ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
ELE

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Electricidade e electrónica

CMELE01

Ciclo formativo
Instalacións eléctricas e automáticas

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP0242

Nome
Empresa e iniciativa emprendedora

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

3

53

63

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

SUSANA OSORIO BLANCO

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
O Módulo EIE contribuirá a que o alumnado poda recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para
crear e xestionar unha pequena empresa, e teña iniciativa emprendedora na súa actividade profesional con sentido da responsabilidade social.
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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.
1
2
3
4
5
6

Título
Iniciativa
emprendedora
A empresa e o seu
contorno
Creación e posta en
marcha dunha
empresa
Planificación e
organización dunha
empresa
Xestión financieira

Duración (sesións)

Peso (%)

Fomento da cultura emprendedora e da iniciativa empresarial.

Descrición

4

5

Análise dos distintos factores que inflúen na creación da empresa, así como da transcendencia do fenómeno
da responsabilidade social e da cultura emprendedora
análise das distintas formas xurídicas para elexir a que se considere máis axeitada ao noso proxecto
empresarial e investigación, recopilación dos distintos trámites para constituir unha empresa

7

19

16

19

Estudo da organización dos 8 5 recursos materiais e persoais da empresa, das estratexias de marketing, e
plasmación nun plan de empresa.

6

19

Análise da viabilidade económica e financiera dunha empresa, e concreción nun plan de empresa.

15

19

15

19

Xestión administrativa Cumplimentación dos principais documentos relacionados coa actividade de empresa e identificación das
obrigas fiscais, así como a súa aplicación práctica nun plan de empresa.
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Iniciativa emprendedora

Duración
4

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade.

Completo
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 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.
CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.
CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade
emprendedora.
CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector das instalacións eléctricas e automáticas.
CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.
CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.
CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito das instalacións eléctricas e automáticas, que ha servir de punto de partida para a
elaboración do proxecto empresarial.
CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

4.1.e) Contidos
Contidos
Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de instalacións eléctricas e automáticas (materiais, tecnoloxía, organización da produción,
etc.).
A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.
Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.
A actuación das persoas emprendedoras no sector das instalacións eléctricas e automáticas.
O risco como factor inherente á actividade emprendedora.
Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.
Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.
Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito das instalacións eléctricas e automáticas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
A empresa e o seu contorno

Duración
7

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

Completo
NO

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 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.
CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.
CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.
CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como
principais integrantes do contorno específico.
CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas en función da súa posible localización.
CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.
CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coas instalacións eléctricas e automáticas e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas
empresas, así como os beneficios sociais que producen.
CA2.8 Identificáronse, en empresas de instalacións eléctricas e automáticas, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.
CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.
CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.
CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.2.e) Contidos
Contidos
A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.
Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.
Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de instalacións eléctricas e automáticas: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
Localización da empresa.
A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.
Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.
Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD
Creación e posta en marcha dunha empresa

Duración
16

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

Completo
SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.
CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.
CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector das instalacións eléctricas e automáticas.
CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.
CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.
CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.
CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.
CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de instalacións eléctricas e automáticas tendo en conta a súa localización.
CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

4.3.e) Contidos
Contidos
Análise do concepto de persoa empresaria, así como dos requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial (CA3.1.).
Formas xurídicas das empresas.
Empresario individual
Sociedades capitalistas: anónima, limitada, limitada nova empresa
Sociedades laborais
Cooperativas
Valoración da importancia das empresas de economía social no sector de electricidade e electrónica (CA3.3.).
Responsabilidade legal do empresario.
A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.
Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.
Identificación das vías de xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa (CA3.7.).
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Contidos
Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.
Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas.
Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.
Análise das vantaxes e as desvantaxes de cada unha das formas xurídicas en relación coa propia idea de negocio (CA3.2.).
Forma xurídica.
Trámites administrativos de constitución.
Organismos asesores do ámbito xeográfico e Axuda ou subvención aplicable: organismo que a concede e condicións aplicables.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
Planificación e organización dunha empresa

Duración
6

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

Completo
NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.
CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.
CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas, e delimitáronse as relacións de coordinación e
dependencia dentro do sistema empresarial.
CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.4.e) Contidos
Contidos
A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.
Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.
Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD
Xestión financieira

Duración
15

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación.

Completo
NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.
CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.
CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.5.e) Contidos
Contidos
O ciclo económico financeiro.
Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector das instalacións eléctricas e automáticas.
Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.
O balance: activo, pasivo e patrimonio neto.
A conta de perdas e ganancias: ingresos e gastos.
O plan financeiro: plan de investimentos, estado de resultados previsional, balance previsional e plan de tesourería (cobros e pagos).
Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.
Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.
O plan financeiro do plan de empresa.
Conclusións sobre a viabilildade económica e financeira do proxecto.
Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD
Xestión administrativa

Duración
15

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación.

Completo
NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionadas coas instalacións
eléctricas e automáticas, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario f
CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa d

4.6.e) Contidos
Contidos
Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.
Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de instalacións eléctricas e automáticas: documentos administrativos e documentos de pagamento.
Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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, e a realización e entrega en prazo do plan de empresa.
A avaliación completarase cunha proba escrita, ao final de cada trimestre, que constará de casos prácticos sinxelos e preguntas curtas, formuladas
de xeito que permitan comprobar o grado de comprensión do alumnado respecto das ensinanzas impartidas.
A nota final virá determinada, nun 50%, polo traballo diario, a actitude, a participación en clase, as actividades, cuestionarios e casos prácticos
resoltos, e a valoración parcial do plan de empresa; e nun 50% pola puntuación obtida na proba escrita realizada en cada trimestre.
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.
Deberá acadarse unha nota mínima de 4 para poder facer media entre a nota da proba escrita e a nota do plan de empresa; en todo caso,
requírese obter unha puntuación de 5 tanto nas probas escritas como no plan de empresa para superar o módulo. Para aqueles alumnos que non
acaden a nota mínima, farase un exame de recuperación en cada trimestre e/ou darase un novo prazo para a revisión e mellora da parte
correspondente do plan de empresa.

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, e/ou darase un novo prazo para a revisión e mellora do plan de empresa.
Para os alumnos que non accedan á FCT e non teñan superado o módulo, 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
alcanzaron os resultados de aprendizaxe especificados na programación deste módulo.
O alumno/a que suspenda o plan de empresa elaborará durante este período un novo de xeito individual.
Para a realización destas actividades de recuperación, os alumnos asistirán ao centro dúas sesións semanais no terceiro trimestre do curso, para
a corrección das actividades programadas, a resolución de dúbidas e a realización das probas previstas.
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.
d) Elaboración do plan de empresa.

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
preguntas teóricas e casos prácticos. Igualmente, esixiráselle a presentación do plan de empresa, co contido e estructura similar ao que tiveron
que presentar os seus compañeiros ao longo do curso, feito individualmente.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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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 que considere máis axeitadas para que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa satisfactorio.
Este análise será máis profundo 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 EIE.¿. 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
O fomento do espíritu emprendedor.
- O traballo en equipo, ao elaborar deste xeito o plan de empresa, a eo realizar tamén en equipo moitas das actividades programadas.
- A importancia do crecemento sostible, da protección do medio ambente.
Fomento do hábito lector entre o alumnado de formación profesional colaborando coa biblioteca. Potenciarase a lectura e análise critica de textos e
películas relacionados co mundo da empresa.
Trataranse de forma transversal:
- A igualdade de trato e non discriminación.
- Os dereitos humanos.
- Educación para a paz.
- Educación para a saúde.
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
2º TRIMESTRE
- Xornada de orientación laboral para completar o resultado de aprendizaxe do módulo de FOL, especialmente no referente ao proceso de
selección de persoal.
- Xornada de primeiros auxilios que non puido celebrarse no curso anterior pola Covid19

10.Outros apartados
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10.1) RESULTADOS DE APRENDIZAXE ESNCIAIS NON ACADADOS NO MODULO DE FOL

As Instruccións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020-2021, publicadas o
17/08/2020, na disposición sétima, punto 1 di:
"Segundo o punto 5.1 das instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, os centros docentes establecerán o procedemento que se considere
máis axeitado, para que o alumnado do réxime de ordinario poida adquirir os resultados de aprendizaxe esenciais, que non puideron
desenvolverse no curso 2019/2020 debido ás circunstancias excepcionais derivadas do covid-19.
Para a planificación da docencia destes resultados de aprendizaxe, terase en conta os informes individualizados e/ou de grupo realizados o
finalizar o curso 2019/2020, e o resultado da avaliación inicial.
Os centros poderán, entre outras medidas, integrar a impartición destes resultados de aprendizaxe nos módulos profesionais de segundo curso.
Estes resultados de aprendizaxe non serán obxecto de avaliación específica."
Dando cumprimento a esta disposición normativo, hai unha serie de RA do módulo de FOL que o departamento considerou como esenciais. Estes
RA esencial poden dar lugar a dúas situacións diferentes:
- RA esenciais que decidiu o departamento incorporar na programación do módulo de EIE:
a) Oientación laboral: para completar a formacion en materia de orientación e inserción laboral, especialmente en técnicas de selección de
persoal, organizarse unha Xornada de Orientación laboral a cargo de persoal técnico externo. Se a situación sanitaria non o permite seria levada a
cabo polos integrantes do departamento de FOL e de Orientación.
b) Equipos de traballo: este RA será traballado de manera transversal ao longo do curso pois unha parte fundamental do módulo é a elaboración
dun plan de empresa en grupo. Un criterio de avaliación e a capacidade de traballo en equipo do alumnado.
- RA esencias non acadados polo alumnado no módulo de Fol no curso 19-2020 durante o terceiro trimestre: dentro da empresa que creen terán
que abordar diferentes cuestións laborais relacionadas con resultados de aprendizaxe non acadados.

10.2) ENSINO NON PRESENCIAL
No 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
- 13 -
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-

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

10.3) CRITERIOS E 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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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
ELE

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Electricidade e electrónica

CMELE01

Ciclo formativo
Instalacións eléctricas e automáticas

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Nome

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

2020/2021

7

123

147

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

RAMÓN SELAS IGLESIAS

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 capacita para o desempeño das funcións de deseño, desenrolo, montaxe, supervisión e mantemento dunha instalación de
recepción e distribución de sinais de telefonía, radio e TV. nas vivendas e edificios aplicando o regulamento das ICT.
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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

1

Análise da lexislación
referente as
instalacións de ICT en
vivendas e edificios
Estudos dos sistemas
de captación de sinais
de TV
Estudo dos equipos de
procesado de sinal de
radio e TV
Estudo das
insalacións para a
distribución de sinais
de radio e TV
Deseño, montaxe,
verificación e
mantemento dunha
instalación receptora
de radio e TV
Análise das
instalacións de
telefonía
Deseño, montaxe,
verificación e
mantemento de
instalacións de
telefonía
Análise, montaxe e
mantemento das
instalacións de
maegafonía
Análise, montaxe e
mantemento das
instalacións de control
de acceso

2
3
4

5

6
7

8

9

Descrición
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Duración (sesións)

Peso (%)

9

6

22

15

9

6

9

6

24

16

9

6

24

16

19

14

22

15
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Análise da lexislación referente as instalacións de ICT en vivendas e edificios

Duración
9

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran.

SI

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.

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 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.
CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.
CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.
CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).
CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.
CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).
CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).
CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.
CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.
CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.
CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.
CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.
CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.
CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.
CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.
CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.
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Criterios de avaliación
CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.
CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

4.1.e) Contidos
Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.
Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.
Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio. Antenas de TV: tipos e elementos e característic
Telefonía interior e intercomunicación. Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación. Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe. Equipamento de cabeceira. Elementos para a
distribución. Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión. Instal
Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos. Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
Estudos dos sistemas de captación de sinais de TV

Duración
22

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados.

Completo
SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, interferencias, etc.
CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.
CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.
CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.
CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.
CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.
CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

4.2.e) Contidos
Contidos
Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.
Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.
Posta en servizo da instalación de ICT.
Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.
Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Estudo dos equipos de procesado de sinal de radio e TV

9

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran.

SI

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.

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 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.
CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.
CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.
CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).
CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.
CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).
CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).
CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.
CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.
CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.
CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.
CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.
CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.
CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.
CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.
CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.
CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.
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Criterios de avaliación
CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

4.3.e) Contidos
Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.
Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.
Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio. Antenas de TV: tipos e elementos e característic
Telefonía interior e intercomunicación. Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación. Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe. Equipamento de cabeceira. Elementos para a
distribución. Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión. Instal
Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos. Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Estudo das insalacións para a distribución de sinais de radio e TV

9

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran.

SI

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.

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 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.
CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.
CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.
CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).
CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.
CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).
CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).
CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.
CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.
CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.
CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.
CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.
CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.
CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.
CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.
CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.
CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.
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Criterios de avaliación
CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

4.4.e) Contidos
Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.
Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.
Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio. Antenas de TV: tipos e elementos e característic
Telefonía interior e intercomunicación. Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación. Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe. Equipamento de cabeceira. Elementos para a
distribución. Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión. Instal
Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos. Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
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PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Deseño, montaxe, verificación e mantemento dunha instalación receptora de radio e TV

24

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

Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.
RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe.
RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados.
RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas.
RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica.
RA7 - 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
SI
SI
SI
SI
SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.
CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.
CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.
CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.
CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.
CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.
CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.
CA3.2 Realizouse a traza da instalación.
CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.
CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc.
CA3.5 Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do equipamento de cabeceira.
CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.
CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.
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Criterios de avaliación
CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.
CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.
CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.
CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.
CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.
CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.
CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, interferencias, etc.
CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.
CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.
CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.
CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.
CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.
CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.
CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.
CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.
CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.
CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.
CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.
CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.
CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.
CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.
CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.
CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.
CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
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Criterios de avaliación
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado e monta
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.5.e) Contidos
Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe. Equipamento de cabeceira. Elementos para a
distribución. Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión. Instal
Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos. Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
Documentación e planos de instalacións de ICT.
Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas e útiles para a
montaxe.
Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas
e útiles para a montaxe.
Calidade na montaxe de instalacións de ICT.
Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.
Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.
Limpeza e orde no traballo.
Eficiencia e organización do traballo.
Traballo en equipo.
Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.
Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.
Posta en servizo da instalación de ICT.
Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.
Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.
Avarías típicas en instalacións de ICT.
Criterios e puntos de revisión.
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Contidos
Operacións programadas.
Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.
Diagnóstico e localización de avarías.
Manual de mantemento.
Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT.
Reparación de avarías.
Calidade nas reparacións.
Documentación sobre reparacións. Histórico de reparación de avarías.
Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD

Duración

Análise das instalacións de telefonía

9

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran.

SI

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.

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 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.
CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.
CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.
CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).
CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.
CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).
CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).
CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.
CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.
CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.
CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.
CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.
CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.
CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.
CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.
CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.
CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.
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Criterios de avaliación
CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

4.6.e) Contidos
Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.
Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.
Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio. Antenas de TV: tipos e elementos e característic
Telefonía interior e intercomunicación. Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación. Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe. Equipamento de cabeceira. Elementos para a
distribución. Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión. Instal
Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos. Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
7

Título da UD

Duración

Deseño, montaxe, verificación e mantemento de instalacións de telefonía

24

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

Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.
RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe.
RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados.
RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas.
RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica.
RA7 - 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
SI
SI
SI
SI
SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.
CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.
CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.
CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.
CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.
CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.
CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.
CA3.2 Realizouse a traza da instalación.
CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.
CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc.
CA3.5 Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do equipamento de cabeceira.
CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.
CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.
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Criterios de avaliación
CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.
CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.
CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.
CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.
CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.
CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.
CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, interferencias, etc.
CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.
CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.
CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.
CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.
CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.
CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.
CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.
CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.
CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.
CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.
CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.
CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.
CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.
CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.
CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.
CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.
CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
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Criterios de avaliación
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado e monta
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos
Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe. Equipamento de cabeceira. Elementos para a
distribución. Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión. Instal
Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos. Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
Documentación e planos de instalacións de ICT.
Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas e útiles para a
montaxe.
Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas
e útiles para a montaxe.
Calidade na montaxe de instalacións de ICT.
Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.
Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.
Limpeza e orde no traballo.
Eficiencia e organización do traballo.
Traballo en equipo.
Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.
Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.
Posta en servizo da instalación de ICT.
Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.
Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.
Avarías típicas en instalacións de ICT.
Criterios e puntos de revisión.
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Contidos
Operacións programadas.
Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.
Diagnóstico e localización de avarías.
Manual de mantemento.
Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT.
Reparación de avarías.
Calidade nas reparacións.
Documentación sobre reparacións. Histórico de reparación de avarías.
Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
8

Título da UD
Análise, montaxe e mantemento das instalacións de maegafonía

Duración
19

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran.
RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.
RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe.
RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados.
RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas.
RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica.
RA7 - 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.

Completo
SI
SI
SI
SI
SI
NO
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 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.
CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.
CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.
CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).
CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.
CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).
CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).
CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.
CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.
CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.
CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.
CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.
CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.
CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.
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Criterios de avaliación
CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.
CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.
CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.
CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.
CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.
CA3.2 Realizouse a traza da instalación.
CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.
CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc.
CA3.5 Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do equipamento de cabeceira.
CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.
CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.
CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.
CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.
CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.
CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.
CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.
CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.
CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, interferencias, etc.
CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.
CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.
CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.
CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.
CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.
CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.
CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.

- 22 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Criterios de avaliación
CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.
CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.
CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.
CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.
CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.
CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.
CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.
CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.
CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado e monta
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.8.e) Contidos
Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.
Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.
Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio. Antenas de TV: tipos e elementos e característic
Telefonía interior e intercomunicación. Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación. Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
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Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe. Equipamento de cabeceira. Elementos para a
distribución. Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión. Instal
Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos. Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
Documentación e planos de instalacións de ICT.
Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas e útiles para a
montaxe.
Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas
e útiles para a montaxe.
Calidade na montaxe de instalacións de ICT.
Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.
Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.
Limpeza e orde no traballo.
Eficiencia e organización do traballo.
Traballo en equipo.
Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.
Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.
Posta en servizo da instalación de ICT.
Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.
Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.
Avarías típicas en instalacións de ICT.
Criterios e puntos de revisión.
Operacións programadas.
Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.
Diagnóstico e localización de avarías.
Manual de mantemento.
Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT.
Reparación de avarías.
Calidade nas reparacións.
Documentación sobre reparacións. Histórico de reparación de avarías.
Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
9

Título da UD
Análise, montaxe e mantemento das instalacións de control de acceso

Duración
22

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran.
RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos.
RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe.
RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados.
RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas.
RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica.
RA7 - 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.

Completo
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.
CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.
CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.
CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).
CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.
CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).
CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).
CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.
CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.
CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.
CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.
CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.
CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.
CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.
CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.
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Criterios de avaliación
CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.
CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.
CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.
CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.
CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.
CA3.2 Realizouse a traza da instalación.
CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.
CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc.
CA3.5 Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do equipamento de cabeceira.
CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.
CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.
CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.
CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.
CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.
CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.
CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.
CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.
CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, interferencias, etc.
CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.
CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.
CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.
CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.
CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.
CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.
CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.
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Criterios de avaliación
CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.
CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.
CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.
CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.
CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.
CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.
CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.
CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.
CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.
CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado e monta
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.9.e) Contidos
Contidos
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.
Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.
Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio. Antenas de TV: tipos e elementos e característic
Telefonía interior e intercomunicación. Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación. Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
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Contidos
Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).
Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe. Equipamento de cabeceira. Elementos para a
distribución. Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión. Instal
Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos. Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
Documentación e planos de instalacións de ICT.
Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas e útiles para a
montaxe.
Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas
e útiles para a montaxe.
Calidade na montaxe de instalacións de ICT.
Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.
Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.
Limpeza e orde no traballo.
Eficiencia e organización do traballo.
Traballo en equipo.
Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.
Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.
Posta en servizo da instalación de ICT.
Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.
Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.
Avarías típicas en instalacións de ICT.
Criterios e puntos de revisión.
Operacións programadas.
Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.
Diagnóstico e localización de avarías.
Manual de mantemento.
Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT.
Reparación de avarías.
Calidade nas reparacións.
Documentación sobre reparacións. Histórico de reparación de avarías.
Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os mínimos esixibles son os criterios de avaliación especificados para cada unha das unidades didácticas.

