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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.

Esta programación realízase para un centro situado nunha cidade media con gran influencia do ámbito rural. O desenvolvemento domótico en

ámbito global está bastante condicionado polo potencial económico dos posibles usuarios, debido a que as funcionalidades que introduce son

adicionais as estrictamente necesarias para o funcionamento das instalacións eléctricas da vivenda.

Con obxeto de poder adaptase as aplicacións potenciais, básicamente centrada no emprego de sistemas a mediana e pequena escala, aplícase

especial atención sobre os sistemas de menor coste e con mellor capacidade de ser introducidos incluso en instalacións xa en funcionamento. En

tódolos casos tense en conta os sistemas de maior formato que permiten implementar solucións domóticas a maior escala.
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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 Introducción da tecnoloxía domótica e automática a nivel de vivendas e edificios.Os sistemas
domóticos en vivendas
e edificios

12 7

2 Estructura dos sistemas de automátización con control baseado en sistemas electrónicos programables.Estructura de sistemas
de automatización

10 8

3 Elementos destinados a captación de información do proceso para aportarlle ó sistema de control automático.Equipos de captación
de datos para
sistemas automáticos.

10 7

4 Equipos de manobra dos receptores e receptores conectados nos saídas de control dos sistemas automáticos.Actuadores para
sistemas automáticos
e domóticos.

8 6

5 Introducción da tecnoloxía de sistemas automáticos e domóticos empregando controladores lóxicos
programables.

Instalacións domóticas
con autómatas
programables.

18 9

6 Introducción da tecnoloxía de sistemas domóticos empregando módulos lóxicos preprogramados, que so teñen
capacidade de configuración.

Instalacións domóticas
con módulos
preprogramados.

12 7

7 Introducción da tecnoloxía de sistemas domóticos baseados en corriente portadoras a través da instalación
eléctrica.

Instalacións domóticas
basadas en sistemas
de corrientes
portadoras.

12 9

8 Introducción da tecnoloxía de sistemas domóticos baseados en comunicación se fíos, con especial atención en
instalacións en funcionamento.

Instalacións domóticas
basadas en sistemas
de bus inhalámbrico.

16 9

9 Introducción da tecnoloxía de sistemas domóticos baseados en Buses de Campo como canal de comunicación
entre equipos.

Instalacións domóticas
basadas en bus de
campo.

22 9

10 Deseño e configuración de instalacións domóticas en función das necesidades de funcionamento da aplicación.Deseño e
configuración de
solucións automáticas
e domóticas.

15 10

11 Procedementos para instalación, posta en servizo e mantemento de instalacións automáticas e domóticas.Instalación e
mantemento de
sistemas automáticos
e domóticos

16 10

12 Introducción da normativa de referencia para instalacións automáticas e domóticas.Normativa de
referencia para
instalacións
automáticas e
domóticas.

7 4

13 Posibilidades de integración de solucións domóticas dentro do conxunto da infraestructura.Integración de
sistemas automáticos
e domóticos.

10 5

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Os sistemas domóticos en vivendas e edificios 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. NO

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.3 Definíronse os niveis de automatización domótico e inmótico

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.7 Recoñecéronse os tipos, as técnicas e os medios de comunicación nas instalacións domóticas e inmóticas.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA1.9 Obtívose información da documentación técnica e investigáronse as tendencias dos sistemas domóticos e inmóticos actuais.

CA1.10 Investigáronse tendencias en sistemas domóticos e inmóticos

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.5 Identificáronse en esquemas os elementos das instalacións domóticas.

CA2.6 Identificáronse en esquemas e planos as interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA3.1 Identificouse a estrutura empregada nos sistemas inmóticos

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.

CA5.1 Identificáronse as vantaxes de combinar tecnoloxías.

CA5.2 Recoñecéronse instalacións automáticas de edificios ou locais comerciais.
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Criterios de avaliación

CA5.3 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Conceptos xerais e estrutura das instalacións automatizadas en vivendas e edificios.

 0Técnicas específicas de programación e configuración en sistemas domóticos e inmóticos baseados en autómatas programables, de propósito propio e específicos.

  Representación de esquemas das instalacións e sistemas domóticos e inmóticos. Planos de situación de elementos.

  Novas tendencias en sistemas domóticos e inmóticos. Aplicacións en xestión da enerxía e en sistemas integrados con enerxías renovables.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Sistemas modulares.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Características específicas dos sistemas automatizados. Aplicacións domóticas e inmóticas: vivendas e grandes superficies (hoteis, centros comerciais e espazos públicos, etc.).

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Normativa de compatibilidade electromagnética e de eficiencia enerxética

 Estrutura dos sistemas inmóticos.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Instalacións automatizadas de edificios ou locais comerciais.

 Parámetros de control e xestión en edificios e grandes superficies.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Estructura de sistemas de automatización 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. NO

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.3 Definíronse os niveis de automatización domótico e inmótico

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais (sensores, actuadores, receptores, etc.), tendo en conta o seu funcionamento e as súas características técnicas.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.3 Relacionáronse os equipamentos e os materiais coas súas áreas de aplicación.

