e aparellos de medida usados no mantemento de instalacións eléctricas.

 Documentación relativa ao mantemento das instalacións.

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

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

- 26 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Disposicións regulamentarias para a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Montaxe das instalacións de iluminación de fins especiais 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Traza instalacións de iluminación exterior, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, os
equipamentos e os elementos, e a súa localización. NO

RA2 - Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que establece a secuencia das actividades e identifica os recursos
que cumpra empregar. NO

RA3 - Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións de iluminación exterior, para o que analiza programas de montaxe, e describe as
operacións. NO

RA4 - Verifica o funcionamento das instalacións de iluminación exterior, efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros da instalación respondan á
normativa. NO

RA5 - Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de iluminación exterior para determinar as súas causas, e propón solucións. NO

RA6 - Repara avarías en instalacións eléctricas de iluminación exterior, aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a restitución do funcionamento. NO

RA7 - Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que analiza plans de mantemento e a
normativa relacionada. NO

RA8 - Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os
previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificouse o trazado da instalación en obra.

CA1.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación coa súa localización.

CA1.6 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras existentes ou previstas.

CA1.9 Aplicáronse as normas regulamentarias na traza.

CA1.10 Aplicáronse técnicas específicas de marcaxe e de traza de instalacións.

CA2.1 Recoñeceuse a documentación da montaxe.

CA2.3 Asignáronselle recursos a cada fase de montaxe.

CA2.5 Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares.

CA2.7 Programáronse as actividades para cada fase da montaxe.

CA2.8 Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

CA2.10 Programáronse as actividades de xeito que se eviten interferencias.

CA2.11 Determináronse probas de posta en servizo e seguridade eléctrica.

CA3.2 Identificáronse as técnicas de trazado e de marcaxe de instalacións de iluminación exterior.

CA3.3 Montáronse e conectáronse elementos das instalacións de iluminación exterior, tanto aéreas como subterráneas.
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Criterios de avaliación

CA3.5 Documentáronse as fases e as posibles continxencias da montaxe.

CA4.1 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de iluminación exterior ás instrucións do REBT.

CA4.4 Realizáronse probas de funcionamento.

CA4.6 Comprobáronse os valores de rixidez dieléctrica da instalación.

CA4.7 Verificouse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.

CA4.8 Rexistráronse os valores dos parámetros característicos.

CA4.9 Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais e das proteccións.

CA5.4 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais.

CA5.10 Elaboráronse documentos de rexistro de avarías.

CA6.1 Planificáronse as intervencións de reparación.

CA6.6 Realizáronse axustes nos equipamentos e elementos intervidos.

CA7.2 Planificáronse as intervencións segundo o tipo de mantemento.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA8.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de marcaxe e traza.

 Elaboración de esbozos, esquemas e planos eléctricos.

 Interpretación de esbozos, esquemas e planos eléctricos e de obra civil.

 Simboloxía normalizada relativa ás instalacións eléctricas.

 Plan de montaxe das instalacións eléctricas de iluminación exterior.

 Documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe.

 Planificación de probas de seguridade e posta en servizo.

 Supervisión da montaxe de instalacións eléctricas: Procesos de montaxe (traza da obra, medicións e cantidades). Provisión de equipamentos, máquinas e ferramentas. Rendementos de
tempos necesarios por unidade de obra. Plan de calidade (aseguramento da cali
 Fases e procedementos específicos das instalacións de iluminación exterior.

 Técnicas de montaxe e conexión específicas das instalacións de iluminación exterior. Montaxe de báculos e soportes, e de luminarias.

 Técnicas específicas empregadas na montaxe de instalacións aéreas e subterráneas.

 Ferramentas na montaxe de luminarias e equipamentos de iluminación.
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Contidos

 Documentación das fases e as posibles continxencias da montaxe.

 Comprobación de proteccións e posta a terra.

 Procedementos para a formulación de hipóteses das avarías, segundo a súa orixe.

 Planificación do proceso de reparación e substitución de elementos e sistemas.

 Interpretación de esquemas eléctricos en relación coas avarías.

 Documentación de control de avarías.

 Mantemento preventivo, preditivo e correctivo de instalacións eléctricas.

 Seguridade no mantemento de instalacións eléctricas.

 Planificación do mantemento das instalacións eléctricas. Puntos críticos.

 Medios e equipamentos de protección individual e colectiva: características e criterios de uso.
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Os mínimos esixibles son os criterios de avaliación especificados para cada unha das unidades didácticas

Para a avaliación do módulo valoraranse parámetros como a atención na participación en clase, a realización das actividades propostas e a

resolución dos traballos teóricos e prácticos, exames e supostos prácticos plantexados polo profesor.