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

Para a recuperación do módulo será necesario realizar todas as prácticas propostas durante o curso, así como as respectivas memorias
A recuperación realizarase dos eguinte xeito:
Partirase da unidade didáctica ou unidades non superadas:
Ante deficiencias de tipo práctico procederase repetindo os traballos prácticos non superados, previa explicación polo profesor das deficiencias
detectadas durante o periodo programado.
Ante deficiencias de traballos teóricos procederase repetindo os traballos non superados, previa explicación do profesor das deficiencias
detectadas durante o periodo programado
Ante deficiencias de tipo exames procederase repetindo os exames non superados, previa explicación do profesor das deficiencias detectadas nos
exames durante o periodo programado
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
Os alumnos con perda do dereito a avaliación continua so poderán acudir as probas de recuperación final, debendo superar todas as partes para
superar o módul
A proba terá as seguintes características:
a) Estará basada nos contidos mínimos teóricos e prácticos
b)Será una proba individualizada
c) Realizaranse dúas probas de coñecemento, unha de conceptos e outra de procedementos, preferible en días distintos
d) A proba práctica consistirá no montaxe dunha instalación de ICT que aglutine varios dos conceptos ou aprendizaxes vistos durante o curso. A
duración non será inferior a 4 horas
e) A proba teórica terá tantas partes coma unidades formativas
f)Para a superación do módulo o alumno terá que superar a proba teórica en tódalas unidades formativas máis a parte práctica. De non superar a
parte teórica non poderá acceder a parte práctica

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
Todo o proceso de avaliación, nos seus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar o inadecuado e mellorar ano tras ano a práctica
docente
Planificación:
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Mensualmente planificarase o desenvolvemento da programación, utilizando una plantilla donde se temporizará a programación didáctica
Seguimento:
Diariamente a través das anotaciones do profesor, e mensualmente a través das reunións do Dpto. realizarase un seguimento do
desenvolvemento da programación en función da planificación anterior. En dito control de seguimento, analizaranse as desviacións horarias e de
contidos , así como as medidas correctoras, ditos datos serán recollidos nun documento e este será adxuntado a acta de reunión de Dpto.
Memoria fin de curso:
O finalizar o curso, con toda a información recollida, deberase indicar na Memoria de fin de curso as modificacións necesarias que ofrezcan
opcións de mellora de cara a elaboración e posterior desenvolvemento da programación para o seguinte curso.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Efectuarase durante as primeiras semanas dende o comenzó das actividades lectivas, co obxecto de indagar sobre as características e nivel de
competencias que presenta o alumnado en relación cos resultados de aprendizaxe e contidos das ensinanzas que vai cursar
Servirá de punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo e a súa adecuación as características,
capacidades e coñecementos do alumnado.
Esta evaluación non conleva calificación para o alumnado.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
En cuanto a atención a diversidade estímane as siguintes posibilidades:
- Alumnado con dificultades de aprendizajxe: valoraranse mediante os criterios mínimos para superar o módulo e adaptaráselles as prácticas para
a súa realización. Prestaráselle unha atención todavía máis individualizada.
- Alumnado por encima da media: daráselle a posibilidade de realizar montaxes e prácticas de máis nivel de dificultade, prestándolles todo o
apoio
necesario
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
O Centro Educativo debe preparar aos xoves para vivir como adultos responsables . Por elo, no só deben abordarse temas formativos-científicos,
senon que tamen deben tratarse temas transversais que den resposta a outras necesidades básicas, referidas principalmente a valores cívicos e
actitudes, comportamentos democráticos, etc. Iranse introducindo no desenrolo das clases.
Neste módulo introduciranse os siguientes temas transversais:
1. Educación para igualdade de oportunidades entre os sexos: Pretendese que o alumnado sexa capaz de traballar en equipo e respetar as
opinións do resto de integrantes do grupo.Rechazaranse comentarios e conductas discriminatorias de carácter sexista.
2. Educación para a saúde: Farase comprender a importancia de respetar as normas de cara a previr determinados riscos laborais no uso de
ferramentas e na execución do traballo.
3. Educación do consumidor: Insistirase en que a economía debe camiñar co técnico, emplear os materiais máis baratos e resistentes xunto cos
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procedimientos de elaboración máis simples.
4. Educación medioambiental, valorándoa e potenciando actitudes persoais de aproveitamento de materiais e a súa reciclaxe.
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Visitas a distintas Centrales de xeración de enerxía eléctrica de carácter térmico, eólico e hidráulico
Visitas a empresas de referencia no entorno productivo, con carga relevante en instalación de automatismos
En función das necesidades e segundo xurdan ó longo do curso, faranse actividades extraescolares que máis se axeiten á aprendizaxe do modulo
Atendendo o plan xeral do centro no que atinxe o PLAN LECTOR e para dar cumplimento o mesmo, establecese realizar lecturas o longo do curso
no que o texto fundamental sera o articulado que aparece no Regulamento sobre Infraestructuras Comúns de Telecomunicacións, pondo especial
atención a última revisión reflectida como ICT2.
As lecturas efectuaranse ó inicio das sesións, por un tempo próximo os 20 minutos e fundamentalmente o longo do primeiro trimestre, co obxectivo
de asentar conceptos sobre esta nova regulamentación nas instalacións de vivendas e edificios.
A medida que avance o curso, as lecturas serán mais esporádicas pero manteranse o longo de todo o ano.
Igualmente, e atendendo o mesmo concepto reflectido como plan lector, na explicación dos distintos temas que se presentan os alumnos, estes
leeran en alto para toda a clase, os parrafos que o profesor determine, tratando de entender as palabras e os conceptos recollidos no parrafo
correspondente, a modo de mesa redonda co rresto dos participantes.

10.Outros apartados
10.1) ADAPTACION PROGRAMACIÓN
Adaptación da programación para incorporar a este módulo os RA non acadados no curso pasado por estos alumnos, por estado de alarma
COVID-19 e así acordado polo departamento o curso pasado.
UD Nº 10: Análises, montaxe e mantemento de las instalacións de megafonía

RESULTADO DE APRENDIZAXE DO CURRICULO
RA1
Recoñece elementos equipamentos das instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes que
as compoñen e as súas características máis salientables.
RA2
Configura instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que determina os elementos que as conforman, e selecciona
compoñentes e equipamentos
RA3

Monta instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de montaxe

RA4
Verifica e axusta os elementos das instalacións electroacústicas e de seguridade, para lo que mide os parámetros significativos, e logo
interpreta os seus resultados
RA5
Mantén equipamentos e instalacións electroacústicas e de seguridade aplicando técnicas de detección, e relaciona as disfuncións coas
súas causas
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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
UD Nº 11: Análises, montaxe e mantemento de las instalacións de control de accesos
RESULTADO DE APRENDIZAXE DO CURRICULO
RA1
Recoñece elementos e equipamentos das instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes
que as compoñen e as súas características máis salientables.
RA2
Configura instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que determina os elementos que as conforman, e selecciona compoñentes
e equipamentos
RA3

Monta instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de montaxe.

RA4
Verifica e axusta os elementos das instalacións electroacústicas e de seguridade, para lo que mide os parámetros significativos, e
logo interpreta os seus resultados
RA5
Mantén equipamentos e instalacións electroacústicas e de seguridade aplicando técnicas de detección, e relaciona as disfuncións
coas súas causas
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

10.2) ESCENARIOS IMPARTICIÓN MÓDULOS
Este curso 2020-21 presenta unhas circunstancias totalmente diferente a un curso normal, debido o COVID-19, podendo presentarse tres
escenarios.
SUPOSTO DE ACTIVIDADES PRESENCIAS: Será de aplicación todo o desenvolvido nesta programación
SUPOSTO DE ACTIVIDADES SEMIPRESENCIAIS: Seguiranse os criterios de cualificación, metodoloxía, procedementos de recuperación e
medidas de atención a diversidade establecidas nesta programación.
Utilizarase a Aula Virtual como medio para transmisión de apuntamentos, exercicios etc. cando o alumnado se atope no seu domicilio
Utilizarase unha plataforma virtual Webex, Hangouts etc. para a intercomunicación co alumnado cando este se encontre no seu domicilio
SUPOSTO DE ACTIVIDADES DISTANCIA: Seguiranse todo o comunicado para o suposto da semipresencialidade, manténdose o alumnado
permanentemente no seu domicilio e tendo en conta sempre o que as autoridades educativas vaian comunicando.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
ELE

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Electricidade e electrónica

CMELE01

Ciclo formativo
Instalacións eléctricas e automáticas

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

Instalacións de distribución

2020/2021

9

155

185

MP0236_14

Redes de distribución en alta tensión

2020/2021

9

30

36

MP0236_24

Centros de transformación

2020/2021

9

35

42

MP0236_34

Redes de distribución en baixa tensión, acometidas e redes de
iluminación exterior
Instalacións de enlace e tarifas eléctricas

2020/2021

9

44

52

2020/2021

9

46

55

MP0236

MP0236_44

Nome

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

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.
O desenvolvemento didáctico e a programación do módulo Instalacións de distribución obtense a partir do DECRETO 177/2008, do 8 de febreiro,
polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.
O ciclo formativo está dividido en 12 módulos profesionais, como unidades coherentes de formación necesarias para obter o título. A duración
establecida para este ciclo é de 2.000 horas incluída a formación en centros de traballo. Estas 2.000 horas, no réxime ordinario, no noso centro
divídense en 2 trimestres de formación no centro educativo e un trimestre no centro de traballo.
Este Ciclo Formativo, que forma aos futuros Técnicos en Instalacións eléctricas e automáticas, debe dar resposta ás necesidades educativas que a
sociedade actual esixe aos futuros traballadores, para a súa posterior integración laboral nas diversas empresas do sector da electricidadeelectrónica, onde se precisa persoal cualificado.
No sector das instalacións eléctricas prevese un forte crecemento na demanda de instalacións automatizadas, tanto domóticas como industriais,
instalacións solares fotovoltaicas e de infraestruturas de telecomunicacións en edificios de vivendas e do sector terciario. A demanda mantense
estable nas instalacións electrotécnicas.
A adaptación aos cambios de normas e regulamentos está a supor unha evolción cara a sistemas integrados de xestión de calidade e seguridade,
e é previsible a incorporación de protocolos derivados da normativa de xestión de residuos eléctricos.
O desenvolvemento de novas tecnoloxías está a facer posible o cambio de materiais e equipamentos para lograr unha maior eficiencia enerxética
e seguridade eléctrica, de previsible implantación obrigatoria nos próximos anos.
As empresas en que exerce a súa actividade tenden a delegar funcións e responsabilidades no persoal con esta titulación. Obsérvase a
preferencia por un perfil polivalente cun alto grao de autonomía, e con capacidade para a toma de decisións, para o traballo en equipo e para a
coordinación con persoal instalador doutros sectores.
Este módulo formativo impártese no I.E.S. 12 de Outubro, o cal atopase situado na Av. De Santiago nº 2 de Ourense da provincia de Ourense.
É importante que as realizacións que se expón como básicas teñan como punto de referencia o sistema produtivo da comarca e en concreto a
ocupación ou o posto de traballo que poden desempeñar os técnicos que realizan este módulo.
Esta figura profesional exerce a súa actividade en pequenas e medianas empresas normalmente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento
de infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instacións eléctricas de baixa tensión e sistemas
domóticos, tanto por conta propia como por conta allea.
As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:
Instalador/ora mantedor/ora electricista.
Electricista de construción.
Electricista industrial.
Electricista de mantemento.
Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos.
Instalador/ora mantedor/ora de antenas.
Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas.
Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía.
Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
U.D.

Título

Descrición

Duración (sesións)

Peso (%)

1

Configuración, cálculo
e operacións de
mantemento en redes
de AT.
Configuración, cálculo
e mantemento de
Centros de
transformación.

Explicaremos todo o referido a liñas e redes de AT, desde xeración eléctrica ata a chegada aos centros de
transformación. Interpretaremos e realizaremos esquemas de redes de distribución en AT. Dimensionaremos
os elementos constituíntes: apoios, condutores, ferraxes, aparamenta. Describiremos as operacións de
montaxe e mantemento
Como continuación da unidade anterior seguiremos co curso normal na enerxía eléctrica. Coa axuda de
catálogos de fabricantes analizaremos cada un dos elementos constituíntes dos centros de transformación.
Veremos os distintos tipos que existen. Calcularemos os parámetros fundamentais para dimensionar a
aparamenta. Veremos tamén o proceso de montaxe e mantemento. Interpretaremos e realizaremos esquemas
de CT.
Seguindo as instruccións 6, 7, e 9 do REBT analizaremos e calcularemos os elementos constituíntes das liñas
aéreas e subterráneas de BT. Realizaremos operacións de montaxe e mantemento nestas liñas.

36

10

42

10

35

25

Interpretaremos a regulamentación vixente (REBT ITC 09). Calcularemos os parámetros característicos das
instalacións de iluminación exterior. Realizaremos o conexionado de distintos tipos de luminaria. Realizaremos
operacións de montaxe e mantemento nas luminarias da aula.

17

10

Describiremos e calcularemos cada un dos elementos que constitúen estas instalacións: liña xeral, derivación
individual, contadores, terras. Empregaremos como referencia o REBT e a normativa de Unión Fenosa

40

30

Coñeceremos e calcularemos as distintas tarifas que rixen no mercado. Tamén conectaremos contadores e
transformadores para distintas tarifas.

15

15

2

3

4

5
6

Configuración de
redes de distribución
en baixa tensión e
acometidas.
Configuración, cálculo
e mantemento de
redes de iluminación
exterior.
Configuración e
cálculo de Instalacións
de enlace.
Cálculo e
interpretación de
tarifas eléctricas.
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Configuración, cálculo e operacións de mantemento en redes de AT.

Duración
36

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

Completo

RA1 - Identifica a configuración dunha rede de distribución en alta tensión, recoñece os seus compoñentes e describe as súas características segundo o tipo de
instalación.

SI

RA2 - Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento de redes aéreas e subterráneas de alta tensión, aplicando as técnicas correspondentes.

SI

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr.

SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Seleccionouse o tipo de rede adecuada para un suposto de distribución de enerxía eléctrica en alta tensión.
CA1.2 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede aérea (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) tendo en conta a súa función.
CA1.3 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede subterránea (condutores, gabias, rexistros, galerías, accesorios de sinalizacións, etc.) tendo en conta a súa función.
CA1.4 Identificáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos planos e nos esquemas que caracterizan a instalación.
CA1.5 Identificáronse os condutores seguindo as prescricións regulamentarias.
CA1.6 Recoñeceuse a normativa no trazado da rede e a relativa ás distancias regulamentarias.
CA1.7 Verificouse o cumprimento da normativa sobre cruzamentos, proximidades e paralelismos nas instalacións que afectan á rede.
CA2.1 Describíronse as fases e os procedementos de tendido dos cables.
CA2.2 Realizáronse conexións e empalmes en cables de MT aéreos e subterráneos.
CA2.3 Diagnosticáronse as causas de avarías nunha liña de rede aérea de MT, mediante a interpretación dos síntomas.
CA2.4 Identificáronse as normas de seguridade e os elementos de protección para traballar en alta tensión.
CA2.5 Elaborouse un informe das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
CA2.6 Respectáronse os criterios de calidade.
CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA3.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA3.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA3.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
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Criterios de avaliación
CA3.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de redes de
distribución en alta tensión.
CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.1.e) Contidos
Contidos
Configuración de redes de distribución de alta tensión.
Tipoloxía e estrutura das redes de distribución en alta tensión.
Redes aéreas: tipoloxía e características. Representación simbólica de redes aéreas en planos e esquemas. Tipos e características dos apoios. Identificación e designación dos condutores:
tipos e características. Elementos accesorios. Utilización das tá
Redes subterráneas: tipoloxía e características. Representación simbólica de redes subterráneas en planos e esquemas. Tipos e características das gabias. Identificación e designación dos
condutores: tipos e características. Elementos accesorios. Distanc
Fases de montaxe dunha instalación de rede aérea de alta tensión.
Fases de montaxe dunha instalación de rede subterránea de alta tensión.
Ferramenta e instrumentación específica.
Técnicas de suxeición, conexión e empalme de condutores.
Plans de mantemento en redes aéreas e subterráneas. Mantemento preditivo, preventivo e correctivo.
Avarías tipo en redes aéreas e subterráneas: localización e reparación.
Condicións de posta en servizo dunha rede de alta tensión.
Regras de seguridade para traballar en alta tensión.
Identificación de riscos e valoración do estudo de seguridade en redes aéreas e subterráneas.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
Configuración, cálculo e mantemento de Centros de transformación.

Duración
42

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

Completo

RA1 - Identifica a configuración e os tipos de centros de transformación, e describe as características e as funcións de cada elemento.

SI

RA2 - Recoñece os procedementos de mantemento dos centros de transformación mediante a análise de protocolos, e identifica actividades.

SI

RA3 - 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

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Recoñeceuse a función do centro de transformación e a súa situación na rede de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.
CA1.2 Clasificáronse os centros de transformación.
CA1.3 Identificáronse as partes fundamentais dun centro de transformación.
CA1.4 Describiuse a función, as características e a sinalizacións dos tipos de celas.
CA1.5 Interpretáronse esquemas eléctricos unifilares dos tipos de centros de transformación e das disposicións de celas.
CA1.6 Identificáronse os aparellos de manobra e os elementos de protección das celas.
CA1.7 Describíronse as características, a función e o mando dos aparellos de manobra e dos elementos de protección.
CA1.8 Identificáronse as características e as conexións dos cadros de distribución de baixa tensión.
CA1.9 Describiuse a instalación de posta a terra dun centro de transformación.
CA2.1 Describíronse as fases e os procedementos de conexión do transformador.
CA2.2 Describíronse as fases e os procedementos de conexión de celas.
CA2.3 Recoñecéronse as instrucións xerais para a realización de manobras nun centro de transformación.
CA2.4 Detalláronse as manobras que cumpra realizar nas celas, na orde correcta e sobre os elementos axeitados.
CA2.5 Describíronse as operacións de seguridade previas á intervención: corte de fontes de tensión, encravamentos e bloqueos, detección de ausencia de tensión, etc.
CA2.6 Efectuáronse medidas de parámetros característicos.
CA2.7 Elaborouse un informe das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
CA2.8 Respectáronse os criterios de calidade.
CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
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Criterios de avaliación
CA3.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA3.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA3.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA3.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de centros de
transformación, e as súas instalacións asociadas.
CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos
Contidos
Estrutura do sistema eléctrico.
Clasificación dos centros de transformación.
Partes fundamentais dun centro de transformación.
Transformador de distribución.
Celas: tipos, características e elementos de sinalización.
Aparellos de manobra e de protección en AT e BT: tipos e características.
Esquemas unifilares.
Cadro de distribución de baixa tensión.
Instalación de posta a terra.
Instrucións para a realización de manobras nun centro de transformación.
Ferramenta e instrumentación específica.
Manobras nas celas dun centro de transformación.
Plans de mantemento en centros de transformación. Mantemento preditivo, preventivo e correctivo. Revisións periódicas.
Avarías tipo en centros de transformación: localización e reparación.
Medidas características e parámetros de control dun centro de transformación.
Condicións de posta en servizo dun centro de transformación.
Identificación de riscos nun centro de transformación.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento dun centro de transformación.
Equipamentos de protección individual.
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Contidos
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD
Configuración de redes de distribución en baixa tensión e acometidas.

Duración
35

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Identifica a configuración dunha rede de distribución en baixa tensión, dunha acometida e dunha rede de iluminación exterior, recoñece os seus compoñentes
e describe as súas características segundo o tipo de instalación.
RA2 - Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento dunha rede aérea de baixa tensión, dunha acometida aérea e dunha rede aérea de iluminación
exterior aplicando as técnicas correspondentes.
RA3 - Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento dunha rede subterránea de baixa tensión, dunha acometida subterránea e dunha rede subterránea
de iluminación exterior aplicando as técnicas correspondentes.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr.