CA2.5 Identificáronse en esquemas os elementos das instalacións domóticas.

CA2.6 Identificáronse en esquemas e planos as interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.3 Realizáronse diagramas de bloques dos sistemas dunha instalación inmótica.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA5.1 Identificáronse as vantaxes de combinar tecnoloxías.

CA5.2 Recoñecéronse instalacións automáticas de edificios ou locais comerciais.
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Criterios de avaliación

CA5.3 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías.

CA5.8 Determinouse o sistema de supervisión.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Conceptos xerais e estrutura das instalacións automatizadas en vivendas e edificios.

 0Técnicas específicas de programación e configuración en sistemas domóticos e inmóticos baseados en autómatas programables, de propósito propio e específicos.

  Representación de esquemas das instalacións e sistemas domóticos e inmóticos. Planos de situación de elementos.

  Partes da instalación: bloques de memoria, E/S, control e visualización.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Elementos das instalacións automatizadas en vivendas e edificios. Elementos de entrada e saída, de potencia, etc. Tipos e características.

 Sistemas modulares.

 Características técnicas, clasificación e funcionamento dos sensores, actuadores e receptores, entre outros, empregados nos sistemas automatizados domóticos e inmóticos.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Características específicas dos sistemas automatizados. Aplicacións domóticas e inmóticas: vivendas e grandes superficies (hoteis, centros comerciais e espazos públicos, etc.).

 Dimensionamento de elementos.

 Criterios de selección de elementos e equipamentos.

 Dimensionamento de elementos de seguridade. Proteccións. Compatibilidade electromagnética. Interconexión con sistemas externos de seguridade.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Instrucións técnicas do REBT relativas ás instalacións domóticas.

 Estrutura dos sistemas inmóticos.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Selección dos elementos de control nunha instalación inmótica: autómata programable, etc.

 Esquemas relativos ás instalacións inmóticas.

 Diagramas de bloques das instalacións inmóticas.

 Elementos auxiliares da instalación: cadros, condutores e conectadores (canalizacións).

 Instalacións automatizadas de edificios ou locais comerciais.

 Parámetros de control e xestión en edificios e grandes superficies.

 Normas de compatibilidade electromagnética.

 Sistema de supervisión. Sistema SCADA.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Equipos de captación de datos para sistemas automáticos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. NO

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais (sensores, actuadores, receptores, etc.), tendo en conta o seu funcionamento e as súas características técnicas.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Elementos das instalacións automatizadas en vivendas e edificios. Elementos de entrada e saída, de potencia, etc. Tipos e características.

 Características técnicas, clasificación e funcionamento dos sensores, actuadores e receptores, entre outros, empregados nos sistemas automatizados domóticos e inmóticos.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Selección dos elementos de control nunha instalación inmótica: autómata programable, etc.

 Elementos auxiliares da instalación: cadros, condutores e conectadores (canalizacións).

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Normas de compatibilidade electromagnética.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Actuadores para sistemas automáticos e domóticos. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais (sensores, actuadores, receptores, etc.), tendo en conta o seu funcionamento e as súas características técnicas.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das instalacións automatizadas en vivendas e edificios. Elementos de entrada e saída, de potencia, etc. Tipos e características.

 Dimensionamento de elementos de seguridade. Proteccións. Compatibilidade electromagnética. Interconexión con sistemas externos de seguridade.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Selección dos elementos de control nunha instalación inmótica: autómata programable, etc.

 Elementos auxiliares da instalación: cadros, condutores e conectadores (canalizacións).

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Normas de compatibilidade electromagnética.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalacións domóticas con autómatas programables. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Técnicas específicas de programación e configuración en sistemas domóticos e inmóticos baseados en autómatas programables, de propósito propio e específicos.

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Sistemas modulares.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.

 Buses de comunicación domésticos.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Instalacións domóticas con módulos preprogramados. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.6.e) Contidos

Contidos

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Sistemas modulares.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Buses de comunicación domésticos.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Instalacións domóticas basadas en sistemas de corrientes portadoras. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.7.e) Contidos

Contidos

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.

 Buses de comunicación domésticos.

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Instalacións domóticas basadas en sistemas de bus inhalámbrico. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.8.e) Contidos

Contidos

  Compatibilidade entre sistemas. Interconexión de elementos.

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.

 Buses de comunicación domésticos.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Instalacións domóticas basadas en bus de campo. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de automatización en vivendas (domótica) e edificios (inmótica), para o que analiza o seu funcionamento, implementa sistemas, e
identifica e configura os seus elementos. NO

RA2 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha automatización domótica, para o que analiza tecnoloxías e as súas
aplicacións, e describe os compoñentes que integran as instalacións. NO

RA3 - Determina as características dos elementos e dos sistemas empregados nunha instalación inmótica, para o que analiza os dispositivos e identifica a aplicación
dos elementos da instalación. NO

RA4 - Configura sistemas domóticos e inmóticos, para o que analiza a tecnoloxía e as características da instalación, tendo en conta o grao de automatización
desexado. SI

RA5 - Caracteriza instalacións inmóticas aplicadas á automatización en edificios e grandes locais, para o que implementa sistemas e configura os seus elementos. 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 Identificouse a estrutura de instalacións automatizadas para vivendas e edificios.