Os obxectivos mínimos estará de acordo os seguintes apartados:

1.- Realización de cada unha das prácticas (obrigatorias), que se establezan para cada avaliación, presentando o remate de cada unha delas,

unha ficha de traballo que debe constar al menos, dos apartados seguintes:

1. Memoria Descriptiva da práctica realizada.

2. Memoria Técnica, na que se explicará o funcionamento de cada compoñente que forma parte do circuito, así como o funcionamento do conxunto

do  exercicio.

3. Esquemas de cada práctica (a man alzada e con sistemas de deseño por ordenador), que expresen de forma clara, as características esenciais

do traballo  utilizando a simboloxía normalizada.      (os esquemas serán aplicando distintas normas, así como en     representación     multifilar,

unifilar, funcional, en planta,etc, sigún proceda)

- Presuposto, nos casos que se determinen.

- Traballo (memoria técnica-2), presentación en cada avaliación dun traballo resumo do tratado na avaliación. Este traballo abarcará un

desenrolo da parte teórica e práctica do contido visto en cada avaliación. O traballo será presentado en formato Word, con inserción de esquemas

feitos en AutoCad, presupostos, feitos en Excel, e todas as imaxes que consideren ilustrativas para complementar os contidos  do o traballo

-A entrega do traballo, será obrigatorio para poder presentarse o exame da avaliación, ou os traballos das tres avaliacións para poder presentarse

a avaliación final.

1. A cualificación deste apartado,(entrega do traballo), terá  unha cualificación mínima de 5 para que teña  un peso do 30% sobre a nota final.

2. Media dos exames realizados (orais ou escritos) en cada avaliación con un peso na nota final do 30 %. Sobre a nota final.

3. Media dos traballos prácticos (terán que realizar  todos os programados) na avaliación, terán un peso dun 30% na nota final.

Complementase a Nota Final  con un 5% de Actitude dentro do grupo e outro 5% aplicable a: Puntualidade, Asistencia, Limpeza, etc..

(10% da nota final)

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

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

Para as actividades de recuperación realizaranse dúas probas cada unha englobando exercicios teórico-prácticos correspondentes á materia

abordada na avaliación correspondente do ciclo. Terán que realizarse todas as prácticas programadas así como a entrega dos traballos Memoria

técnica. Será necesaria unha cualificación superior ou igual a 5  en tódalas probas para superalo módulo.

- Realización dos exercicios relacionados   puntuadas negativamente, e a súa/s correspondentes fichas (esquemas, memoria   descritiva e técnica,

traballo (memoria

   técnica-2

- En caso de alumnos con cualificación positiva nas prácticas entregadas pero que non realizou todas as plantexadas para o grupo, para recuperar

deberán realizar as pendentes e as

  prácticas deberán realizarse en clases presenciais no período e horario que se estableza para tal efecto.

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

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua
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Os alumnos que por haber superado o número máximo de faltas de asistencia a clases (10% das sesións totais do módulo) e, por o tanto, teñan

perdido o dereito de avaliación continua, someteranse a un exame extraordinario no mes de xuño, nas datas que o equipo docente do Centro e do

Ciclo estableza, que constará de:

   a. Proba Teórica. (exame sobre o contido visto o longo do curso)

   b. Proba Práctica. Consistirá en  (exercicio práctico, esquemas, cuestións, problemas)

   c. Entrega do traballo (traballo resumen dos distintos traballos realizados o longo do curso, será necesario para poder presentarse as demais

probas, exame e proba práctica)

        As probas e o traballo a entregar, serán sobre os contidos relacionados nesta programación e desenrolados na aula o longo do curso.

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

Rematada cada unha das avaliacións, deberá facerse un seguimento da programación prevista, e ver o grado de cumprimento da mesma,

observando os motivos polo que, de      selo caso, non se acadou o previsto e do mesmo xeito, establecer os factores de corrección oportunos para

que nun futuro inmediato, si se consigan os obxectivos previstos.

A avaliación do proceso de ensino levarase a cabo en tres momentos:

En primeiro lugar, durante o propio proceso de ensino có obxecto de ir reorientándoo, cando se requira, no transcurso da unidade de traballo.

En segundo lugar, ó remate da unidade ou conxunto de unidades didácticas, desde unha perspectiva global, que proporcione información sobre a

práctica docente e que permita coñecer que aspectos poden ser mellorados.