Completo
SI
SI
SI
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 Seleccionouse o tipo de rede adecuada para un suposto de distribución de enerxía eléctrica en baixa tensión, unha acometida e unha rede de iluminación exterior.
CA1.2 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede aérea (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) tendo en conta a súa función.
CA1.3 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede subterránea (condutores, gabias, rexistros, galerías, accesorios de sinalizacións, etc.) tendo en conta a súa función.
CA1.4 Identificáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos planos e nos esquemas que caracterizan a instalación.
CA1.5 Realizouse o cálculo para a determinación do condutor seguindo as prescricións regulamentarias.
CA1.6 Recoñeceuse a normativa no trazado da rede e a relativa ás distancias regulamentarias.
CA1.7 Verificouse o cumprimento da normativa sobre cruzamentos, proximidades e paralelismos nas instalacións que afectan á rede.
CA2.1 Describíronse as fases e os procedementos de montaxe dos apoios.
CA2.2 Describíronse as fases e os procedementos de tendido e tensamento dos cables.
CA2.3 Montáronse os accesorios (soportes, abrazadeiras, pinzas, berces, etc.) e cables nunha instalación a escala sobre parede ou fachada.
CA2.4 Realizáronse empalmes, derivacións e conexións en redes aéreas.
CA2.5 Diagnosticáronse as causas de avarías nunha liña de rede trenzada sobre apoios e fachada, mediante a interpretación dos síntomas.
CA2.6 Efectuáronse as medidas de parámetros característicos.
CA2.7 Elaborouse un informe das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
CA2.8 Respectáronse os criterios de calidade.
CA3.1 Describíronse as fases e os procedementos de apertura e acondicionamento de gabias.
CA3.2 Describíronse as fases e os procedementos de tendido dos cables directamente enterrados e baixo tubaxe.
CA3.3 Realizouse un empalme de unión aérea-subterránea cos elementos adecuados (kit terminal, manguito preillado, etc.).
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Criterios de avaliación
CA3.4 Realizáronse conexións, empalmes e derivacións en redes subterráneas.
CA3.5 Diagnosticáronse as causas de avarías en liñas de redes subterráneas, acometidas e redes de iluminación exterior.
CA3.6 Efectuáronse as medidas de parámetros característicos.
CA3.7 Elaborouse un informe das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de redes de
distribución en baixa tensión, acometidas e redes de distribución de iluminación exterior
CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos
Contidos
Redes aéreas de baixa tensión: tipoloxía e estrutura.
0Cálculo dos condutores seguindo as prescricións regulamentarias.
Elementos accesorios de conexión, empalme, de protección e sinalización.
Acometidas: tipoloxía e estrutura.
Prescricións particulares.
Condicións xerais e especiais de instalación de redes de baixa tensión.
Normativa no trazado da rede e a relativa ás distancias regulamentarias.
Normativa sobre cruzamentos, proximidades e paralelismos.
Conexión de posta a terra.
Representación simbólica de redes en planos e esquemas.
0Sistemas de conexión do neutro e das masas en redes de distribución. Esquemas e criterios de elección.
Tipos e características dos apoios.
Tipos e características dos condutores. Cables tensados, cables pousados sobre fachada, etc.
Cálculo dos condutores seguindo as prescricións regulamentarias.
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Contidos
Elementos accesorios de suxeición en postes e en fachadas.
Redes subterráneas de baixa tensión: tipos e características.
Sistemas de instalación (directamente enterradas, entubadas, en galerías, etc.).
Tipos e características dos condutores de redes subterráneas.
Documentación administrativa asociada: certificado de instalación, solicitude de descargo, permiso de obra, etc.
0Condicións de posta en servizo.
Fases da montaxe dunha instalación de rede aérea de baixa tensión.
Ferramenta e instrumentación específica.
Procedementos de izadura, achumbamento, cimentación e formigonaxe de apoios.
Procedementos de tendido e tensamento de condutores.
Técnicas de suxeición, conexión e empalme de condutores.
Plans de mantemento en redes aéreas de distribución en baixa tensión, acometidas e redes de iluminación exterior. Mantemento preditivo, preventivo e correctivo.
Avarías tipo en redes aéreas: localización e reparación.
Características e emprego de instrumentos de medida e parámetros de control.
Documentación administrativa asociada: certificado de instalación, solicitude de descargo, permiso de obra, etc.
0Características e emprego de instrumentos de medida e parámetros de control dunha rede subterránea.
Fases de montaxe dunha instalación de rede subterránea de baixa tensión.
Ferramenta e instrumentación específica.
Procedementos de escavación, colocación de tubaxes e acondicionamento de gabias.
Procedementos para tender cable (por gravidade e por escorregadura e rotación) e de colocación en bandexas.
Técnicas de conexión e empalme de condutores.
Marcaxe de condutores.
Plans de mantemento en redes subterráneas de distribución en baixa tensión, acometidas e redes de iluminación exterior. Mantemento preditivo, preventivo e correctivo.
Avarías tipo en redes subterráneas: localización e reparación.
Identificación de riscos en redes de distribución en baixa tensión, acometidas e redes de iluminación exterior.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
Configuración, cálculo e mantemento de redes de iluminación exterior.

Duración
17

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Identifica a configuración dunha rede de distribución en baixa tensión, dunha acometida e dunha rede de iluminación exterior, recoñece os seus compoñentes
e describe as súas características segundo o tipo de instalación.
RA2 - Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento dunha rede aérea de baixa tensión, dunha acometida aérea e dunha rede aérea de iluminación
exterior aplicando as técnicas correspondentes.
RA3 - Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento dunha rede subterránea de baixa tensión, dunha acometida subterránea e dunha rede subterránea
de iluminación exterior aplicando as técnicas correspondentes.
RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr.

Completo
SI
SI
SI
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 Seleccionouse o tipo de rede adecuada para un suposto de distribución de enerxía eléctrica en baixa tensión, unha acometida e unha rede de iluminación exterior.
CA1.2 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede aérea (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) tendo en conta a súa función.
CA1.3 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede subterránea (condutores, gabias, rexistros, galerías, accesorios de sinalizacións, etc.) tendo en conta a súa función.
CA1.4 Identificáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos planos e nos esquemas que caracterizan a instalación.
CA1.5 Realizouse o cálculo para a determinación do condutor seguindo as prescricións regulamentarias.
CA1.6 Recoñeceuse a normativa no trazado da rede e a relativa ás distancias regulamentarias.
CA1.7 Verificouse o cumprimento da normativa sobre cruzamentos, proximidades e paralelismos nas instalacións que afectan á rede.
CA2.1 Describíronse as fases e os procedementos de montaxe dos apoios.
CA2.2 Describíronse as fases e os procedementos de tendido e tensamento dos cables.
CA2.3 Montáronse os accesorios (soportes, abrazadeiras, pinzas, berces, etc.) e cables nunha instalación a escala sobre parede ou fachada.
CA2.4 Realizáronse empalmes, derivacións e conexións en redes aéreas.
CA2.5 Diagnosticáronse as causas de avarías nunha liña de rede trenzada sobre apoios e fachada, mediante a interpretación dos síntomas.
CA2.6 Efectuáronse as medidas de parámetros característicos.
CA2.7 Elaborouse un informe das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
CA2.8 Respectáronse os criterios de calidade.
CA3.1 Describíronse as fases e os procedementos de apertura e acondicionamento de gabias.
CA3.2 Describíronse as fases e os procedementos de tendido dos cables directamente enterrados e baixo tubaxe.
CA3.3 Realizouse un empalme de unión aérea-subterránea cos elementos adecuados (kit terminal, manguito preillado, etc.).
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Criterios de avaliación
CA3.4 Realizáronse conexións, empalmes e derivacións en redes subterráneas.
CA3.5 Diagnosticáronse as causas de avarías en liñas de redes subterráneas, acometidas e redes de iluminación exterior.
CA3.6 Efectuáronse as medidas de parámetros característicos.
CA3.7 Elaborouse un informe das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA4.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de redes de
distribución en baixa tensión, acometidas e redes de distribución de iluminación exterior
CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos
Contidos
Redes aéreas de baixa tensión: tipoloxía e estrutura.
0Cálculo dos condutores seguindo as prescricións regulamentarias.
Elementos accesorios de conexión, empalme, de protección e sinalización.
Acometidas: tipoloxía e estrutura.
Prescricións particulares.
Redes de iluminación exterior: tipoloxía e características.
Dimensionamento e cadros de protección, medida e control.
Condicións xerais e especiais de instalación de redes de baixa tensión.
Normativa no trazado da rede e a relativa ás distancias regulamentarias.
Normativa sobre cruzamentos, proximidades e paralelismos.
Conexión de posta a terra.
Representación simbólica de redes en planos e esquemas.
0Sistemas de conexión do neutro e das masas en redes de distribución. Esquemas e criterios de elección.
Tipos e características dos apoios.
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Contidos
Tipos e características dos condutores. Cables tensados, cables pousados sobre fachada, etc.
Cálculo dos condutores seguindo as prescricións regulamentarias.
Elementos accesorios de suxeición en postes e en fachadas.
Redes subterráneas de baixa tensión: tipos e características.
Sistemas de instalación (directamente enterradas, entubadas, en galerías, etc.).
Tipos e características dos condutores de redes subterráneas.
Documentación administrativa asociada: certificado de instalación, solicitude de descargo, permiso de obra, etc.
0Condicións de posta en servizo.
Fases da montaxe dunha instalación de rede aérea de baixa tensión.
Ferramenta e instrumentación específica.
Procedementos de izadura, achumbamento, cimentación e formigonaxe de apoios.
Procedementos de tendido e tensamento de condutores.
Técnicas de suxeición, conexión e empalme de condutores.
Plans de mantemento en redes aéreas de distribución en baixa tensión, acometidas e redes de iluminación exterior. Mantemento preditivo, preventivo e correctivo.
Avarías tipo en redes aéreas: localización e reparación.
Características e emprego de instrumentos de medida e parámetros de control.
Documentación administrativa asociada: certificado de instalación, solicitude de descargo, permiso de obra, etc.
0Características e emprego de instrumentos de medida e parámetros de control dunha rede subterránea.
Fases de montaxe dunha instalación de rede subterránea de baixa tensión.
Ferramenta e instrumentación específica.
Procedementos de escavación, colocación de tubaxes e acondicionamento de gabias.
Procedementos para tender cable (por gravidade e por escorregadura e rotación) e de colocación en bandexas.
Técnicas de conexión e empalme de condutores.
Marcaxe de condutores.
Plans de mantemento en redes subterráneas de distribución en baixa tensión, acometidas e redes de iluminación exterior. Mantemento preditivo, preventivo e correctivo.
Avarías tipo en redes subterráneas: localización e reparación.
Identificación de riscos en redes de distribución en baixa tensión, acometidas e redes de iluminación exterior.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD
Configuración e cálculo de Instalacións de enlace.

Duración
40

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

Completo

RA1 - Configura instalacións de enlace, con selección dos elementos que as compoñen e do seu emprazamento.

SI

RA2 - Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento de instalacións de enlace, coas técnicas correspondentes e consonte a normativa.

SI

RA3 - 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

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Interpretouse o proxecto de instalación de enlace, para o que se identificaron as condicións de montaxe e as características dos elementos que a compoñen: caixa xeral de
protección, seccións da liña xeral de alimentación e derivacións individuais, contado
CA1.2 Identificáronse os elementos da instalación coa súa representación simbólica nos esquemas e a súa localización nos planos.
CA1.3 Realizouse a previsión de carga da instalación tendo en conta as prescricións regulamentarias e os requisitos da clientela.
CA1.4 Seleccionouse o sistema de control de enerxía específico e as tarifas asociadas.
CA1.5 Seleccionouse o esquema da instalación de enlace adecuado ás características do edificio (unifamiliar, de vivendas, concentración de industrias, etc.).
CA1.6 Seleccionouse a caixa xeral de protección.
CA1.7 Dimensionouse a liña xeral de alimentación e as derivacións individuais.
CA1.8 Determinouse a localización dos contadores.
CA1.9 Determinouse a localización dos cadros xerais de mando e protección.
CA1.10 Dimensionáronse os dispositivos xerais e individuais de mando e protección, e o sistema de control de potencia.
CA1.11 Seleccionouse o cadro xeral de mando e protección.
CA1.12 Elaborouse a memoria técnica de deseño.
CA1.13 Describiuse o procedemento de verificación do correcto funcionamento da instalación.
CA1.14 Formalizouse o certificado de instalación e a solicitude de subministración nos impresos oficiais correspondentes.
CA2.1 Identificáronse os procedementos de montaxe das partes da instalación: caixa xeral de protección, liña xeral de alimentación, derivacións individuais, contadores, e dispositivos xerais
e individuais de mando e protección.
CA2.2 Conectouse a caixa xeral de protección tendo en conta as instrucións de montaxe e regulamentación.
CA2.3 Montouse unha liña xeral de alimentación de condutores illados, baixo tubaxe, en montaxe superficial e tendo en conta as especificacións da normativa.
CA2.4 Elaborouse un esbozo de centralización de contadores que indique a disposición dos seus elementos, atendendo ás dimensións estipuladas e conforme a regulamentación.
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Criterios de avaliación
CA2.5 Conectáronse as unidades funcionais dunha centralización de contadores sinxela con discriminación horaria.
CA2.6 Montouse unha derivación individual de condutores illados, baixo tubaxe, en montaxe superficial e tendo en conta as especificacións da normativa.
CA2.7 Diagnosticáronse as causas de avarías simuladas nunha instalación eléctrica de enlace.
CA2.8 Efectuáronse medidas de parámetros característicos.
CA2.9 Elaborouse un informe das actividades realizadas e os resultados obtidos.
CA2.10 Respectáronse os criterios de calidade.
CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA3.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA3.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA3.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA3.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de instalacións
de enlace, e as súas instalacións asociadas.
CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.5.e) Contidos
Contidos
Previsión de cargas para subministracións en baixa tensión.
0Verificación da instalación e do dispositivo xeral de mando e protección.
Documentación, memoria técnica e certificación da instalación.
Instalacións de enlace: esquemas.
Caixa xeral de protección: tipos e esquemas.
Liña xeral de alimentación: cálculo de seccións e especificacións técnicas dos condutores.
Derivacións individuais: cálculo de seccións e especificacións técnicas dos condutores.
Contadores: tipos e características; unidades funcionais e esquemas.
Tarifación eléctrica.
Dispositivos xerais e individuais de mando e protección. Sistema de control de potencia.
Instalacións de posta a terra en edificios.
Documentación administrativa asociada.
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Contidos
0Verificación e posta en servizo.
Fases de montaxe dunha instalación eléctrica de enlace.
Caixa xeral de protección: tipos de montaxe.
Liña xeral de alimentación: condicións de instalación. Tapas de rexistro.
Derivacións individuais: condicións de instalación. Acanaladuras, condutos e caixas de rexistro.
Contadores: esquemas e conexións segundo a normativa.
Dispositivos xerais de mando e protección.
Avarías tipo en instalacións de enlace: localización e reparación.
Medidas características e parámetros de control dunha instalación de enlace.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD
Cálculo e interpretación de tarifas eléctricas.

Duración
15

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

Completo

RA1 - Configura instalacións de enlace, con selección dos elementos que as compoñen e do seu emprazamento.

NO

RA2 - Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento de instalacións de enlace, coas técnicas correspondentes e consonte a normativa.

NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.4 Seleccionouse o sistema de control de enerxía específico e as tarifas asociadas.
CA2.5 Conectáronse as unidades funcionais dunha centralización de contadores sinxela con discriminación horaria.

4.6.e) Contidos
Contidos
Contadores: tipos e características; unidades funcionais e esquemas.
Tarifación eléctrica.
Dispositivos xerais e individuais de mando e protección. Sistema de control de potencia.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación (aparatdo d de cada unha das unidades didácticas).
Segundo o Artigo 50º punto 1. A cualificación dos módulos profesionais será numérica, entre 1 e 10, sen decimais, agás no de formación en
centros de traballo (FCT) que se cualificará como «apto/apta», ou «non apto/non apta».
De cada avaliación darase unha cualificación de 1 a 10 que englobará as puntuacións obtidas na avaliación dos contidos, procedementos e
actitudes correspondentes aos distintos CA.
A ponderación de ditos apartados é a seguinte:
Conceptos teóricos:
40% (Avaliados a traves das PE e LC)
Coñecementos prácticos: 60% (Avaliados a traves das LC e TO)
Na avaliacion de conceptos mediante pobra escrita será necesario obter un mínimo de 3 puntos en cada unha das dúas partes correpondentes a
teoría e a problemas. O peso da parte de Teoría será do 30% e a de problemas do 70% para obter a nota final de dita proba.
"O nivel mínimo que se considera suficiente" para obter a avaliación positiva do módulo vendrá dado por:
A cualificación obtida nos cuestionarios e probas de contidos nunca poderá ser inferior a 5 puntos.
Ter realizado con avaliación positiva as actividades e traballos individuais ou en grupo.
Ter participado con certa regularidade nos debates formulados na aula.
Ter tido un comportamento correcto na aula durante as clases ó longo do curso.
Non ter perdido máis de 19 sesións de clase ao longo do curso.
Para o cálculo da nota de avaliación final do módulo, que aparecerá no correspondente boletín de notas, teránse en conta as seguintes situacións:
a) Todas as avaliacións aprobadas. Neste caso realizarase a media aritmética de todas as avaliacións.
b) Algunha avaliación suspensa. Nestes casos a avaliación do módulo considerarase negativa e dicir SUSPENSA, polo tanto a nota do boletín
correspondente será inferior o 5. Dita nota será calculada como a media aritmética de todas as avaliacións.
Estes criterios serán tamen de aplicación ás Actividades de recuperación do 3º trimestre para os alumnos que lles quede o módulo pendente logo
da avalición final no 2º trimestre.
o módulo, que aparecerá no correspondente boletín de notas, teránse en conta as seguintes situacións:
No caso de confinamento debido o COVID:
CA-EXT-X= Criterio de avaliación extraordinario nºX
1.
CA-EXT-1:Participación nas actividades telemáticas de adaptación curricular programadas
2.
CA-EXT-2: Entrega na data fixada dos traballos e actividades propostas
3.
CA-EXT-3: Entrega coa calidade e corrección requirida das actividades e traballos propostos
4.
CA reflectidos nas unidades didácticas da programación oficial de cada módulo cando os instrumentos sexan ¿lista de cotexo¿ ou ¿táboa
de observación¿ ou ben o existente poda ser substituído por eles segundo as características das actividades telemáticas propostas
NOTA:A NON comunicación e participación do alumno/a para ás actividades programadas,cando quede acreditado por parte do profesor/ao envío
de mensaxes e chamadas suficientes, SUPORÁ a AVALIACIÓN NEGATIVA nos CA arriba reflectidos. 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 , as mensaxes enviadas pola
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mensaxería Abalar , as mensaxes enviadas o curso Moodle da Aula Virtual do IES , as mensaxes instantáneas enviadas por Whatsapp e Telegram
e as chamadas telefónicas feitas aos números que consten no XADE e/ou na ficha de clase .
Non se terá en conta o arriba descrito no caso daqueles alumnos/as que quedar a comprobado por parte do titor/a da carencia de medios e
instalacións necesarias para o desenvolvemento das actividades extraordinarias.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Logo da avaliación final de módulos ao remate do 2º trimestre do segundo curso empezará o período que se destinará á realización de actividades
de recuperación para o alumnado co módulo pendente e que durará todo o 3º trimestre.
Para o alumnado que teña o módulo pendente logo de realizada a avaliación final, 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 segunda avaliación parcial.
O informe individualizado incluirá :
Unidades formativas pendentes de superar
Para cada unidade incluirase:
Actividades a realizar
Contidos mínimos
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 186 sesións lectivas, o
10% serían 19 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
inasistencias 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 estará dividida en catro partes, tantas coma unidades formativas. Será de tipo teórico-práctico cun peso relativo
do 30-70 %. 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
En primeiro lugar, levarase a cabo un proceso de avaliación continuo no que debe terse en conta a actualización permanente que é necesario ter
- 20 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

da normativa e das innovacións tecnolóxicas que os contidos do módulo sofren ó longo do curso. Polo tanto, ao final de cada curso escolar as
modificacións na programación serán discutidas e consensuadas entre o profesorado do ciclo formativo e presentadas despois no Departamento.
En segundo lugar, realizarase un control do grao de cumprimento das actividades programadas por parte do profesor. Con respecto ao cumprimento da programación farase un control diario da materia impartida e realizarase a comparación coa programación teórica para ver as posibles causas
e as correccións pertinentes por parte do profesor. A maiores cada departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das
programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de
desviacións. Levantarase acta de dito control.
Ao longo do curso iranse completando ou modificando os apartados f correspondentes a cada unha das unidades didácticas.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Ao inicio das actividades do ciclo formativo, o profesor realizará unha avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as
características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e
situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.
Esta avaliación inicial terá en conta os estudos académicos previamente realizados e o tipo de acceso do alumnado. Ademais durante a primeira
semana de clase se realizará unha proba escrita para determinar o grao de coñecemento do alumnado dos conceptos básicos necesarios para
poder asumir os obxectivos do módulo formativo.
A vista dos informes procedentes da etapa educativa anterior (ESO, ESA, BACHERELATO, ¿), resultados da avaliación inicial e dos datos
recolleitos día a día para a elaboración do informe de avaliación individualizado de cada alumno, valorarase a necesidade ou non de aplicar
medidas de reforzo e grao de concreción das mesmas. Tamén se valorará se é aconsellable propoñerlle ao alumno flexibilización na duración das
ensinanzas conforme se establece no artigo 51 punto 2 e artigo 61 do Decreto114/2010.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Trátase de expor alternativas para aquel alumnado que non consigan os obxectivos das actividades ou, pola contra, que alcance sobradamente os
obxectivos previstos, ou aquel alumnado con discapacidades físicas ou psíquicas.
A adaptación curricular derivada da diversidade de aprendizaxe, pasa fundamentalmente polo profesor como medio de asesoramento cara aos
alumnos. Este tratará de homoxeneizar o grupo a través das súas observacións, unha acción repetida de conceptos, aclaración de dúbidas, explicacións individualizadas, demostracións máis personalizadas, cambio do método seguido, por medio de recursos didácticos con maior desglose de
contidos e fundamentalmente que o alumno repita procesos mal executados será fundamental para que se consigan os coñecementos, procedementos e aptitudes mínimos esixibles propostos nas unidades de traballo.
Outra alternativa a ofrecer pasa sobre o eixo central de contidos mínimos esixibles ás unidades de traballo, de maneira que os alumnos que consigan sobradamente as capacidades desprácense a contidos complementarios da unidade proposta, e os alumnos que non asimilen os contidos
mínimos, desprácense a un resumo de conceptos básicos por cada un dos contidos mínimos esixibles. O grao de contidos virá marcado polo
cuestionario de consecución de obxectivos mínimos.