En terceiro lugar, ao finalizar o curso escolar, para avaliar desta forma a evolución do curso en xeral e do proceso de ensino seguido.

Utilizaremos os seguintes instrumentos:

- Sondaxes e cuestionarios de avaliación. Realizaranse aos alumnos e servirannos para extraer información valiosa sobre o desenvolvemento das

unidades de traballo e da práctica docente. Empregaremos os seguintes:

- Cuestionario sobre o ensino dunha unidade ou conxunto de unidades didácticas o de UF en tal caso

- Cuestionario sobre o traballo e papel do profesor.

- Cuestionario sobre o curso en xeral e o proceso de ensino seguido

- Observación sistemática na aula.

- Entrevistas e intercambio de opinións entre profesor e alumnos.

Resumindo:

- As técnicas para a recollida de datos que se pretenden utilizar neste caso son:

- Observación sistemática do traballo dos alumnos en clase, reflectindo por escrito o máis relevante.

- Resolución de problemas no encerado.

- Montaxe de esquemas prácticos propostos e medida das magnitudes características.

- Realización de informes de prácticas e exposición oral das conclusións.

- Revisións periódicas do caderno de traballo do alumno.

- Valoración e corrección de traballos individuais e traballos en grupo.

- Realización de probas escritas para determinar o grao de asimilación de conceptos.

- Baseándonos nestes datos procederemos a levar a cabo catro tipos de avaliación:

- Avaliación de coñecementos, e estratexias de resolución de problemas.

- Avaliación dos traballos presentados, e probas realizadas.

- Avaliación dos hábitos de traballo e actitudes.
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- Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Co fin de determinar cal é o nivel de coñecemento do que partimos cos alumnos, realizarase unha proba  inicial que nos permitirá facer a avaliación

inicial, e decidir, si é preciso reforzar algún contido de cursos anteriores para poder traballar este módulo.

Ademais, o titor do grupo debe aportar aquela información de carácter sociolóxico que considere relevante, os distintos profesores que forman o

equipo docente do Ciclo, que poda redundar nunha maior eficacia a hora de entender e/ou corrixir comportamentos e actitudes que se puidesen

dar.

A fecha para esta proba está fixada para o 13 de outubro.

Con todo o derivado do COVID-19.

Este proceso comprenderá ademias as siguintes accións que permitan identificar as dificultades dos alumnos, así como as súas necesidades de

atención educativa (todo o relacionado con medios para as clases non presenciais ou semiprensencias)

- Definición das aprendizaxes imprescindibles non adqueridas  no curos 2019-20. No caso de este Módulo, non hai matería a recuperar,

completamos todos os contidos o curso pasado

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

Sempre que fose preciso e en colaboración co departamento de Orientación, estudarase cada caso de xeito individual e tomaranse as medidas

axeitadas. E entre outras:

Procurarase realizar un seguimento individualizado que permita detectar os  diversos ritmos de aprendizaxe. Isto permitiranos abordar con maior

ou menor profundidade determinados temas en función das necesidades de aprendizaxe.

Unha vez detectadas as necesidades específicas do alumnado, as medidas a aplicar son:

Reforzo educativo: O alumno debe acadar os obxectivos establecidos. Realizarase reforzo educativo no caso dos alumnos ou alumnas que teñen

dificultade para acadar estes obxectivos. En diferentes ocasións buscarase a colaboración dos compañeiros, especialmente nos traballos

prácticos, e proporanse actividades complementarias .

Adaptación curricular individual: Ó/á alumno/a adáptaselle o currículo, polo que  pode supoñer que, en determinados casos non acade no mesmo

grao os obxectivos establecidos para o resto dos compañeiros, tendo en conta sempre que o alumno deberá alcanzar os resultados de

aprendizaxe que para este módulo se establecen no currículo oficial. A adaptación curricular pode levarse á práctica con un profesor de apoio e

nalgunhas ocasións directamente polo propio  profesor. Neste grupo non existe ningún alumno con necesidades educativas especiais polo que non

será preciso realizar unha adaptación curricular.

Medidas específicas para estranxeiros e outras minorías: Debemos coñecer a situación de partida, estudios previos e coñecemento do idioma. Ó

comezo do curso organizaranse os grupos de traballo coa finalidade  de que se facilite a integración destes alumnos e poidan ser axudados polos

compañeiros. Deseñaranse actividades de reforzo para solucionar os problemas de nivel inicial que poidan presentar.