9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Na LOE establécese no Título Preliminar Capítulo I, dentro dos principios e fins da educación, no seu artigo 1.c que un dos principios nos que se
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inspira o sistema educativo español será: A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a
cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de discriminación.
Á súa vez, no artigo 2.e establécese como un dos fins sobre os que se orientará o sistema educativo español a consecución de: A formación para
a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a adquisición
de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio ambiente, en particular ao valor dos espazos forestais e o desenvolvemento
sustentable.
Fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida implica, ante todo, proporcionar aos xoves unha educación completa, que abarque os
coñecemen-tos e as competencias básicas, ás que se refire o artigo 6.1 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e que forman parte
do currículo, que resultan necesarias na sociedade actual, que les permita desenvolver os valores que sustentan a práctica da cidadanía
democrática, a vida en común e a cohesión social, que estimule neles e elas o desexo de seguir aprendendo e a capacidade de aprender por si
mesmos.
A sociedade require algo máis que persoas adestradas para a función específica do mundo do traballo. Necesita profesionais con motivacións e
capacidades para a actividade creadora e independente, tanto no desempeño laboral como investigativo, ante os desafíos do coñecemento e
información científico-técnica e da realización do seu ideal social e humano.
Son tres as condicións para a educación en valores en Formación Profesional:
Primeira: coñecer ao estudante en canto a: determinantes internas da personalidade (intereses, valores, concepción do mundo, motivación, etc.);
actitudes e proxecto de vida (o que pensa, o que desexa, o que di e o que fai).
Segunda: coñecer o contorno ambiental para determinar o contexto de actuación (posibilidades de facer).
Terceira: definir un modelo ideal de educación.
A educación en valores na Formación Profesional está dirixida cara ao desenvolvemento da cultura profesional. Os novos fenómenos e procesos
que a sociedade contemporánea procrea, as interrogantes, expectativas e incertezas sobre o futuro da humanidade, fan da análise e a reflexión un
imperativo para definir desde unha perspectiva estratéxica e conxuntural o desenvolvemento social de cada nación.
A personalidade profesional maniféstase a través do conxunto de trazos presentes no individuo, na actividade profesional, nos marcos de determinada comunidade e contexto; exemplos diso son:
Amor á actividade profesional.
Sentido de respecto socioprofesional.
Estilo de procura profesional creativo-innovador.
A formación e o desenvolvemento de valores profesionais debe partir do modelo do profesional, da cultura profesional. O modelo de formación do
profesional debe ser sistémico e pluridimensional, contendo en si o sistema de valores da profesión.
Modelo de formación del profesional
Dimensións
Valores que se forman
Cognitiva
Saber
Técnica Eficacia
Ética Dignidade
Estética Sensibilidade
Neste modelo de valores profesionais considérase valor supremo a dignidade profesional, que se refire ao desenvolvemento do exercicio da
profesión.
Educar en valores é, en definitiva, educar na consciencia e para a conciencia persoal, moral e social.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Están previstas as seguintes actividades:
Visita a unha Central de xeración eléctrica
Visita a un Centro de Transformación de tipo intemperie
Visita ás Instalacións de Distribución e de enlace nos arredores do IES 12 de Outubro
Realización de medicións de Resistencia de posta a terra na zona de recreo Oira
Xornadas técnicas impartidas por persoal de empresas de material eléctrico
Visita ás Instalacións técnicas do Centro Comercial "Ponte Vella"
Visita a empresas de produción industrial no Polígono de San Cibrao das Viñas
A realización destas actividades queda supeditada á dispoñibilidade do profesorado e a conveniencia pedagóxica en función do tipo de alumnado
dos distintos cursos.
Si durante o curso xurdira algunha outra actividade , aquí non relacionada, de interese para o departamento estudarase a súa conveniencia na
reunión de Dto. mais cercana

PLAN LECTOR:
Realización de 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

10.Outros apartados
10.1) Recursos didácticos
Pizarra. Xiz
Canón de video.
Transparencias
DVD informativos: traballos en tensión, manobras eléctricas, empalmes condutores.
Ordenador
Software
Proxectos
Libros de consulta
Revistas especializadas
Artículos de prensa
Apuntamentos realizados polo profesor.
Tarifas eléctricas de vivendas, locais comerciais e naves industrais
Paneis de aparellaxe eléctrico.
Paneis de materiais para liñas aéreas.
10.2) Bibliografía
EQUIPO EPS: "Instalaciones y líneas, 3,4, y 5". E.D.B.
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ZOPPETTI, A.: "Redes Eléctricas". Gustavo Gil.
RAMIRO VAZQUEZ, J.: " Instalaciones eléctricas generales". CEAC.
MORENO CLEMENTE, J.: "Cálculo de líneas eléctricas aéreas de A.T. Málaga.
E. RAS : "Transformadores de potencia de medida y protección". Marcombo.
MORENO CLEMENTE, J.: "Instalaciones eléctricas de BT". Sevillana Electricidad.
GUERRERO, A.: " Instalaciones de distribución". Mc Graw Hill.
UNION FENOSA: " Proxectos Tipo". Unión Fenosa.
TOLEDANO GASCA, J.: "Instalaciones de distribución¿. Paraninfo.
LATORRE USÄN, SOLEDAD: "Instalaciones eléctricas de enlace y CT". Ceysa.
Apuntamentos do profesor.
10.3) Recuperación COVID
ELECTROTECNIA
Normativa sobre seguridade de eléctrica
RA1 - Recoñece os efectos da electricidade nas persoas e nas instalacións, e identifica e calcula os dispositivos de protección que se deben
empregar. (RA Incompleto)
Proposta de recuperación:
Integrado na Unidade didáctica nº5 o repaso e reforzo dos conceptos básicos por ser a temática coincidente.
INSTALACIÓNS DE INTERIOR
Proxecto: Deseño e montaxe eléctrico de una edificio destinado a vivendas
RA2: Verificar a posta en servicio dunha instalación dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de
características especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás especificacións do REBT
RA3:Formación a documentación técnica e administrativa dun local de pública concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión dun local
de características especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás especificacións do REBT.
Proposta de recuperación:
Integrado na Unidade didáctica nº5 o repaso e reforzo dos conceptos básicos por ser a temática coincidente.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
ELE

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Electricidade e electrónica

CMELE01

Ciclo formativo
Instalacións eléctricas e automáticas

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP0238

Nome
Instalacións domóticas

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

7

123

147

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

FÉLIX CARAMÉS PALOMANES

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 curso, debido o Covid-19 arrastra partes importantes non dadas no curso anterior, polo que se terá que adecuar, para impartilas o inicio de
curso, de un modo más resumido, para de seguido entrar nas instalacións domóticas.
Módulo técnico no que se introducen os contidos asociados coas instalacións que funcionan de maneira automatizada. Con preferencia estúdanse
as solucións a nivel de instalacións en vivendas e edificios o que da carácter domótico.
Tamén se pretende dar unha visión global da constitución, montaxe, e mantemento dos sistemas con funcionamento automáticos abarcando todas
as fases dende o deseño da instalación ata o mantemento ó longo da vida útil da instalación.
No ámbito domótico estudanse as principais solucións de referencia en base as opcións aportadas polos fabricantes de referencia intentado dar
unha visión para que o alumno sepa elexir o sistema que mellor se axuste ás necesidades de funcionamento da instalación a automatizar.
Dentro da parte industrial trabállase cos equipos de tipo autómata que son os encargados de realizar o control das instalacións que operan con
funcionamento automático. En tódolos casos o alumno deberá saber deseñar as solucións e coñecer o material que forma parte do sistema
automatizado: Parte de entrada de información, Elementos de Control, Sistemas de salida e de actuación sobre o proceso.
O enfoque práctico de confección de solucións debe ter un enfoque hacia as necesidades potencias do entorno no que se situa o centro,
atendendo a un mercado potencial de vivendas residencias de clase media que poden demandar solucións domóticas se elevados custos de
instalación.
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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

1

Introducción ós
sistemas
automatizados e a
lóxica programada.
Sensores e
Actuadores.
Autómatas e Relés
programables.
Sistema Domótico
basado en Correntes
Portadoras.
Sistemas domóticos
de baixo coste.
Sistemas domóticos
en Bus. Estándar
KNX.
Normativa e
Seguridade nas
instalacións
automatizadas.

2
3
4
5
6
7

Duración (sesións)

Peso (%)

Introducción os sistemas automáticos e a aplicación a nivel domótico.

Descrición

10

10

Dispositivos para captación de información e actuación sobre os procesos.

20

15

Control de sistemas automatizados empregando dispositivos electrónicos programables deseñados para
aplicacións de control.
Estudo das solucións domóticas que empregan a propia liña eléctrica para transmisión de información.

35

20

15

10

Estudo de sistemas domóticos de baixo coste destinados a empregar en instalacións de tamaño medio-baixo.

22

17

Estudo dos sistemas domóticos baseados no emprego de buses de comunicacións. Terá especial atención ó
sistema que traballa co estándar KNX.

35

20

Marco normativo e condicións de actuación sobre as instalacións automatizadas tanto no sector residencial
como industrial.

10

8
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Introducción ós sistemas automatizados e a lóxica programada.

Duración
10

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

Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación.

SI

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento.

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 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas.
CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios.
CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións.
CA1.4 Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas.
CA1.5 Describíronse as topoloxías das redes de datos.
CA1.6 Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación.
CA1.7 Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica.
CA1.8 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas.
CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.
CA2.1 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e distribuído, etc.).
CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión.
CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.
CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.

4.1.e) Contidos
Contidos
Sistemas domóticos aplicados ás vivendas e edificios.
Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, velocidade, iluminación, etc.
Áreas de aplicación das instalacións en vivendas e edificios.
Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións.
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Contidos
Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
Sensores e Actuadores.

Duración
20

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

Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento.

NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman.

NO

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos.

NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.
CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.
CA2.5 Describiuse o sistema de bus de campo.
CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.
CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

4.2.e) Contidos
Contidos
Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares.
Cálculos necesarios.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD
Autómatas e Relés programables.

Duración
35

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

Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento.

NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman.

SI

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos.

NO

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema.

SI

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas.

SI

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

SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.6 Describíronse os sistemas controlados por autómata programable.
CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.
CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.
CA2.11 Utilizouse documentación técnica.
CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.
CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.
CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.
CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.
CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.
CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.
CA3.8 Aplicouse a normativa.
CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.
CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.
CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.
CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.
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Criterios de avaliación
CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.
CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.
CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.
CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.
CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.
CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.
CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.
CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.
CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na documentación técnica.
CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.
CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.
CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.
CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.
CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.
CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.
CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.
CA6.7 Reparouse a avaría.
CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.
CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.
CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.
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Criterios de avaliación
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos
Contidos
Sistemas de automatización con autómata programable.
Sistemas con cables específicos bus de campo.
Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.
Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.
Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.
Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.
Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.
Ferramentas e equipamentos.
Programación e configuración de elementos.
Memoria técnica do deseño.
Normativa e regulamentación.
Instalacións con distintas áreas de control.
Coordinación entre sistemas.
Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.
Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.
Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.
Normativa e regulamentación.
Instrumentos de medida específicos nos sistemas domóticos.
Axustes de elementos de control.
Mantemento correctivo e preventivo nas instalacións domóticas.
Mantemento de áreas en sistemas domóticos.
Mantemento de sistemas en instalacións domóticas.
Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos.
Medios e equipamentos de seguridade.
Prevención de accidentes.
Normativa de seguridade eléctrica.
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Contidos
Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.
Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.
Reparación de avarías en instalacións domóticas.
Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.
Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
Sistema Domótico basado en Correntes Portadoras.

Duración
15

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

Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento.

NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman.

SI

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos.

NO

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema.

SI

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas.

SI

RA7 - 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

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.7 Describíronse os sistemas por correntes portadoras.
CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.
CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.
CA2.11 Utilizouse documentación técnica.
CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.
CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.
CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.
CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.
CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.
CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.
CA3.8 Aplicouse a normativa.
CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.
CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.
CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.
CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

- 11 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Criterios de avaliación
CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.
CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.
CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.
CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.
CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.
CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.
CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.
CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.
CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na documentación técnica.
CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.
CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.
CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.
CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.
CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.
CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.
CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.
CA6.7 Reparouse a avaría.
CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.
CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.
CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.
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Criterios de avaliación
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos
Contidos
Sistemas por correntes portadoras.
Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.
Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.
Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.
Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.
Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.
Ferramentas e equipamentos.
Programación e configuración de elementos.
Memoria técnica do deseño.
Normativa e regulamentación.
Instalacións con distintas áreas de control.
Coordinación entre sistemas.
Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.
Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.
Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.
Normativa e regulamentación.
Instrumentos de medida específicos nos sistemas domóticos.
Axustes de elementos de control.
Mantemento correctivo e preventivo nas instalacións domóticas.
Mantemento de áreas en sistemas domóticos.
Mantemento de sistemas en instalacións domóticas.
Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos.
Medios e equipamentos de seguridade.
Prevención de accidentes.
Normativa de seguridade eléctrica.
Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.
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Contidos
Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.
Reparación de avarías en instalacións domóticas.
Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.
Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD
Sistemas domóticos de baixo coste.

Duración
22

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

Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación.

NO

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento.

NO

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos.

SI

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas.

SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas.
CA2.1 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e distribuído, etc.).
CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión.
CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.
CA2.5 Describiuse o sistema de bus de campo.
CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.
CA2.11 Utilizouse documentación técnica.
CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.
CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.
CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.
CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.
CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.
CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.
CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.
CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.
CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.
CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.
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Criterios de avaliación
CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.
CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.
CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.
CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.
CA6.7 Reparouse a avaría.
CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.
CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.
CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.5.e) Contidos
Contidos
Sistemas domóticos aplicados ás vivendas e edificios.
Sistemas con cables específicos bus de campo.
Sistemas por correntes portadoras.
Sistemas sen fíos.
Coordinación entre sistemas.
Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.
Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.
Normativa e regulamentación.
Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.
Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.
Reparación de avarías en instalacións domóticas.
Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.
Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD
Sistemas domóticos en Bus. Estándar KNX.

Duración
35

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

Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento.

NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman.

SI

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos.

NO

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema.

SI

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas.

SI

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

SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.8 Describíronse os sistemas sen fíos.
CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.
CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.
CA2.11 Utilizouse documentación técnica.
CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.
CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.
CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.
CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.
CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.
CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.
CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.
CA3.8 Aplicouse a normativa.
CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.
CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.
CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.
CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.
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Criterios de avaliación
CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.
CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.
CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.
CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.
CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.
CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.
CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.
CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.
CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.
CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na documentación técnica.
CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.
CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.
CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.
CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.
CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.
CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.
CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.
CA6.7 Reparouse a avaría.
CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.
CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.
CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

- 18 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Criterios de avaliación
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos
Contidos
Sistemas sen fíos.
Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.
Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.
Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.
Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.
Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.
Ferramentas e equipamentos.
Programación e configuración de elementos.
Memoria técnica do deseño.
Normativa e regulamentación.
Instalacións con distintas áreas de control.
Coordinación entre sistemas.
Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.
Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.
Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.
Normativa e regulamentación.
Instrumentos de medida específicos nos sistemas domóticos.
Axustes de elementos de control.
Mantemento correctivo e preventivo nas instalacións domóticas.
Mantemento de áreas en sistemas domóticos.
Mantemento de sistemas en instalacións domóticas.
Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos.
Medios e equipamentos de seguridade.
Prevención de accidentes.
Normativa de seguridade eléctrica.
Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.
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Contidos
Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.
Reparación de avarías en instalacións domóticas.
Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.
Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
7

Título da UD
Normativa e Seguridade nas instalacións automatizadas.

Duración
10

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

Completo

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

SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos
Contidos
Medios e equipamentos de seguridade.
Prevención de accidentes.
Normativa de seguridade eléctrica.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ACADAR A AVALIACIÓN POSITIVA DO MÓDULO.
1- Entender as funcionalidades da domótica nos aspectos de: Confort, Seguridade e Xestión Enerxética.
2- Coñecer as partes funcionais que constitúen un sistema automatizado e a funcionalidade de cada unha.
3- Determinar as características do sistema de control en función das condicións de funcionamento.
4- Entender as vantaxas dos sistemas de control programados e con configuración en Bus de Campo.
5- Coñecer os diferentes sistemas domóticos para poder elexir o que mellor se axuste as necesidades de funcionamento.
6- Manexar os diferentes tipos de entradas e saídas de control sabendo conectalas axeitadamente ó sistema electrónico programado.
7- Entender a diferenza entre a parte de control e a parte de potencia. Características que definen os equipos que traballan en cada parte.
8- Empregar os sensores que mellor se axusten ás variables físicas que se desexan medir.
9- Manexar os sistemas de adquisición de datos para adaptación das sinais procedentes dos sensores ás entradas do sistema de control.
10- Diferenciar entre sistemas centralizados, descentralizados e distribuidos.
11- Entender a constitución de un sistema de comunicacións, os diferentes niveis que definen o problema da comunicación e os protocolos de
referencia en cada nivel.
12- Comprender o funcionamento das pasarelas nos sistemas domóticos con control remoto.
13- Aplicar a normativa de referencia nos sistemas domóticos e automáticos.
14- Entender o funcionamento constitución e elementos de referencia para as solucións domóticas basadas en correntes portadoras.
15- Determinar as posibilidades de utilización dos sistemas domóticos basados en correntes portadoras. Ventaxas e inconvintes deste tipo de
solucións domóticas.
16- Coñecer o funcionamento do estándar X-10 e X-20.
17- Entender o funcionamento dos sistemas domóticos baseados en módulos preprogramados.
18- Analizar as posibilidades de aplicación, ventaxas e inconvintes dos sistemas domóticos que empregan módulos preprogramados.
19- Empregar solucións de fabricantes de referencia que empregan módulos preprogramados.
20- Manter e poñer en servizo solucións domóticas de fabricantes de referencia.
21- Entender o funcionamento dos sistemas domóticos que traballan a nivel físico con comunicación mediante RF.
22- Determinar as características diferenciadoras e posibilidades potenciais de emprego dos sistemas domóticos que traballan con RF.
23- Saber montar, configurar e poñer en servizo o sistema domótico con RF do fabricante Delta Dore.
24- Entender o funcionamento dos sistemas en periferia descentralizada e as posibilidades para implementar sistemas automáticos.
25- Entender a constitución dos sistemas automatizados que empregan un Bus de Campo para comunicación entre elementos.
26- Determinar as características do sistema baseado no protocolo KNX e as posibilidades potenciais de emprego.
27- Deseñar solucións baseadas no sistema KNX, realizar a configuración, a posta en servizo e o mantemento dos sistemas baseados en KNX.
28- Realizar a conexión entre diferentes sistemas domóticos empregando os equipos de pasarela proporcionados polos fabricantes.
29- Coñecer as características dos sistemas automáticos baseados en controladores lóxicos programables.
30- Montar, programar e poñer en servizo solucións de automatización que empregan controladores lóxicos programables.
31- Empregar a metodoloxía de sistemas de solucións de automatización, obtendo o algoritmo de funcionamento a partir das premisas que
caracterizan o proceso.
32- Aplicar a metodoloxía de detección de fallos nos sistemas domóticos e automáticos, determinando o procedemento de actuación axeitado para
resolver o problema.
33- Actuar sobre as instalacións domóticas e automatizadas en condicións de seguridade tanto para o traballador como para a propia instalación e
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o medio ambiente.
34- Manexar documentación técnica e as gamas de productos dos diferentes fabricantes para elexir o material que mellor se axuste ás condicións
de funcionamento da instalación.
35- Elaborar a documentación técnica asociada ás solucións realizadas para instalacións con funcionamento automatizado.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA O MÓDULO:
Aspectos de especial interese no proceso de obtensión de cualificacións:
a- Realización diaria de actividades individuais relacionadas cos contidos expostos en cada momento. Estas actividades deberán ser
entregadas nas formas e prazos establecidos polo profesor.
b- Realización de actividades prácticas cando así se establezan segundo a tipoloxía dos contidos.
cRealización de actividades adicionas individuais ou colectivas que abranguen contidos de diferentes unidades didácticas.
d- Realización de probas de avaliación.
Consideracións no procedemento de cualifiación:
- Considerase superada unha avaliación e/ou o Módulo cando a calificación e igual ou superior a cinco (5).
- Soamente se gardarán contidos superados por partes dentro da avaliación en curso, nunca se gardarán partes para outras avaliacións.
Procedemento para obter o valor numérico da cualificación:
- A Cualificación final está formada polas cualificacións da parte de Probas de Avaliación e das Actividades realizadas (a parte de actividades
inclúe a realización de exercicios e cuestións, así como as prácticas de montaxe no taller).
Desglóse do procedemento para obter a cualificación numérica de cada unha das partes:
- A cualificación das Actividades obtense como media da cualificación das diferentes actividades. Os criterios de cualificación para cada
actividade son:
Presentación de Resultados. (20%)
Adecuación das respostas ós contidos. (50%)
Xustificación das respostas presentadas. (20%)
Adecuación das actividades ós criterios de calidade e rigurosidade das respostas. (10%)
- A cualificación das probas de avaliación realízase de acordo coa puntuación asociada a cada unha das preguntas establecidas na proba.
- Para a cualificación das diferentes preguntas empréganse os seguintes criterios:
Presentación das solucións. (10%)
Adecuación de contidos. (70%)
Xustificación das respostas. (20%)
- A cualificación final do módulo obtense como media entre as probas de avaliación e as actividades sendo o peso específico de cada unha:
Probas de Avaliación. (80%)
Actividades. (20%)
Aspectos relativos a cualificación final do módulo:
- A cualificación final de módulo obtense como media aritmética das diferentes avaliacións.
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- En caso de ter avaliacións non superadas na convocatoria fianal realizarase unha proba obténdose a cualificación final segundo as seguintes
consideraciones:
Se o alumno ten algunha avaliación superada, a cualificación final obtense como media entre a parte superada en recuperación e a
cualificación obtida nas avaliacións superadas con anterioridade.
Se o alumno non ten ninguna avaliación superada, a cualificación obtense directamente dos resultados obtidos do periodo de recuperación.
En todo caso o proceso de cualificación segue a mesma estructura que no procedemento xeral (Parte de Probas de Avaliación (80%), Parte de
Actividades (20%).

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Para realizar a recuperación emprégase o seguinte procedemento:
- O alumnado que non supere axeitadamente a primeira avaliación poderá facer unha recuperación da mesma con posterioridade.
- Para a segunda avaliación non se contempla posibilidade realización de recuperación dentro do periodo lectivo correspondente con este periodo.
- Durante o terceiro trimestre establécese un periodo de recuperación dos dous anteriores. En ningún caso se gardan avaliacións anteriores
superadas ou partes das mesmas.
- Nos mes de xuño, dentro do calendario fixado pola xefatura de estudos, faise unha avaliación xeral do módulo que ten caracter de recuperación
con respecto a finalización natural ó remate do segundo trimestre.
- Para facer a recuperación o profesor establecerá tarefas adicionais se o considera oportuno previo a realización de probas de avaliación nas
datas fixadas oportunamente.
- Os criterios de avaliación e calificación das probas de recuperación son os mesmos que os establecidos para as probas de avaliación ordinarias.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
A proba de avaliación extraordinaria rixese polos seguintes criterios:
- Realízase unha proba ó final do curso, coincidindo coas datas das probas finais. A proba constará de duas parte unha de tipo teórico e outra
práctica. As duas partes axustarán os contidos fixados nesta programación e impartidos durante o curso académico.
- Os criterios de avaliación serán os correspondentes os contidos sobres os que versen as probas e establecidos na presente programación.
- Tanto a parte teórica como a práctica deberán resolverse sin que o alumna dispoña de ningún medio nin material de apoio. En caso de que fose
necesario incorporar algún medio adicional para a realización das probas será o mesmo profesor o encargado de facilitalo.
- Para superar positivamente esta proba o alumno deberá obter unha calificación mínima de 4 puntos en cada unha das probas, sendo a
calificación total a media aritmética de ambas partes.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
Para facer un seguimento da programación establécesen as seguintes accións:
- Enquisa de avaliación do módulo a realizar por parte do alumnado.
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- Recollida de datos mensual por parte do docente para contraste entre o programado e a evolución temporal real.
- Realización de informes de seguimento e observación detectadas dentro do departamento técnico.
- Realización de seguimento empregando a propia plataforma telemática de xestión de programacións.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliación inicial desenvólvese segundo o pocedemento exposto a continuación:
- Realización de probas escritas específicas de avaliación inicial.
- Lanzamento de preguntas e plantexamento o ar con resposta colectiva e debatida.
Con este procedemento o docente pretende coñecer o grao de partida do alumnado para a adquisición de novos contidos, así como o avance do
mesmo dado que na evolución das unidades as precedentes son continuidade natural das antergas.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
A atención a diversidade estará baseada no principio de actuación específica segundo a necesidade particular que presente o alumno.
Para a atención de este alumnado o profesor dispón de horas de titorias nas cales establecerá as medidas oportunas para a integración de este
tipo de alumnado. Segundo o caso aplicaranse medidas específicas co obxetivo de que o alumno poida acadalos mínimos obxetivos programados.
O profesor aportará material adicional de traballo, realizará explicacións adicionais resolverá as dúbidas que ó alumno lle poidan surxir.
O seguimento de este alumnado farase semanalmente dentro das horas de tutoría establecidas para tal fin. Asimesmo durante o desenvolmento
regular das clases o profesor terá especial coidado de este alumnado e facilitaralle o material adicional que considere oportuno.
En caso de que se necesite aportar material específico tanto en formato como en idiomas acordarase un plan de actuación entre o alumno e o
profesor en donde se acoten as necesidades e se presenten as propostas de solución.

9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
A educación en valores reforzarase para concienciar os alumnos dos riscos que reporta o Covid-19 tanto para eles como para as súas familias e a
sociedade en xeral.
Dentro do ciclo formativo e a través deste módulo profesional consideramos que será adecuado facer referencia ós seguintes temas transversais:
A educación moral e cívica: Dentro deste tema transversal traballarase no fomento de actitudes de respecto cara as persoas sexa cal sexa
a súa condición social, sexual, racial ou as súas crenzas, valorando o pluralismo e a diversidade.
A educación para a paz: Traballarase sobre todo a actitude fronte ó conflicto, vendo este como un proceso natural e consubstancial á
existencia humana que, ben encamiñado, axuda a clarificar intereses e valores, converténdose entón nun proceso creativo.
A educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos: Este tema transversal terá un tratamento fundamentalmente
metodolóxico, coidando aspectos como:
o
Niveis de expectativas iguais ante alumnas e alumnos.
o
Idéntica dedicación a ambos sexos.
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o
Evitar actitudes protectoras e evitar tarefas de responsabilidade en función das capacidades individuais.
A educación ambiental: Potenciaranse actitudes persoais de aproveitamento de materiais nas aulas e no laboratorio.
A educación para a saúde: Traballarase a atención e respecto das normas de uso de ferramentas, máquinas e aparatos do laboratorio.
Traballarase tamén no respecto pola orde e a limpeza no posto de traballo.
A educación do consumidor: Potenciarase o consumo moderado e responsable de recursos e materiais funxibles. Potenciarase tamén a aplicación
de criterios de racionalidade enerxética naqueles temas sensibles.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Estas actividades so se realizarán si a situación debida o Covid-19 o permitise.
Realizaranse diferentes visitas formativas (tentando que realizar a lo menos 3 durante o desenvolvemento do curso), en colaboración cos
responsables dos outros módulos, as empresas e centros tecnolóxicos de especial relevancia na zona de ubiación do centro. O obxetivo das
visitas é por ó alumno en contacto coa práctica real a vez que se estimula para o avance na adquisición de contidos.
Está previsto que unha das visitas se realice a un evento sectorial en donde o alumno poida estar en contacto coa tecnoloxía que os diferentes
fabricantes presentan no mercado nas áreas de interés que abrangue o título.
As actividades realizaranse en horario escolar e teñen unha duración de unha xornada escolar. Adicionalmente o profesor poderá solicitar ó
alumno algunha tarefa relacionada cos contidos adquiridos durante a realización da visita.
Está pevisto a realización de unha actividade formativa adicional impulsada polo departamento técnico de unha empresa relacionada co sector
eléctrico-electrónico. Esta actividade estará composta de dúas partes: unha na que se fai exposición sobre unha tecnoloxía de vangarda e outra na
que o fabricante presente os seus avances no referente a esa tecnoloxía e os equipos que con carácter competitivo ten no mercado. A actividade
terá un sentido mixto e interdisciplinar ó facela de maneira conxunta entre os propios estudantes e o personal técnico (da rama eléctrica e
electrónica) de empresas de referencia no séctor.
Asimesmo promoveráse a participación do alumnado dentro das actividades extraescolares deseñadas de maneira conxunta para o curso. Durante
a realización das actividades prestarase atención especial a todas aquelas instalacións e infraestructuras relacionadas cos sistemas domóticos en
vivendas e edificios.
10.Outros apartados
10.1) Materia pendente de modulos de 1CM
Segundo as instruccións da consellería a materia pendente non impartida de cursos do curso 20019-20 deberá ser impartida en módulos de
segundo curso.
Neste caso dentro das tres primeiras unidades didácticas iráse vendo o contido de Automatismos Industriais de primeiro de CM relativo a
"Automatismos programados", que será preciso ademais para a unidade didactica 4 do módulo de Instalacións Domóticas.
Esta materia non será avaliable, salvo os contidos que sexan precisos para este módulo.
As unidades didácticas e os RA correspondentes a o módulo de Automatismos Industriais pendentes de impartir son os seguintes:
UD 8: Automatismos industriais con lóxica programada
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RA1- Configura circuitos básicos de sistemas automáticos con control programable, para o que selecciona os seus elementos e elabora esquemas
(RA completo)
RA2- Monta e matén sistemas automáticos con control programable, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu
funcionamento. (RA completo)

UD 9: Montaxe e mantemento de automatismos industriais con lóxica programada
RA3- Localiza avarías e disfuncións na instalación , tendo en conta a análise dos síntomas e a identificación das súas causas, e repara os
elementosdefectuosos a través do seu axuste ou da súa substitución (RA completo)
No seguimento da programación, dentro de cada UD de este módulo se irá facendo referencia o avance desta materia pendente.

10.2) Escenarios do protocolo COVID-19
Procedemento específico relativo a metodoloxía de ensino que se seguirá durante o curso académico 2020/21 según se estableza :
1.- ENSINANZA PRESENCIAL: seguiranse os criterios de cualificación, metodoloxía, procedementos de recuperación e medidas de atención a
diversidade establecidas nesta programación.
2.- ENSINANZA SEMIPRESENCIAL: seguiranse os criterios de cualificación, metodoloxía, procedementos de recuperación e medidas de atención
a diversidade establecidas nesta programación. Establecendo como ferramenta de apoio o libro de texto do módulo e os contidos publicados na
Aula Virtual que se indicque, así como unha plataforma de comunicación que permita a comunicación interna e externa co alumnado , con fin de
realizar un seguimento diario .
3.- ENSINANZA A DISTANCIA: A metodoloxía de traballo realizarase a través do libro de texto do módulo e os contidos publicados na Aula Virtual,
que permitirá unha ensinanza-aprendizaxe basada na interacción e facilitando o alumnado o acceso os materiais didácticos e a realización de
traballos e actividades de maneira individual, ademáis utilizarase unha plataforma de comunicación que permita a interacción coa profesora e cos
compañeiros e compañeiras e favorezan a organización e coordinación do traballo. En canto os seguintes aspectos indicar:
Sobre os CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MODALIDADE DE ENSINANZA A DISTANCIA
Realizarase unha sesión de avaliación e calificación en cada trimestre lectivo na que se avaliará o proceso de ensino-aprendizaxe, para cuxo
seguimento e valoración se utilizarán os seguintes instrumentos:
a)Calificación do traballo desenvolvido polos alumnos e alumnas mediante a entrega de actividades e traballos a través da aula virtual ou correo
electrónico.
c)Calificación dunha ou varias probas obxectivas de avaliación, realizadas a través da aula virtual ou a través de videoconferencia. Se o protocolo o
permite os exames serán preferentemente presenciais.
As probas obxectivas deberase acadar 5 puntos sobre 10 no total da proba para considerar superados eses contidos. O traballo desenvolvido será
avaliado por a entrega de actividades e traballos do alumno/a . Deberase acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10.
A nota de cada avaliación obterase ponderando a media das notas das probas obxectivas, e as notas do traballo a través da aula virtual.
O peso da nota das probas obxectivas será do 70%, o peso do traballo a través da aula virtual será do 30%, sempre e cando o alumno poida
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evidenciar a autoría propia e aprendizaxe debido as tarefas entregadas . A media ponderada redondearase por defecto se a parte decimal é
inferior a 0,5 e por exceso se é igual ou superior.
Sobre o PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN , establecerase a aula virtual como soporte para realizar os traballos , actividades e probas de
recuperación establecidas neste apartado .
Sobre MEDIDAS DE REFORZO, facilitaranse a través da aula virtual en cada contido actividades de reforzo .
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
ELE

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Electricidade e electrónica

CMELE01

Ciclo formativo
Instalacións eléctricas e automáticas

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP0239

Nome
Instalacións solares fotovoltaicas

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

3

53

63

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

CÉSAR SILVA FEIJOO

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
O módulo desenvólvese dentro de un centro educativo situado na capital da provincia de Ourense. A cidade de Ourense ten un volumen de
poboación que a fai ser a terceira de Galicia por número de habitantes. O tecido productivo está formado por grandes empresas situadas nos
polígonos da periferia e unha cantidade importante de pequenas e medianas empresas pertencentes ó sector servizos con gran potencial de
contratación para os técnicos con perfil formativo de tipo eléctrico.
As instalacións solares sufriron un parón importante devido á influencia da crise e a retirada de subvencións a este tipo de instalacións. Neste
momento os tipos de actuacións neste tipo de instalacións céntrase fundamentalmente en aspectos de mantemento e non tanto na montaxe de
novas instalacións que teñan por obxeto a producción con fins comerciais. Neste contexto de falta de inversións para instalacións de grande
tamaño aparecen novas aplicación motivadas polas posibilidades de aproveitamento da Enerxía Solar a pequena escala. Está tendo bastante
penetración a realización de montaxes encamiñados a dotar de enerxía a infraestructuras con escasas posibilidades de conexionado á rede e en
aplicacións que enfocan un aforro enerxético e que non requiren de grandes potencias de instalación. Estas aplicacións son as que inciden máis
directamente nas posibilidades de traballo dos técnicos desenvolvéndose en calquera punto xeográfico tanto de ámbito de urbano como de rural.
Polo tanto deberáse ter moi en conta na formación do técnico, sen descartar calquera posibilidade de traballo sobre todo nun mundo globalizado
no que e moi frecuente que os profesionais oxupen postos de traballo en calquera punto da xeografía terrestre.
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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

1

Posibilidades de
utilización da Enerxía
Solar fotovoltaica
Módulos de captación
fotovoltaica.
Sistemas de
almacenamento de
Enerxía.
Dispositivos de
regulación de carga.
Acondicionamento das
sinais de saída.
Instalacións
fotovoltaicas illadas de
rede.
Instalacións
fotovoltaicas
conectadas a rede.
Montaxe e
mantemento de
instalacións
Fotovoltaicas.
Normativa de
execución e
prevención de riscos
nas Instalacións
Fotovoltaicas.

2
3
4
5
6
7
8

9

Duración (sesións)

Peso (%)

Introducción as Instalacións Fotovoltaicas e posibilidades de captación de Enexía en condicións óptimas.

Descrición

8

9

Presentación dos paneis solares que se empregan para captar a Enerxía Fotovoltaica.

5

8

Estudo dos sistemas que sen empregan para almacenar enerxía cando non existe captación directa ou se
require de maior Potencia.

5

8

Manexo e emprego dos elementos que regulan os fluxos enerxéticos e os ciclos de carga dos acumuladores.

4

7

Procedemento de adaptación das sinais as necesidades de consumo final.

5

11

Configuración e montaxe de instalacións autónomas sen conexión a rede.

9

15

Configuración e montaxe de instalacións preparadas para intercambio de fluxos enerxéticos coa rede.

14

20

Execución práctica, posta en servizo e mantemento das instalacións fotovoltaicas.

8

15

Descripción da normativa e procedementos de actuación sobre as instalacións fotovoltaicas.

5

7
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Posibilidades de utilización da Enerxía Solar fotovoltaica

Duración
8

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

NO

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

NO

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos de
prevención.

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 Clasificáronse os tipos de instalacións de enerxía solar.
CA1.2 Recoñeceuse o principio de funcionamento das células.
CA1.3 Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis.
CA1.4 Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de baterías.
CA1.5 Describíronse as características e a misión do regulador.
CA1.6 Clasificáronse os tipos de convertedores.
CA1.8 Identificouse a normativa.
CA2.4 Determinouse a produción para sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

4.1.e) Contidos
Contidos
Tipos de paneis.
Fabricación de paneis.
Recomendacións para a elaboración de esbozos e esquemas.
Niveis de radiación: unidades de medida.
Zonas climáticas. Masa solar.
Rendemento solar.
Orientación e inclinación.
Determinación de sombras.
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Contidos
Coeficientes de perdas.
Instrumentos de medida específicos: solarímetro, densímetro, etc.
Avarías tipo en instalacións fotovoltaicas.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
Módulos de captación fotovoltaica.

Duración
5

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

NO

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

NO

RA4 - Monta instalacións solares fotovoltaicas, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

NO

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos de
prevención.

NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.2 Recoñeceuse o principio de funcionamento das células.
CA1.3 Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis.
CA2.4 Determinouse a produción para sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
CA2.5 Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis.
CA2.6 Consultáronse catálogos comerciais.
CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios.
CA4.3 Situáronse os acumuladores na localización adecuada.
CA4.5 Interconectáronse os equipamentos e os paneis.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

4.2.e) Contidos
Contidos
Tipos de paneis.
Fabricación de paneis.
Placa de características.
Paneis con reflectantes.
Cálculo da produción en sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
Niveis de radiación: unidades de medida.
Zonas climáticas. Masa solar.
Rendemento solar.
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Contidos
Orientación e inclinación.
Determinación de sombras.
Coeficientes de perdas.
Cálculo de paneis.
Estruturas de suxeición de paneis: Tipos de esforzos: cálculo elemental de esforzos. Materiais: soportes e ancoraxes.
Sistemas de seguimento solar.
Motorización e sistema automático de seguimento solar.
Seguidores: tipoloxía.
Estrutura dos sistemas de seguimento.
Revisión de paneis: limpeza e comprobación de conexións.
Comprobación dos equipamentos de medida.
Sistemas de diagnose de avarías.
Compatibilidade de equipamentos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD
Sistemas de almacenamento de Enerxía.

Duración
5

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

NO

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

NO

RA4 - Monta instalacións solares fotovoltaicas, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

NO

RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención e detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas.

NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.4 Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de baterías.
CA2.6 Consultáronse catálogos comerciais.
CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios.
CA4.4 Colocouse o regulador e o convertedor segundo as instrucións do fabricante.
CA5.4 Comprobouse o estado das baterías.

4.3.e) Contidos
Contidos
Tipos de acumuladores.
Cálculo de baterías.
Características da localización dos acumuladores.
Riscos dos sistemas de acumulación.
Conexión de baterías.
Localización e fixación de equipamentos e elementos: conexión.
Esquemas e simboloxía.
Ferramentas e equipamentos específicos.
Conservación e mantemento de baterías.
Comprobación dos equipamentos de medida.
Avarías tipo en instalacións fotovoltaicas.
Sistemas de diagnose de avarías.
Compatibilidade de equipamentos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
Dispositivos de regulación de carga.

Duración
4

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

NO

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

NO

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos de
prevención.

NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.5 Describíronse as características e a misión do regulador.
CA2.6 Consultáronse catálogos comerciais.
CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

4.4.e) Contidos
Contidos
Reguladores: función e parámetros característicos.
Comprobacións dos reguladores de carga.
Comprobación dos equipamentos de medida.
Avarías tipo en instalacións fotovoltaicas.
Sistemas de diagnose de avarías.
Compatibilidade de equipamentos.
Identificación de riscos.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.