9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores

Ademais de impartir  contidos puramente técnicos relacionados cas distintas  prácticas e traballos que se programen para a súa realización na

aula-taller, ten especial importancia o seguimento da actuación e pautas de comportamento do alumno/a dentro do grupo, cos compañeiros e co

profesor,  (trato, respecto, coidado dos materiais e equipamentos de traballo, etc.,), efectuando as correccións precisas, a nivel xeral e/ou

individual,  da forma e maneira mais adecuada e consecuente para acadar unha formación integral en coñecementos técnicos e valores humanos.

-       Neste módulo desenvolvemos actividades que contribúen a que o alumnado desenvolva as seguintes capacidades:

- Educación moral e cívica: fomentando o respecto polas persoas, sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou relixiosa,

valorando o pluralismo e a diversidade.

- Educación para a paz: traballando a actitude fronte ós conflitos, vendo os como algo natural que, ben entendidos, axudan á convivencia e

a madurez.

- Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

- Educación medioambiental: potenciando o aproveitamento e a reciclaxe dos materiais e o aforro enerxético.

- Educación para a saúde: traballando a atención e o respecto polas normas de uso de ferramentas, máquinas e aparellos. Fomentando o

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

- Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

-Plan Lector. Neste apartado os alumnos terán como libro de lectura o Regulamento (REBT), así como información complementaria relacionada co

contido didáctico do Módulo nos distintos soporte (papel, Internet, revistas, etc. Terán que facer un resumo do contido da lectura.

-Durante o presente curso contemplase a posibilidade de organizar visitas extrescolares a empresas do sector relacionadas cos contidos do

Módulo e dentro da programación do Departamento.

-Visitas a  Centrais de xeración de enerxía eléctrica de carácter Térmica, Eólica e Hidroeléctrica.

-Outras que xurdan o longo do curso e que sexa de interes dende o punto de vista didáctico. Visitas a empresas de referencia no entorno

produtivo, con carga relevante en instalacións de TPIE.

10.Outros apartados

10.1) COVID-19

No Módulo de Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, seguiremos o seguinte proceso:

Temos que contemplar o formato de Presencial, semipresencial ou non presencial por motivo do COVID 19

No caso de semipresencialidade procederemos da seguinte forma:

a) Os alumnos terían que analizar, estudiar e realizar toda a parte teórica "Memoria Técnica" (estudo do distintos circuíto explicados en

clases, analizando o funcionamento dos distintos circuítos, así como o estudo do funcionamento dos distintos compoñentes que forman parte de

ese exercicio, complementando con esquemas a man alzada, así como, por medio de programas de deseño gráfico, Autocad

b) Intentaremos realizar as prácticas máis significativas no Centro e si as condicións o permiten todas as programadas.

c) En canto a metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderanse

desenvolver de forma presencial e non presencial, ademais de ter un carácter eminentemente práctico e potenciar o traballo en equipo, sempre

que sexa posíbel, así como o proceso de avaliación continua.

d) O profesor a o comezo do curso e en previsión de pasar a fase semipresencial ou a non presencial, entregoulle os alumnos os apuntes

para a 1ª, 2ª e 3ª avaliación con complementos didácticos que facilitarán o estudo, favorecendo a interpretación dos distintos apartados con

exemplos, gráficos, esquemas, preguntas y respostas, etc.

e) No suposto de ter que ir o ensino non presencial, se adoptarán as medidas establecidas no protocolo da adaptación ao COVID-19. O
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profesor a través da aula virtual o por os procedementos acordados cos alumnos, determinará as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a

adquisición das aprendizaxes básicas e a avaliación continua

Criterio de avaliación extraordinario no caso semipesencial ou non presencial

1. Participación nas actividades telemáticas programadas

2. Entrega na data fixada dos traballos e actividades propostas.

3. Entrega coa calidade e corrección requirida das actividades e traballos propostos na Memoria descritiva e Técnica.

NOTA:A NON comunicación e participación  do alumno/a para ás actividades programadas e cando quede acreditado por parte do profesor o envío

de mensaxes e chamadas suficientes,  SUPORÁ  a AVALIACIÓN NEGATIVA

A estes efectos considerase medios válidos o envío de correos electrónicos á dirección que conste no XADE e/ou na ficha de clase do alumno/a

Non se terá en conta o arriba descrito no caso daqueles alumnos/as que quede  comprobado por parte do titor a carencia de medios e instalacións

necesarias para o desenvolvemento das  actividades  ¿no noso caso os alumnos amosaron non ter problemas neste sentido¿
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