- 10 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD
Acondicionamento das sinais de saída.

Duración
5

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

NO

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

NO

RA6 - Recoñece as condicións de conexión á rede das instalacións solares fotovoltaicas atendendo á normativa.

NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.6 Clasificáronse os tipos de convertedores.
CA2.6 Consultáronse catálogos comerciais.
CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios.
CA6.2 Describíronse as perturbacións que se poden provocar na rede e na instalación.
CA6.5 Describíronse as probas de funcionamento do convertedor.

4.5.e) Contidos
Contidos
Convertedores: función, tipos e principio de funcionamento.
Comprobacións dos convertedores.
Comprobación dos equipamentos de medida.
Avarías tipo en instalacións fotovoltaicas.
Sistemas de diagnose de avarías.
Compatibilidade de equipamentos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD
Instalacións fotovoltaicas illadas de rede.

Duración
9

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

NO

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

SI

RA3 - Monta os paneis solares fotovoltaicos ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

NO

RA4 - Monta instalacións solares fotovoltaicas, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

NO

RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención e detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas.

NO

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos de
prevención.

NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.3 Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis.
CA1.4 Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de baterías.
CA1.5 Describíronse as características e a misión do regulador.
CA1.6 Clasificáronse os tipos de convertedores.
CA1.7 Identificáronse as proteccións necesarias.
CA1.8 Identificouse a normativa.
CA1.9 Interpretouse a simboloxía normalizada polo sector.
CA1.10 Identificáronse planos e esquemas de conexión.
CA2.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.
CA2.2 Debuxáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar a solución proposta.
CA2.3 Calculáronse os parámetros característicos dos elementos e dos equipamentos.
CA2.4 Determinouse a produción para sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
CA2.5 Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis.
CA2.6 Consultáronse catálogos comerciais.
CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios.
CA2.8 Elaborouse o orzamento.
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Criterios de avaliación
CA2.9 Aplicouse a normativa.
CA3.6 Interconectáronse os paneis.
CA3.9 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA4.3 Situáronse os acumuladores na localización adecuada.
CA4.4 Colocouse o regulador e o convertedor segundo as instrucións do fabricante.
CA4.5 Interconectáronse os equipamentos e os paneis.
CA5.6 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción ou da avaría.
CA5.8 Verificouse a compatibilidade do elemento instalado.
CA5.10 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
solares fotovoltaicas e as súas instalacións asociadas.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

4.6.e) Contidos
Contidos
0Normativa.
Simboloxía normalizada polo sector.
Planos e esquemas.
Placa de características.
Paneis con reflectantes.
Sistemas de agrupamento e conexión de paneis.
Reguladores: función e parámetros característicos.
Convertedores: función, tipos e principio de funcionamento.
Proteccións.
Recomendacións para a elaboración de esbozos e esquemas.
0Caídas de tensión e sección de condutores.
Cálculo da produción en sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
Niveis de radiación: unidades de medida.
Zonas climáticas. Masa solar.
Rendemento solar.
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Contidos
Orientación e inclinación.
Determinación de sombras.
Coeficientes de perdas.
Cálculo de paneis.
Cálculo de baterías.
Técnicas de traballo mecánico.
Estruturas de suxeición de paneis: Tipos de esforzos: cálculo elemental de esforzos. Materiais: soportes e ancoraxes.
Sistemas de seguimento solar.
Motorización e sistema automático de seguimento solar.
Seguidores: tipoloxía.
Conexión de baterías.
Esquemas e simboloxía.
Avarías tipo en instalacións fotovoltaicas.
Compatibilidade de equipamentos.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
7

Título da UD
Instalacións fotovoltaicas conectadas a rede.

Duración
14

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

NO

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

SI

RA3 - Monta os paneis solares fotovoltaicos ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

NO

RA4 - Monta instalacións solares fotovoltaicas, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

NO

RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención e detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas.

NO

RA6 - Recoñece as condicións de conexión á rede das instalacións solares fotovoltaicas atendendo á normativa.

NO

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos de
prevención.

NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Clasificáronse os tipos de instalacións de enerxía solar.
CA1.3 Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis.
CA1.4 Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de baterías.
CA1.5 Describíronse as características e a misión do regulador.
CA1.6 Clasificáronse os tipos de convertedores.
CA1.7 Identificáronse as proteccións necesarias.
CA1.8 Identificouse a normativa.
CA1.9 Interpretouse a simboloxía normalizada polo sector.
CA1.10 Identificáronse planos e esquemas de conexión.
CA2.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.
CA2.2 Debuxáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar a solución proposta.
CA2.3 Calculáronse os parámetros característicos dos elementos e dos equipamentos.
CA2.4 Determinouse a produción para sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
CA2.5 Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis.
CA2.6 Consultáronse catálogos comerciais.
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Criterios de avaliación
CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios.
CA2.8 Elaborouse o orzamento.
CA2.9 Aplicouse a normativa.
CA3.6 Interconectáronse os paneis.
CA3.9 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA4.3 Situáronse os acumuladores na localización adecuada.
CA4.4 Colocouse o regulador e o convertedor segundo as instrucións do fabricante.
CA4.5 Interconectáronse os equipamentos e os paneis.
CA5.6 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción ou da avaría.
CA5.8 Verificouse a compatibilidade do elemento instalado.
CA5.10 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA6.1 Elaborouse un informe de solicitude de conexión á rede.
CA6.2 Describíronse as perturbacións que se poden provocar na rede e na instalación.
CA6.3 Identificáronse os esquemas de conexión.
CA6.4 Identificáronse as proteccións específicas.
CA6.6 Recoñeceuse a composición do equipamento de medida.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
solares fotovoltaicas e as súas instalacións asociadas.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

4.7.e) Contidos
Contidos
0Normativa.
Simboloxía normalizada polo sector.
Planos e esquemas.
Placa de características.
Paneis con reflectantes.
Sistemas de agrupamento e conexión de paneis.
Reguladores: función e parámetros característicos.

- 16 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Contidos
Convertedores: función, tipos e principio de funcionamento.
Proteccións.
Recomendacións para a elaboración de esbozos e esquemas.
0Caídas de tensión e sección de condutores.
Cálculo da produción en sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
Niveis de radiación: unidades de medida.
Zonas climáticas. Masa solar.
Rendemento solar.
Orientación e inclinación.
Determinación de sombras.
Coeficientes de perdas.
Cálculo de paneis.
Cálculo de baterías.
Técnicas de traballo mecánico.
Estruturas de suxeición de paneis: Tipos de esforzos: cálculo elemental de esforzos. Materiais: soportes e ancoraxes.
Sistemas de seguimento solar.
Motorización e sistema automático de seguimento solar.
Seguidores: tipoloxía.
Conexión de baterías.
Esquemas e simboloxía.
Avarías tipo en instalacións fotovoltaicas.
Compatibilidade de equipamentos.
Regulamentación.
Condicións económicas.
Solicitude e condicións.
Parámetros de calidade da subministración á rede. Rangos de tensión e frecuencia.
Punto de conexión.
Proteccións.
Terras.
Harmónicos e compatibilidade electromagnética.
Verificacións.
Identificación de riscos.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
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Contidos
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
8

Título da UD
Montaxe e mantemento de instalacións Fotovoltaicas.

Duración
8

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

SI

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

NO

RA3 - Monta os paneis solares fotovoltaicos ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

SI

RA4 - Monta instalacións solares fotovoltaicas, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

NO

RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención e detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas.

SI

RA6 - Recoñece as condicións de conexión á rede das instalacións solares fotovoltaicas atendendo á normativa.

SI

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos de
prevención.

NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Clasificáronse os tipos de instalacións de enerxía solar.
CA1.2 Recoñeceuse o principio de funcionamento das células.
CA1.3 Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis.
CA1.4 Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de baterías.
CA1.5 Describíronse as características e a misión do regulador.
CA1.6 Clasificáronse os tipos de convertedores.
CA1.7 Identificáronse as proteccións necesarias.
CA1.8 Identificouse a normativa.
CA1.9 Interpretouse a simboloxía normalizada polo sector.
CA1.10 Identificáronse planos e esquemas de conexión.
CA2.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.
CA2.2 Debuxáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar a solución proposta.
CA2.3 Calculáronse os parámetros característicos dos elementos e dos equipamentos.
CA2.4 Determinouse a produción para sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
CA2.5 Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis.

- 19 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Criterios de avaliación
CA2.6 Consultáronse catálogos comerciais.
CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais necesarios.
CA2.9 Aplicouse a normativa.
CA3.1 Describiuse a secuencia de montaxe.
CA3.2 Realizáronse as medidas para asegurar a orientación.
CA3.3 Seleccionáronse as ferramentas, os equipamentos e os medios de seguridade para a montaxe.
CA3.4 Colocáronse os soportes e as ancoraxes.
CA3.5 Fixáronse os paneis sobre os soportes.
CA3.6 Interconectáronse os paneis.
CA3.7 Conectáronse a terra os paneis.
CA3.8 Realizáronse as probas de funcionalidade e os axustes necesarios.
CA3.9 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA4.1 Interpretáronse os esquemas da instalación.
CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas, os compoñentes, os equipamentos e os medios de seguridade para a montaxe.
CA4.4 Colocouse o regulador e o convertedor segundo as instrucións do fabricante.
CA4.5 Interconectáronse os equipamentos e os paneis.
CA4.6 Conectáronse as terras.
CA4.7 Realizáronse as probas de funcionalidade, os axustes necesarios e a posta en servizo.
CA4.8 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA5.1 Medíronse os parámetros de funcionamento.
CA5.2 Limpáronse os paneis.
CA5.3 Revisouse o estado da estrutura de soporte.
CA5.4 Comprobouse o estado das baterías.
CA5.5 Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.
CA5.6 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción ou da avaría.
CA5.7 Substituíronse ou reparáronse os compoñentes causantes da avaría.
CA5.8 Verificouse a compatibilidade do elemento instalado.
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Criterios de avaliación
CA5.9 Restablecéronse as condicións de funcionamento do equipamento ou da instalación.
CA5.10 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA6.1 Elaborouse un informe de solicitude de conexión á rede.
CA6.2 Describíronse as perturbacións que se poden provocar na rede e na instalación.
CA6.3 Identificáronse os esquemas de conexión.
CA6.4 Identificáronse as proteccións específicas.
CA6.5 Describíronse as probas de funcionamento do convertedor.
CA6.6 Recoñeceuse a composición do equipamento de medida.
CA6.7 Aplicouse a normativa.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
solares fotovoltaicas e as súas instalacións asociadas.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.8.e) Contidos
Contidos
Simboloxía normalizada polo sector.
Planos e esquemas.
Placa de características.
Paneis con reflectantes.
Sistemas de agrupamento e conexión de paneis.
Reguladores: función e parámetros característicos.
Convertedores: función, tipos e principio de funcionamento.
Proteccións.
Recomendacións para a elaboración de esbozos e esquemas.
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Contidos
0Caídas de tensión e sección de condutores.
Cálculo da produción en sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
Determinación de sombras.
Técnicas de traballo mecánico.
Estruturas de suxeición de paneis: Tipos de esforzos: cálculo elemental de esforzos. Materiais: soportes e ancoraxes.
Sistemas de seguimento solar.
Motorización e sistema automático de seguimento solar.
Estrutura dos sistemas de seguimento.
Ferramentas de montaxe.
Integración arquitectónica e urbanística.
Características da localización dos acumuladores.
Riscos dos sistemas de acumulación.
Conexión de baterías.
Localización e fixación de equipamentos e elementos: conexión.
Esquemas e simboloxía.
Conexión a terra.
Ferramentas e equipamentos específicos.
Instrumentos de medida específicos: solarímetro, densímetro, etc.
Revisión de paneis: limpeza e comprobación de conexións.
Conservación e mantemento de baterías.
Comprobacións dos reguladores de carga.
Comprobacións dos convertedores.
Comprobación dos equipamentos de medida.
Avarías tipo en instalacións fotovoltaicas.
Sistemas de diagnose de avarías.
Compatibilidade de equipamentos.
0Medida de enerxía exportada e importada.
Solicitude e condicións.
Parámetros de calidade da subministración á rede. Rangos de tensión e frecuencia.
Punto de conexión.
Proteccións.
Terras.
Conexión provisional e definitiva.
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Contidos
Verificacións.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
9

Título da UD
Normativa de execución e prevención de riscos nas Instalacións Fotovoltaicas.

Duración
5

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

Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as instalacións de enerxía solar fotovoltaica, e analiza o seu funcionamento e as súas características.

NO

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas e xustifica a elección dos elementos que a conforman.

NO

RA3 - Monta os paneis solares fotovoltaicos ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

NO

RA4 - Monta instalacións solares fotovoltaicas, para o que interpreta documentación técnica, e logo verifica o seu funcionamento.

NO

RA5 - Mantén instalacións solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención e detección, e relaciona as disfuncións coas súas causas.

NO

RA6 - Recoñece as condicións de conexión á rede das instalacións solares fotovoltaicas atendendo á normativa.

NO

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos de
prevención.

NO

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Clasificáronse os tipos de instalacións de enerxía solar.
CA1.2 Recoñeceuse o principio de funcionamento das células.
CA1.4 Describíronse as condicións de funcionamento dos tipos de baterías.
CA1.6 Clasificáronse os tipos de convertedores.
CA1.7 Identificáronse as proteccións necesarias.
CA1.8 Identificouse a normativa.
CA1.9 Interpretouse a simboloxía normalizada polo sector.
CA1.10 Identificáronse planos e esquemas de conexión.
CA2.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.
CA2.4 Determinouse a produción para sistemas fixos e con seguidor, utilizando aplicacións informáticas.
CA2.5 Seleccionouse a estrutura soporte dos paneis.
CA2.9 Aplicouse a normativa.
CA3.1 Describiuse a secuencia de montaxe.
CA3.3 Seleccionáronse as ferramentas, os equipamentos e os medios de seguridade para a montaxe.
CA3.4 Colocáronse os soportes e as ancoraxes.
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Criterios de avaliación
CA3.5 Fixáronse os paneis sobre os soportes.
CA3.7 Conectáronse a terra os paneis.
CA3.8 Realizáronse as probas de funcionalidade e os axustes necesarios.
CA3.9 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA4.1 Interpretáronse os esquemas da instalación.
CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas, os compoñentes, os equipamentos e os medios de seguridade para a montaxe.
CA4.6 Conectáronse as terras.
CA4.7 Realizáronse as probas de funcionalidade, os axustes necesarios e a posta en servizo.
CA4.8 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA5.1 Medíronse os parámetros de funcionamento.
CA5.3 Revisouse o estado da estrutura de soporte.
CA5.8 Verificouse a compatibilidade do elemento instalado.
CA5.9 Restablecéronse as condicións de funcionamento do equipamento ou da instalación.
CA5.10 Respectáronse criterios de seguridade e calidade.
CA6.1 Elaborouse un informe de solicitude de conexión á rede.
CA6.2 Describíronse as perturbacións que se poden provocar na rede e na instalación.
CA6.4 Identificáronse as proteccións específicas.
CA6.7 Aplicouse a normativa.
CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
solares fotovoltaicas e as súas instalacións asociadas.
CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.9.e) Contidos
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Contidos
0Normativa.
Simboloxía normalizada polo sector.
Planos e esquemas.
Recomendacións para a elaboración de esbozos e esquemas.
Integración arquitectónica e urbanística.
Riscos dos sistemas de acumulación.
Conexión de baterías.
Esquemas e simboloxía.
Conexión a terra.
Ferramentas e equipamentos específicos.
Instrumentos de medida específicos: solarímetro, densímetro, etc.
Conservación e mantemento de baterías.
Comprobación dos equipamentos de medida.
Compatibilidade de equipamentos.
Regulamentación.
Solicitude e condicións.
Parámetros de calidade da subministración á rede. Rangos de tensión e frecuencia.
Proteccións.
Terras.
Harmónicos e compatibilidade electromagnética.
Verificacións.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.
Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
OS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCADAS A AVALIACIÓN POSITIVA SON OS SEGUINTES:
1. Entender as posibilidades que presenta a Enerxía Fotovoltaica.
2. Coñecer a diferentes formas de aproveitamento da Enerxía Fotovoltaica.
3. Entender as diferentes posibilidades que presentan as Instalacións Fotovoltaicas como xeradores de Enerxía Eléctrica.
4. Saber manexar os parámetros de posicionamento dos puntos terrestres con respecto ó Sol.
5. Manexar os sistemas de información de Radiación Solar e as posibilidades de utilización.
6. Coñecer os parámetros e variables empregadas para cuantificar o potencial de radiación do Sol sobre os diferentes puntos da xeografía
terrestre.
7. Estimar o potencial de radiación en función das coordenadas e cuantificar as perdas asociadas á orientación e os propios elementos da
instalación.
8. Entender o procedemento de xeración de Enerxía Eléctrica a partir da captación solar.
9. Analizar as diferentes tecnoloxías de módulos de xeración fotovoltaica existentes no mercado.
10. Comparar as tecnoloxías e posibilidades tecnolóxicas dos diferentes fabricantes para elixir a máis axeitada a cada aplicación.
11. Conexionar axeitadamente as células de xeración fotovoltaica para compoñer o campo solar final.
12. Diferenciar as características nominais dos paneis solares para poder integralos dentro do sistema global.
13. Relacionar os diferentes fabricantes de paneis que son referente a nivel mundial.
14. Describir a necesidade de dispoñer de sistemas de almacenamento de enerxía para cubrir as necesidades en momento de baixa captación.
15. Comparar as diferentes posibilidades de almacenamento de Enerxía para elexir o que mellor se axuste ás necesidades da instalación.
16. Manexar as características funcionais dos elementos de almacenamento de Enerxía.
17. Calcular as características do sistemas de almacenamento de Enerxía.
18. Manipular, instalar e poñer en servizo os equipos de almacenamento de Enerxía en condicións de seguridade.
19. Entender as particularidades do proceso de carga e descarga dos acumuladores.
20. Identificar a necesidade de empregar sistemas de regulación de carga para os acumuladores.
21. Relacionar as partes que forman os reguladores a súa funcionalidade e a integración no conxunto.
22. Comparar as características das diferentes solucións comerciais para elexir o regulador que mellor se axuste ás necesidades da instalación.
23. Entender a necesidades de obter a Enexía Eléctrica baixo unhas sinais axeitadas ás necesidades de utilización.
24. Determinar as caraterísticas das sinais de saída segundo a aplicación a que van destinadas.
25. Identificar as partes que constitúen os inversores a súa funcionalidaede e a integración dentro do conxunto.
26. Elexir, montar, por en servizo e manter os sistemas de acondicionamento de sinais.
27. Ter capacidade para diferenciar as posibilidades de utiización das instalacións illadas de rede e das conectadas a redes comerciais.
28. Saber dimensionar o campo solar que compón unha instalación tanto illada de rede como as conectadas a redes comerciais.
29. Determinar as necesidades de Potencia instantánea para unha instalación así como o aporte enerxético que debe proporcionar.
30. Deseñar os elementos que conforman a instalación solar segundo a normativa e condicións de funcionamento particulares aplicables a
instalación.
31. Elexir os elementos comerciais que compoñen a totalidade da instalación fotovoltaica.
32. Deseñas os plans de montaxe das instalacións en condicións de seguridade e protección medioambiental.
33. Identificar os posibles riscos nas operacións de montaxe e mantemento e deseñar os plans de actuación en condicións de seguridades para o
traballador.
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34. Empregar procedementos de manipulación, xestión e reciclaxe de residuos perigosos dentro das instalacións fotovoltaicas.
35. Coñecer a normativa de referencia asociada as instalacións eléctricas e en particular as de tipo fotovoltaico.
36. Empregar a normativa de actuación urbanístico e protección medioambiental sobre as instalacións de tipo fotovoltaico.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA O MÓDULO:
Aspectos de especial interese no proceso de obtención de cualificacións:
a- Realización diaria de actividades individuais relacionadas cos contidos expostos en cada momento. Estas actividades deberán ser
entregadas nas formas e prazos establecidos polo profesor.
b- Realización de actividades prácticas cando así se establezan segundo a tipoloxía dos contidos.
cRealización de traballos de entrega obrigatoria adicionas, individuais ou colectivas ,que abranguen contidos de diferentes unidades
didácticas.
d- Realización de probas de avaliación.
Os mínimos esixibles son os enumerados nos criterios de avaliación (aparatdo d de cada unha das unidades didácticas).
Segundo o Artigo 50º punto 1. A cualificación dos módulos profesionais será numérica, entre 1 e 10, sen decimais, agás no de formación en
centros de traballo (FCT) que se cualificará como «apto/apta», ou «non apto/non apta».
De cada avaliación darase unha cualificación de 1 a 10 que englobará as puntuacións obtidas na avaliación dos contidos, procedementos e
actitudes correspondentes aos distintos CA.
A ponderación de ditos apartados é a seguinte:
Conceptos teóricos:
40% (Avaliados a traves das PE e LC)
Coñecementos prácticos: 60% (Avaliados a traves das LC e TO)
Na avaliacion de conceptos mediante pobra escrita será necesario obter un mínimo de 3 puntos en cada unha das dúas partes correpondentes a
teoría e a problemas. O peso da parte de Teoría será do 30% e a de problemas do 70% para obter a nota final de dita proba.
"O nivel mínimo que se considera suficiente" para obter a avaliación positiva do módulo virá dado por:
A cualificación obtida nos cuestionarios e probas de contidos nunca poderá ser inferior a 5 puntos (global).
Ter realizado con avaliación positiva as actividades e traballos individuais ou en grupo.
Ter participado con certa regularidade nos debates formulados na aula.
Ter tido un comportamento correcto na aula durante as clases ó longo do curso.
Non ter perdido máis de 7 sesións de clase ao longo do curso.
Para o cálculo da nota de avaliación final do módulo, que aparecerá no correspondente boletín de notas, teránse en conta as seguintes situa-cións:
a) Todas as avaliacións aprobadas. Neste caso realizarase a media aritmética de todas as avaliacións.
b) Algunha avaliación suspensa. Nestes casos a avaliación do módulo considerarase negativa e dicir SUSPENSA, polo tanto a nota do boletín
correspondente será inferior o 5. Dita nota será calculada como a media aritmética de todas as avaliacións.
Estes criterios serán tamen de aplicación ás Actividades de recuperación do 3º trimestre para os alumnos que lles quede o módulo pendente logo
da avalición final no 2º trimestre.
No caso de confinamento debido ao COVID-19:
CA-EXT-X= Criterio de avaliación extraordinario nºX
1.
CA-EXT-1:Participación nas actividades telemáticas de adaptación curricular programadas
2.
CA-EXT-2: Entrega na data fixada dos traballos e actividades propostas
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3.
CA-EXT-3: Entrega coa calidade e corrección requirida das actividades e traballos propostos
4.
CA reflectidos nas unidades didácticas da programación oficial de cada módulo cando os instrumentos sexan ¿lista de cotexo¿ ou ¿táboa
de observación¿ ou ben o existente poda ser substituído por eles segundo as características das actividades telemáticas propostas
NOTA:A NON comunicación e participación do alumno/a para ás actividades programadas,cando quede acreditado por parte do profesor/ao envío
de mensaxes e chamadas suficientes, SUPORÁ a AVALIACIÓN NEGATIVA nos CA arriba reflectidos. 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 , as mensaxes enviadas pola
mensaxería Abalar , as mensaxes enviadas o curso Moodle da Aula Virtual do IES , as mensaxes instantáneas enviadas por Whatsapp e Telegram
e as chamadas telefónicas feitas aos números que consten no XADE e/ou na ficha de clase .
Non se terá en conta o arriba descrito no caso daqueles alumnos/as que quedar a comprobado por parte do titor/a da carencia de medios e
instalacións necesarias para o desenvolvemento das actividades extraordinarias.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Para realizar a recuperación emprégase o seguinte procedemento:
- O alumnado que non supere axeitadamente a primeira avaliación poderá facer unha recuperación da mesma con posterioridade.
- Para a segunda avaliación non se contempla posibilidade realización de recuperación dentro do periodo lectivo correspondente con este periodo.
- Durante o terceiro trimestre establécese un periodo de recuperación dos dous anteriores. En ningún caso se gardan avaliacións anteriores
superadas ou partes das mesmas.
- Nos mes de xuño, dentro do calendario fixado pola xefatura de estudos, faise unha avaliación xeral do módulo que ten caracter de recuperación
con respecto a finalización natural ó remate do segundo trimestre.
- Para facer a recuperación o profesor establecerá tarefas adicionais se o considera oportuno previo a realización de probas de avaliación nas
datas fixadas oportunamente.
- Os criterios de avaliación e calificación das probas de recuperación son os mesmos que os establecidos para as probas de avaliación ordinarias.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
A proba de avaliación extraordinaria rixese polos seguintes criterios:
- Realízase unha proba ó final do curso, coincidindo coas datas das probas finais. A proba constará de duas parte unha de tipo teórico e outra
práctica. As duas partes axustarán os contidos fixados nesta programación e impartidos durante o curso académico.
- Os criterios de avaliación serán os correspondentes os contidos sobres os que versen as probas e establecidos na presente programación.
- Tanto a parte teórica como a práctica deberán resolverse sin que o alumna dispoña de ningún medio nin material de apoio. En caso de que fose
necesario incorporar algún medio adicional para a realización das probas será o mesmo profesor o encargado de facilitalo.
- Para superar positivamente esta proba o alumno deberá obter unha calificación mínima de 4 puntos en cada unha das probas, sendo a
calificación total a media aritmética de ambas partes.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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Para facer un seguimento da programación establecesen as seguintes accións:
- Enquisa de avaliación do módulo a realizar por parte do alumnado.
- Recollida de datos mensual por parte do docente para contraste entre o programado e a evolución temporal real.
- Realización de informes de seguimento e observación detectadas dentro do departamento técnico.
- Realización de seguimento empregando a propia plataforma telemática de xestión de programacións.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliación inicial desenvolvese segundo o pocedemento exposto a continuación:
- Realización de probas escritas específicas de avaliación inicial.
- Lanzamento de preguntas e plantexamento o ar con resposta colectiva e debatida.
Con este procedemento o docente pretende coñecer o grao de partida do alumnado para a adquisición de novos contidos, así como o avance do
mesmo dado que na evolución das unidades as precedentes son continuidade natural das antergas.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
A atención a diversidade estará baseada no principio de actuación específica segundo a necesidade particular que presente o alumno.
Para a atención de este alumnado o profesor dispón de horas de titorias nas cales establecerá as medidas oportunas para a integración de este
tipo de alumnado. Segundo o caso aplicaranse medidas específicas co obxetivo de que o alumno poida acadalos mínimos obxetivos programados.
O profesor aportará material adicional de traballo, realizará explicacións adicionais resolverá as dúbidas que ó alumno lle poidan surxir.
O seguimento de este alumnado farase semanalmente dentro das horas de tutoría establecidas para tal fin. Asimesmo durante o desenvolmento
regular das clases o profesor terá especial coidado de este alumnado e facilitaralle o material adicional que considere oportuno.
En caso de que se necesite aportar material específico tanto en formato como en idiomas acordarase un plan de actuación entre o alumno e o
profesor en donde se acoten as necesidades e se presenten as propostas de solución.

9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
As actividades da educación en valores están en consonancia cos obxetivos e procedimento establecidos polo centro educativo. Dentro de este
módulo faise especial seguimento e aplicación particular dentro das actividades propias do mesmo.
Tomarase especial interés nos aspectos:
- Respeto e trato dentro da comunidade educativa.
- Participación en actividades formativas transversais e tarefas de voluntariado.
- Capacidade de integración e traballo do alumno dentro da comunidade.
- Responsabilidades e honestidade na realización de tarefas e participación en actividades dentro da comunidade educativa.
- Coidado das instalacións e do material empregado para realizar as tarefas e prácticas.
- Respeto pola comunidade educativa; compañeiros, docentes e persoal de servizos do centro.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Realizaranse diferentes visitas formativas (tentando que realizar a lo menos 3 durante o desenvolvemento do curso), en colaboración cos
responsables dos outros módulos, as empresas e centros tecnolóxicos de especial relevancia na zona de ubiación do centro. O obxetivo das
visitas é por ó alumno en contacto coa práctica real a vez que se estimula para o avance na adquisición de contidos.
Está previsto que unha das visitas se realice a un evento sectorial en donde o alumno poida estar en contacto coa tecnoloxía que os diferentes
fabricantes presentan no mercado nas áreas de interés que abrangue o título.
As actividades realizaranse en horario escolar e teñen unha duración de unha xornada escolar. Adicionalmente o profesor poderá solicitar ó
alumno algunha tarefa relacionada cos contidos adquiridos durante a realización da visita.
Está pevisto a realización de unha actividade formativa adicional impulsada polo departamento técnico de unha empresa relacionada co sector
eléctrico-electrónico. Esta actividade estará composta de dúas partes: unha na que se fai exposición sobre unha tecnoloxía de vangarda e outra na
que o fabricante presente os seus avances no referente a esa tecnoloxía e os equipos que con carácter competitivo ten no mercado. A actividade
terá un sentido mixto e interdisciplinar ó facela de maneira conxunta entre os propios estudantes e o personal técnico (da rama eléctrica e
electrónica) de empresas de referencia no séctor.
Asimesmo promoveráse a participación do alumnado dentro das actividades extraescolares deseñadas de maneira conxunta para o curso. Durante
a realización das actividades prestarase atención especial a todas aquelas instalacións e infraestructuras relacionadas co aproveitamento
fotovoltaico da Enerxía Solar.

10.Outros apartados
10.1) Modalidades de formación segundo a evolución da alerta sanitaria COVID-19
Este curso 2020-21 presenta unhas circunstancias especiaisl, debido á situación sanitaria debida ao COVID-19, podendo presentarse tres
escenarios diferenciados
SUPOSTO DE ACTIVIDADES PRESENCIAS: Será de aplicación todo o desenvolto nesta programación
SUPOSTO DE ACTIVIDADES SEMIPRESENCIAIS: Seguiranse os criterios de avaliación e cualificación, metodoloxía, procedementos de
recuperación e medidas de atención a diversidade establecidas nesta programación.
O medio de comunicación habitual será o correo electrónico e a mensaxería Abalar ou Mensario.
Utilizarase a Aula Virtual como medio para transmisión de apuntamentos, exercicios e actividades cando o alumnado se atope no seu domicilio
Utilizarase unha plataforma virtual Webex para a intercomunicación en temporeal co alumnado cando este se encontre no seu domicilio
SUPOSTO DE ACTIVIDADES DISTANCIA: Seguiranse todo o comunicado para o suposto da semipresencialidade, manténdose o alumnado
permanentemente no seu domicilio e tendo en conta sempre o que as instrucións facilitadas pola autoridade educativa.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
32009116

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

12 de Outubro

Ourense

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
ELE

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Electricidade e electrónica

CMELE01

Ciclo formativo
Instalacións eléctricas e automáticas

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

Máquinas eléctricas

2020/2021

7

123

147

MP0240_12

Transformadores

2020/2021

7

48

57

MP0240_22

Máquinas rotativas

2020/2021

7

75

90

MP0240

Nome

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

MARÍA DE LAS NIEVES RUBÍN VÁZQUEZ DE PARGA

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
O currículo do decreto 28/2010 do 15 de febreiro non precisa adecuación o non existir ningún ámbito productivo que destaque no entorno onde se
desenrola o ciclo formativo.
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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

1

Interpretación de
documentación
técnica
en
transformadores
Montaxe e ensaio de
transformadores
Mantemento e
reparación de
transformadores
Interpretación de
documentación
técnica en mer de CC.
Montaxe de máquinas
eléctricas rotativas e
CC.
Mantemento e
reparación de mer de
CC.
Manobras das
máquinas eléctricas
rotativas de CC.
Interpretación de
documentación
técnica en mer de CA.
Montaxe de máquinas
eléctricas rotativas de
CA
Mantemento e
reparación de mer de
CA.
Manobras das
máquinas eléctricas
rotativas de CA.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Duración (sesións)

Peso (%)

Interpretación de esquemas eléctricos, debuxos dos bobinados, plans de mantemento e informes dos
transformadores.

Descrición

10

8

Bobinar e montar o núcleo, carcasa... dun transformador e realizar as probas y ensaios. Ensaios en trafos
trifásicos
Mantemento e reparación de transformadores

26

20

21

9

Interpretación de esquemas eléctricos, debuxos dos bobinados, plans de mantemento e informes das mer de
CC.

7

6

Montar máquinas eléctricas rotativas de CC y ensamblar os seus elementos, e verificar o seu funcionamento

12

15

Manter e reparar mer de CC.

10

5

Realizar as manobras típicas das mer de CC

6

6

Interpretación de esquemas eléctricos, debuxos dos bobinados, plans de mantemento e informes das mer de
CA.

7

6

Montar máquinas eléctricas rotativas de CA y ensamblar os seus elementos, e verificar o seu funcionamento

24

15

Manter e reparar mer de CA.

16

5

Realizar as manobras típicas das mer de CA.

8

5
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
Interpretación de documentación técnica

en transformadores

Duración
10

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

Completo

RA1 - Elabora documentación técnica de transformadores eléctricos, onde relaciona símbolos normalizados e representa graficamente elementos e procedementos.

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 Debuxáronse esbozos e planos dos transformadores e as súas bobinaxes.
CA1.2 Debuxáronse esquemas de placas de conexións e ennobelamentos segundo normas.
CA1.3 Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de transformadores.
CA1.4 Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas.
CA1.5 Utilizouse simboloxía normalizada.
CA1.6 Redactouse documentación técnica.
CA1.7 Analizáronse documentos convencionais de mantemento de transformadores.
CA1.8 Realizouse un parte de traballo tipo.
CA1.9 Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de transformadores.
CA1.10 Respectáronse os tempos previstos nos deseños.
CA1.11 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

4.1.e) Contidos
Contidos
Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de transformadores.
Planos e esquemas eléctricos normalizados.
Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.
Aplicación de programas informáticos de debuxo técnico e cálculo.
Elaboración de plans de mantemento e montaxe de transformadores.
Elaboración de informes realizados en mantemento de transformadores.
Normativa e regulamentación.
Respeto dos tempos previstos nos deseños.
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Contidos
Respeto dos criterios de calidade establecidos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Montaxe e ensaio de transformadores

26

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

Completo

RA2 - Monta transformadores monofásicos e trifásicos, ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

SI

RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr.

NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.1 Seleccionouse o material de montaxe segundo cálculos, esquemas e especificacións de fábrica.
CA2.2 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados a cada procedemento.
CA2.3 Identificouse cada peza do transformador e a súa ensamblaxe.
CA2.4 Realizáronse as bobinaxes do transformador.
CA2.5 Conectáronse os ennobelamentos primarios e secundarios á placa de conexións.
CA2.6 Montouse o núcleo magnético.
CA2.7 Ensambláronse todos os elementos do transformador
CA2.8 Probouse o seu funcionamento mediante os ensaios habituais.
CA2.9 Montouse un transformador trifásico e comprobouse o seu funcionamento.
CA2.10 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.
CA2.11 Utilizáronse catálogos de fábrica para a selección do material.
CA2.12 Respectáronse criterios de calidade.
CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA4.2 Operouse cos transformadores respectando as normas de seguridade.
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade dos transformadores (proteccións, alarmas, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,
etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos
transformadores e as súas instalacións asociadas.
CA4.6.1 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe dos transformadores e as
súas instalacións asociadas.
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Criterios de avaliación
CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos
Contidos
Xeneralidades, tipoloxía e constitución de transformadores.
0Ensamblar todos os elementos do transformador (CA2.7.)
Ensaios normalizados aplicados a transformadores: normativa, técnicas, equipamentos e ferramentas.
Montar un transformador trifásico e comprobouse o seu funcionamento(CA2.9.)
Respectar os tempos previstos nos procesos(CA2.10.)
Utilizar catálogos de fábrica para a selección do material (CA2.11.)
Normas de seguridade utilizadas na montaxe de transformadores.
Características funcionais, construtivas e de montaxe.
Valores característicos: relación de transformación, potencias, tensión de curtocircuíto, etc. Placa de características.
Operacións para a construción de transformadores. Equipamentos e ferramentas.
Seleccionar o material de montaxe segundo cálculos, esquemas e especificacións de fábrica(CA2.1.)
Identificar cada peza do transformador e a súa ensamblaxe (CA2.3.)
Núcleos magnéticos.
Cálculo das bobinaxes.
Ennobelamentos primarios e secundarios.
Identificación de riscos.
Operar cos transformadores respectando as normas de seguridade(CA4.2.)
Identificar as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. (CA4.3.)
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Relacionar a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas (CA4.5.)
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
Valorar a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos(CA4.9.)
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Mantemento e reparación de transformadores

21

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

Completo

RA3 - Mantén e repara transformadores, e realiza comprobacións e axustes para a posta en servizo.

SI

RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr.

NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA3.1 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en pequenos transformadores monofásicos e trifásicos, e en autotransformadores.
CA3.2 Utilizáronse medios e equipamentos de localización e reparación de avarías.
CA3.3 Localizouse a avaría e identificáronse posibles solucións.
CA3.4 Desenvolveuse un plan de traballo para a reparación de avarías.
CA3.5 Realizáronse operacións de mantemento.
CA3.5.1 Realizáronse operacións de mantemento en transformadores monofásicos.
CA3.5.2 Realizáronse operacións de mantemento en transformadores trifásicos.
CA3.6 Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías.
CA3.7 Verificouse o funcionamento do transformador por medio de ensaios.
CA3.7.1 Verificouse o funcionamento do transformador monofásico por medio de ensaios.
CA3.7.2 Verificouse o funcionamento do transformador trifísico por medio de ensaios.
CA3.8 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.
CA3.9 Respectáronse criterios de calidade.
CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA4.2 Operouse cos transformadores respectando as normas de seguridade.
CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA4.4 Describíronse os elementos de seguridade dos transformadores (proteccións, alarmas, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,
etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.
CA4.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA4.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos
transformadores e as súas instalacións asociadas.
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Criterios de avaliación
CA4.6.2 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de mantemento dos transformadores e
as súas instalacións asociadas.
CA4.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA4.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA4.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos
Contidos
Técnicas de mantemento de transformadores.
0Normas de seguridade utilizadas no mantemento de transformadores.
Técnicas de mantemento de transformadores monofásicos.
Técnicas de mantemento de transformadores trifásicos.
Utilizar medios e equipamentos de localización e reparación de avarías.
Clasificar avarías características e os seus síntomas en pequenos transformadores monofásicos e trifásicos, e en autotransformadores.
Localizar a avaría e identificáronse posibles solucións( CA 3.3).
Desenvolver un plan de traballo para a reparación de avarías( CA3.4).
Realizar medidas eléctricas para a localización de avarías.
Verificouse o funcionamento do transformador por medio de ensaios. ( CA 3.7)
Verificar o funcionamento do transformador trifásico por medio de ensaios( CA3.7).
Verificar o funcionamento do transformador monofásico por medio de ensaios(CA3.7).
Equipamentos e ferramentas.
Diagnóstico e reparación de transformadores. Técnicas de localización de avarías.
Identificación de riscos.
Operar cos transformadores respectando as normas de seguridade(CA4.2.)
Identificar as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. (CA4.3.)
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Relacionar a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas (CA4.5.)
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Prevención de riscos laborais nos procesos de mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
Valorar a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos(CA4.9.)
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
Interpretación de documentación técnica en mer de CC.

Duración
7

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas, onde relaciona símbolos normalizados e representa graficamente elementos e procedementos.

Completo
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 Debuxáronse esbozos e planos das máquinas e as súas bobinaxes.
CA1.1.1 Debuxáronse esbozos e planos das máquinas de corrente continua e as súas bobinaxes.
CA1.2 Debuxáronse esquemas de placas de bornes, conexións e ennobelamentos segundo as normas.
CA1.2.1 Debuxáronse esquemas de placas de bornes, conexións e ennobelamentos das máquinas de cc segundo as normas.
CA1.3 Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas.
CA1.3.1 Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas de cc.
CA1.4 Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas.
CA1.5 Utilizouse simboloxía normalizada.
CA1.6 Redactouse documentación técnica.
CA1.7 Analizáronse documentos convencionais de mantemento de máquinas.
CA1.7.1 Analizáronse documentos convencionais de mantemento de máquinas de cc.
CA1.8 Realizouse un parte de traballo tipo.
CA1.8.1 Realizouse un parte de traballo tipo para as máquinas de cc.
CA1.9 Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de máquinas eléctricas rotativas.
CA1.9.1 Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de máquinas eléctricas rotativas de cc.
CA1.10 Respectáronse os tempos previstos nos deseños.
CA1.11 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

4.4.e) Contidos
Contidos
Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas.
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Contidos
0Respeto dos criterios de calidade establecidos( CA 1.11).
Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas de cc.
Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.
Planos e esquemas eléctricos normalizados en máquinas de cc: tipoloxía.
Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.
Realizar esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas.
Realizar esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas de cc.
Aplicación de programas informáticos de debuxo técnico e cálculo de instalacións.
Elaboración de plans de mantemento e montaxe de máquinas eléctricas rotativas.
Elaboración de plans de mantemento e montaxe de máquinas eléctricas rotativas de cc.
Elaboración de informes realizados en mantemento de máquinas eléctricas rotativas.
Elaboración de informes realizados en mantemento de máquinas eléctricas rotativas de cc.
Normativa e regulamentación.
Respeto dos tempos previstos nos deseños(CA1.10).

- 11 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD
Montaxe de máquinas eléctricas rotativas e CC.

Duración
12

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

Completo

RA2 - Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

NO

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

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 Seleccionouse o material de montaxe, as ferramentas e os equipamentos.
CA2.2 Identificouse cada peza da máquina e a súa ensamblaxe.
CA2.2.1 Identificouse cada peza da máquina de cc e a súa ensamblaxe.
CA2.3 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos característicos dun taller de bobinaxe.
CA2.4 Realizáronse bobinas da máquina.
CA2.4.1 Realizáronse bobinas da máquina de cc.
CA2.5 Ensambláronse bobinas e demais elementos das máquinas.
CA2.6 Conectáronse as bobinaxes rotórica e estatórica.
CA2.7 Montáronse as vasoiriñas e os aros rozantes, e conectáronse aos seus bornes.
CA2.8 Probouse o seu funcionamento mediante os ensaios habituais.
CA2.9 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.
CA2.10 Respectáronse criterios de calidade.
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas rotativas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizad
CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das máquinas
eléctricas rotativas e as súas instalacións asociadas.
CA5.6.1 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe das máquinas eléctricas
rotativas e as súas instalacións asociadas.
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Criterios de avaliación
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.

4.5.e) Contidos
Contidos
Xeneralidades, tipoloxía e constitución de máquinas eléctricas rotativas.
0Montaxe das vasoiriñas e os aros rozantes, e conectáronse aos seus bornes.
Xeneralidades, tipoloxía e constitución de máquinas eléctricas rotativas de cc.
Ensaios normalizados de máquinas eléctricas de corrente continua e corrente alterna: normativa, técnicas, equipamentos e ferramentas.
Ensaios normalizados de máquinas eléctricas de corrente continua: normativa, técnicas, equipamentos e ferramentas.
Normas de seguridade utilizadas na montaxe de máquinas rotativas.
Respeto dos tempos previstos nos procesos(CA. 2.9)
Respeto dos criterios de calidade establecidos( CA 2.10).
Constitución: partes fundamentais; elementos fixos e móbiles; conxuntos mecánicos.
Características funcionais, construtivas e de montaxe.
Valores característicos (potencia, tensión, velocidade, rendemento, etc.). Placas de características.
Curvas características das máquinas eléctricas de corrente continua e corrente alterna.
Curvas características das máquinas eléctricas de corrente continua.
Procesos de montaxe e desmontaxe de máquinas eléctricas de corrente continua e corrente alterna: equipamentos e ferramentas.
Procesos de montaxe e desmontaxe de máquinas eléctricas de corrente continua: equipamentos e ferramentas.
Circuítos magnéticos: rotor e estator.
Ennobelamentos rotóricos e estatóricos.
Conexión interior das bobinaxes e da placa de bornas.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD
Mantemento e reparación de mer de CC.

Duración
10

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

Completo

RA3 - Mantén e repara máquinas eléctricas rotativas, e realiza comprobacións e axustes para a posta en servizo.

NO

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

NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA3.1 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas eléctricas rotativas.
CA3.1.1 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas eléctricas rotativas de cc.
CA3.2 Utilizáronse medios e equipamentos de localización de avarías.
CA3.3 Localizouse a avaría e propuxéronse solucións.
CA3.4 Desenvolveuse un plan de traballo para a reparación de avarías.
CA3.4.1 Desenvolveuse un plan de traballo para a reparación de avarías en máquinas de cc.
CA3.5 Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías.
CA3.6 Reparouse a avaría.
CA3.7 Verificouse o funcionamento da máquina por medio de ensaios.
CA3.8 Substituíronse vasoiriñas, chumaceiras, etc.
CA3.9 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.
CA3.10 Respectáronse criterios de calidade.
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas rotativas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizad
CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das máquinas
eléctricas rotativas e as súas instalacións asociadas.
CA5.6.2 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de mantemento das máquinas eléctricas
rotativas e as súas instalacións asociadas.
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Criterios de avaliación
CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
CA5.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
CA5.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos
Contidos
Técnicas de mantemento de máquinas eléctricas rotativas.
0Respeto dos tempos previstos nos procesos(CA. 3.9)
Técnicas de mantemento de máquinas eléctricas rotativas de cc.
Respeto dos criterios de calidade establecidos( CA 3.10).
Equipamentos e ferramentas.
Diagnóstico e reparación de máquinas eléctricas rotativas: técnicas de localización de avarías e ferramentas empregadas.
Diagnóstico e reparación de máquinas eléctricas rotativas de cc: técnicas de localización de avarías e ferramentas empregadas.
Desenvolvemento de un plan de traballo para a reparación de avarías.
Desenvolvemento de un plan de traballo para a reparación de avarías nas máquinas de CC.
Realizar medidas eléctricas para a localización de avarías( CA3.5).
Reparar avarías(CA 3.6).
Verificar o funcionamento da máquina por medio de ensaios(CA 3.7).
Sustitución de elementos( CA 3.8)
Normas de seguridade utilizadas na construción e no mantemento de máquinas eléctricas rotativas.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Prevención de riscos laborais nos procesos de mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
7

Título da UD
Manobras das máquinas eléctricas rotativas de CC.

Duración
6

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

Completo

RA4 - Realiza manobras características en máquinas rotativas, para o que interpreta esquemas e aplica técnicas de montaxe.

NO

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

NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA4.1 Preparáronse as ferramentas, os equipamentos, os elementos e os medios de seguridade.
CA4.3 Seleccionouse o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión.
CA4.3.1 Seleccionouse o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión para as máquinas de cc.
CA4.4 Conectáronse as máquinas aos circuítos.
CA4.5 Medíronse magnitudes eléctricas.
CA4.6 Analizáronse resultados de parámetros medidos.
CA4.7 Tívose en conta a documentación técnica.
CA4.8 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.
CA4.9 Respectáronse criterios de calidade.
CA4.10 Elaborouse un informe das actividades realizadas e os resultados obtidos.
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas rotativas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizad
CA5.5 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.

4.7.e) Contidos
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Contidos
Regulación e control de xeradores de corrente continua rotativos.
0Ter en conta a documentación técnica(CA 4.7).
Aplicacións industriais de máquinas eléctricas rotativas.
Aplicacións industriais de máquinas eléctricas rotativas de cc.
Respeto dos tempos previstos nos procesos(CA. 4.8)
Respeto dos criterios de calidade establecidos( CA 4.10).
Elaboración de informes das actividades realizadas e os resultados obtidos( CA 4.10).
Arranque e control de motores de corrente continua.
Seleccionar o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión( CA 4.3)
Seleccionar o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión nas máquinas de cc.( CA 4.3)
Conectar as máquinas aos circuítos( CA 4.4 )
Medir magnitudes eléctricas( CA 4.5).
Analizar resultados de parámetros medidos( CA 4.6)
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
8

Título da UD
Interpretación de documentación técnica en mer de CA.

Duración
7

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas, onde relaciona símbolos normalizados e representa graficamente elementos e procedementos.

Completo
NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Debuxáronse esbozos e planos das máquinas e as súas bobinaxes.
CA1.1.2 Debuxáronse esbozos e planos das máquinas de corrente alterna e as súas bobinaxes.
CA1.2 Debuxáronse esquemas de placas de bornes, conexións e ennobelamentos segundo as normas.
CA1.2.2 Debuxáronse esquemas de placas de bornes, conexións e ennobelamentos das máquinas de ca segundo as normas.
CA1.3 Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas.
CA1.3.2 Realizáronse esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas de ca.
CA1.4 Utilizáronse programas informáticos de deseño para realizar esquemas.
CA1.5 Utilizouse simboloxía normalizada.
CA1.6 Redactouse documentación técnica.
CA1.7 Analizáronse documentos convencionais de mantemento de máquinas.
CA1.7.2 Analizáronse documentos convencionais de mantemento de máquinas de ca.
CA1.8 Realizouse un parte de traballo tipo.
CA1.8.2 Realizouse un parte de traballo tipo para as máquinas de ca.
CA1.9 Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de máquinas eléctricas rotativas.
CA1.9.2 Realizouse un proceso de traballo sobre mantemento de máquinas eléctricas rotativas de ca.
CA1.10 Respectáronse os tempos previstos nos deseños.
CA1.11 Respectáronse os criterios de calidade establecidos.

4.8.e) Contidos
Contidos
Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas.
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Contidos
0Respeto dos criterios de calidade establecidos( CA 1.11).
Simboloxía normalizada e convencionalismos de representación en reparación de máquinas eléctricas rotativas de ca.
Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.
Planos e esquemas eléctricos normalizados en máquinas de ca: tipoloxía.
Interpretación de esquemas eléctricos aplicados.
Realizar esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas.
Realizar esquemas de manobras e ensaios de máquinas eléctricas rotativas de ca.
Aplicación de programas informáticos de debuxo técnico e cálculo de instalacións.
Elaboración de plans de mantemento e montaxe de máquinas eléctricas rotativas.
Elaboración de plans de mantemento e montaxe de máquinas eléctricas rotativas de ca.
Elaboración de informes realizados en mantemento de máquinas eléctricas rotativas.
Elaboración de informes realizados en mantemento de máquinas eléctricas rotativas de ca.
Normativa e regulamentación.
Respeto dos tempos previstos nos deseños(CA1.10).
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
9

Título da UD
Montaxe de máquinas eléctricas rotativas de CA

Duración
24

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

Completo

RA2 - Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando os seus elementos, e verifica o seu funcionamento.

NO

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

NO

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.1 Seleccionouse o material de montaxe, as ferramentas e os equipamentos.
CA2.2 Identificouse cada peza da máquina e a súa ensamblaxe.
CA2.2.2 Identificouse cada peza da máquina de ca e a súa ensamblaxe.
CA2.3 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos característicos dun taller de bobinaxe.
CA2.4 Realizáronse bobinas da máquina.
CA2.4.2 Realizáronse bobinas da máquina de ca.
CA2.5 Ensambláronse bobinas e demais elementos das máquinas.
CA2.6 Conectáronse as bobinaxes rotórica e estatórica.
CA2.8 Probouse o seu funcionamento mediante os ensaios habituais.
CA2.9 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.
CA2.10 Respectáronse criterios de calidade.
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas rotativas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizad
CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das máquinas
eléctricas rotativas e as súas instalacións asociadas.
CA5.6.1 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe das máquinas eléctricas
rotativas e as súas instalacións asociadas.
CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
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Criterios de avaliación
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.

4.9.e) Contidos
Contidos
Xeneralidades, tipoloxía e constitución de máquinas eléctricas rotativas.
Ensaios normalizados de máquinas eléctricas de corrente continua e corrente alterna: normativa, técnicas, equipamentos e ferramentas.
Ensaios normalizados de máquinas eléctricas de corrente alterna: normativa, técnicas, equipamentos e ferramentas.
Xeneralidades, tipoloxía e constitución de máquinas eléctricas rotativas de ca.
Normas de seguridade utilizadas na montaxe de máquinas rotativas.
Respeto dos tempos previstos nos procesos(CA. 2.9)
Respeto dos criterios de calidade establecidos( CA 2.10).
Constitución: partes fundamentais; elementos fixos e móbiles; conxuntos mecánicos.
Características funcionais, construtivas e de montaxe.
Valores característicos (potencia, tensión, velocidade, rendemento, etc.). Placas de características.
Curvas características das máquinas eléctricas de corrente continua e corrente alterna.
Curvas características das máquinas eléctricas de corrente alterna.
Procesos de montaxe e desmontaxe de máquinas eléctricas de corrente continua e corrente alterna: equipamentos e ferramentas.
Procesos de montaxe e desmontaxe de máquinas eléctricas de corrente alterna: equipamentos e ferramentas.
Circuítos magnéticos: rotor e estator.
Ennobelamentos rotóricos e estatóricos.
Conexión interior das bobinaxes e da placa de bornas.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
10

Título da UD
Mantemento e reparación de mer de CA.

Duración
16

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

Completo

RA3 - Mantén e repara máquinas eléctricas rotativas, e realiza comprobacións e axustes para a posta en servizo.

NO

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

NO

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 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas eléctricas rotativas.
CA3.1.2 Clasificáronse avarías características e os seus síntomas en máquinas eléctricas rotativas de ca.
CA3.2 Utilizáronse medios e equipamentos de localización de avarías.
CA3.3 Localizouse a avaría e propuxéronse solucións.
CA3.4 Desenvolveuse un plan de traballo para a reparación de avarías.
CA3.4.2 Desenvolveuse un plan de traballo para a reparación de avarías en máquinas de ca.
CA3.5 Realizáronse medidas eléctricas para a localización de avarías.
CA3.6 Reparouse a avaría.
CA3.7 Verificouse o funcionamento da máquina por medio de ensaios.
CA3.9 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.
CA3.10 Respectáronse criterios de calidade.
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas rotativas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizad
CA5.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.
CA5.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das máquinas
eléctricas rotativas e as súas instalacións asociadas.
CA5.6.2 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de mantemento das máquinas eléctricas
rotativas e as súas instalacións asociadas.
CA5.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.
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Criterios de avaliación
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.

4.10.e) Contidos
Contidos
Técnicas de mantemento de máquinas eléctricas rotativas.
0Respeto dos tempos previstos nos procesos(CA. 3.9)
Respeto dos criterios de calidade establecidos( CA 3.10).
Técnicas de mantemento de máquinas eléctricas rotativas de ca.
Equipamentos e ferramentas.
Diagnóstico e reparación de máquinas eléctricas rotativas: técnicas de localización de avarías e ferramentas empregadas.
Diagnóstico e reparación de máquinas eléctricas rotativas de ca: técnicas de localización de avarías e ferramentas empregadas.
Desenvolvemento de un plan de traballo para a reparación de avarías.
Desenvolvemento de un plan de traballo para a reparación de avarías nas máquinas de CA.
Realizar medidas eléctricas para a localización de avarías( CA3.5).
Reparar avarías(CA 3.6).
Verificar o funcionamento da máquina por medio de ensaios(CA 3.7).
Sustitución de elementos( CA 3.8)
Normas de seguridade utilizadas na construción e no mantemento de máquinas eléctricas rotativas.
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
11

Título da UD
Manobras das máquinas eléctricas rotativas de CA.

Duración
8

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

Completo

RA4 - Realiza manobras características en máquinas rotativas, para o que interpreta esquemas e aplica técnicas de montaxe.

NO

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

NO

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 Preparáronse as ferramentas, os equipamentos, os elementos e os medios de seguridade.
CA4.2 Encaixáronse mecanicamente as máquinas.
CA4.3 Seleccionouse o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión.
CA4.3.2 Seleccionouse o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión para as máquinas de ca.
CA4.4 Conectáronse as máquinas aos circuítos.
CA4.5 Medíronse magnitudes eléctricas.
CA4.6 Analizáronse resultados de parámetros medidos.
CA4.7 Tívose en conta a documentación técnica.
CA4.8 Respectáronse os tempos previstos nos procesos.
CA4.9 Respectáronse criterios de calidade.
CA4.10 Elaborouse un informe das actividades realizadas e os resultados obtidos.
CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.
CA5.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.
CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.
CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas rotativas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizad
CA5.5 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.
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4.11.e) Contidos
Contidos
0Ter en conta a documentación técnica(CA 4.7).
Aplicacións industriais de máquinas eléctricas rotativas.
Aplicacións industriais de máquinas eléctricas rotativas de ca.
Normas de seguridade utilizadas en instalacións de máquinas eléctricas rotativas.
Respeto dos tempos previstos nos procesos(CA. 4.8)
Respeto dos criterios de calidade establecidos( CA 4.10).
Elaboración de informes das actividades realizadas e os resultados obtidos( CA 4.10).
Regulación e control de alternadores.
Arranque e control de motores de corrente alterna.
Acoplamento de motores e alternadores.
Seleccionar o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión( CA 4.3)
Seleccionar o automatismo cos circuítos de mando e forza, para as manobras de arranque e inversión nas máquinas de ca.( CA 4.3)
Conectar as máquinas aos circuítos( CA 4.4 )
Medir magnitudes eléctricas( CA 4.5).
Analizar resultados de parámetros medidos( CA 4.6)
Identificación de riscos.
Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
Prevención de riscos laborais nos procesos de mantemento.
Equipamentos de protección individual.
Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS ESIXIBLES.
Reflectido na táboa 4.c de cada unidade didáctica.
Será necesario ter o 50% de cada unidade didáctica superado para superar o módulo.
CRITERIOS CUALIFICACIÓN.
Proba escrita: 40%
Listas de cotexo: 50%
Táboas de observación: 10%
Entrega obrigatoria dos traballos propostos para cada avaliación. Entrega da memoria das experiencias prácticas según formato definido

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Serán definidas individualmente en función das carencias formativas do alumno detectadas o longo das avaliacións ordinarias.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
Farán un exame teórico e outro práctico que versará sobre os contidos mínimos esixibles da materia.
Entrega obrigatoria dos traballos propostos para cada avaliación.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
- Grao de cumprimento da programación no tempo estipulado.
- Avaliar a eficacia das medidas correctoras tomadas para a mellora do rendemento dos alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Realizar un cuestionario individual de recollida de datos
Realizar preguntas na clase
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.
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- 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
Participar nas actividades en educación en valores que o centro educativo realice o longo do ano académico.
Traballar no cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental para potenciar o respeto por o medio ambiente
e o traballo propio e dos compañeiros.
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Os alumnos participarán en todas as actividades propostas polo departamento.
- Visitas a empresas relacionada có ámbito profesional que se desenrola o módulo

10.Outros apartados
10.1) ESCENARIO DO PROTOCOLO CAOVID-19
Procedemento específico relativo a metodoloxía de ensino que se seguirá durante o curso académico 2020/21 según se estableza :
1.- ENSINANZA PRESENCIAL: seguiranse os criterios de cualificación, metodoloxía, procedementos de recuperación e medidas de atención a
diversidade establecidas nesta programación.
2.- ENSINANZA SEMIPRESENCIAL: seguiranse os criterios de cualificación, metodoloxía, procedementos de recuperación e medidas de atención
a diversidade establecidas nesta programación. Establecendo como ferramenta de apoio o libro de texto do módulo e os contidos publicados na
Aula Virtual que se indicque, así como unha plataforma de comunicación que permita a comunicación interna e externa co alumnado , con fin de
realizar un seguimento diario .
3.- ENSINANZA A DISTANCIA: A metodoloxía de traballo realizarase a través do libro de texto do módulo e os contidos publicados na Aula Virtual,
que permitirá unha ensinanza-aprendizaxe basada na interacción e facilitando o alumnado o acceso os materiais didácticos e a realización de
traballos e actividades de maneira individual, ademáis utilizarase unha plataforma de comunicación que permita a interacción coa profesora e cos
compañeiros e compañeiras e favorezan a organización e coordinación do traballo. En canto os seguintes aspectos indicar:
Sobre os CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MODALIDADE DE ENSINANZA A DISTANCIA
Realizarase unha sesión de avaliación e calificación en cada trimestre lectivo na que se avaliará o proceso de ensino-aprendizaxe, para cuxo
seguimento e valoración se utilizarán os seguintes instrumentos:
a)Calificación do traballo desenvolvido polos alumnos e alumnas mediante a entrega de actividades e traballos a través da aula virtual ou correo
electrónico.
c)Calificación dunha ou varias probas obxectivas de avaliación, realizadas a través da aula virtual ou a través de videoconferencia. Se o protocolo o
permite os exames serán preferentemente presenciais.
As probas obxectivas deberase acadar 5 puntos sobre 10 no total da proba para considerar superados eses contidos. O traballo desenvolvido será
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avaliado por a entrega de actividades e traballos do alumno/a . Deberase acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10.
A nota de cada avaliación obterase ponderando a media das notas das probas obxectivas, e as notas do traballo a través da aula virtual.
O peso da nota das probas obxectivas será do 70%, o peso do traballo a través da aula virtual será do 30%, sempre e cando o alumno poida
evidenciar a autoría propia e aprendizaxe debido as tarefas entregadas . A media ponderada redondearase por defecto se a parte decimal é
inferior a 0,5 e por exceso se é igual ou superior.
Sobre o PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN , establecerase a aula virtual como soporte para realizar os traballos , actividades e probas de
recuperación establecidas neste apartado .
Sobre MEDIDAS DE REFORZO, facilitaranse a través da aula virtual en cada contido actividades de reforzo .
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