CA1.2 Recoñecéronse as instalacións e as aplicacións automáticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA1.4 Identificáronse as tecnoloxías aplicables á automatización de vivendas e edificios.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación automatizada coa súa aplicación.

CA1.8 Establecéronse os parámetros necesarios para combinar tecnoloxías e configuráronse os elementos de interconexión.

CA2.1 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA2.2 Identificouse o funcionamento e as características dos elementos das tecnoloxías domóticas.

CA2.4 Relacionáronse os elementos de seguridade con cada sistema.

CA2.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

CA3.2 Relacionáronse os elementos dos sistemas coa súa aplicación.

CA3.4 Identificáronse equipamentos e elementos en esquemas.

CA3.5 Recoñecéronse as características dos compoñentes dunha instalación inmótica.

CA3.6 Seleccionáronse os equipamentos de control en función da súa aplicación.

CA3.7 Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, condutores, canalizacións, etc.), en función da instalación.

CA3.8 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.1 Identificouse o funcionamento e as características da tecnoloxía empregada nos sistemas domóticos e inmóticos (correntes portadoras, sen fíos, etc.).

CA4.2 Identificouse a estrutura da instalación segundo as tecnoloxías.
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Criterios de avaliación

CA4.3 Aplicáronse técnicas de configuración.

CA4.4 Dimensionáronse os elementos da instalación.

CA4.5 Dimensionáronse os elementos seguridade.

CA4.6 Seleccionáronse os elementos da instalación en función da tecnoloxía que cumpra empregar.

CA4.7 Configuráronse módulos de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA4.8 Aplicáronse no deseño as normas de seguridade e compatibilidade electromagnética.

CA4.9 Elaboráronse esquemas das instalacións.

CA4.10 Utilizáronse programas informáticos de deseño.

CA5.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA5.5 Configuráronse os elementos de interconexión de tecnoloxías.

CA5.6 Seleccionáronse as aplicacións en áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA5.7 Respectáronse as normas de compatibilidade electromagnética.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións domóticas e inmóticas nas áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

 Tipoloxías de comunicación: BUS, anel, estrela e malla, etc. Redes de comunicación utilizadas en sistemas domóticos e inmóticos. Estándares e sistemas propios.

 Comunicación con cableamento existente, cableamento específico, sistemas sen fíos, etc. Medios de comunicación. Técnicas e medios de comunicación nos sistemas de correntes
portadoras. X-10.
 Funcionamento e características dos elementos das tecnoloxías: elementos de sistemas domóticos tradicionais de correntes portadoras e doutros sistemas.

 Configuración de instalacións, de sistemas de control e de elementos pasivos.

 Interconexións entre as áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións. Compatibilidade entre sistemas.

 Características dos equipamentos dunha instalación inmótica.

 Dimensionamento dos elementos dunha instalación inmótica.

 Características das tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos: correntes portadoras, sen fíos, etc.

 Estrutura, partes fundamentais e precaucións eléctricas dos sistemas de correntes portadoras e sen fíos, etc.

 Conexión de elementos. Configuración de sistemas e elementos de correntes portadoras e tecnoloxía sen fíos. Axustes de elementos. Técnicas e software de programación.

 Dimensionamento dos elementos de seguridade propios dos sistemas domóticos e inmóticos.

 Configuración de módulos de confort, de seguridade, de xestión enerxética e de telecomunicacións.

 Buses de comunicación domésticos.

 Configuración dos elementos de interconexión de tecnoloxías.
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Contidos

 Combinación de áreas de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Deseño e configuración de solucións automáticas e domóticas. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. NO

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA2.6 Determináronse os elementos máis usuais susceptibles de ser intervidos.

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Axuste de elementos e de programación dos sistemas.

 Software de visualización, control e verificación de parámetros. Sistemas de telecontrol.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Instalación e mantemento de sistemas automáticos e domóticos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. NO

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos en cada sistema.

CA1.4 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA1.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.7 Instaláronse os elementos de seguridade propios de cada sistema.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA2.1 Identificáronse as operacións de mantemento.

CA2.2 Identificáronse as operacións de mantemento preditivo e preventivo da instalación.

CA2.3 Planificouse o mantemento preventivo.

CA2.4 Elaborouse o procedemento de actuación para cada tipo de sistema.

CA2.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

CA2.7 Substituíronse elementos das instalacións domóticas e inmóticas.

CA2.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

CA2.9 Elaboráronse documentos de rexistro e histórico de avarías.

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA3.2 Operouse con máquinas e ferramentas respectando as normas de seguridade.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA3.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA3.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 0Parámetros de combinación entre tecnoloxías: protocolos de comunicación, tipos de sinais, etc.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Técnicas de montaxe, conexión de elementos, sinalización e documentación técnica.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Configuración dos elementos da instalación.

 Procesos de verificación do funcionamento da instalación.

 Instalación de módulos de integración entre sistemas automatizados.

 Avarías en sistemas domóticos e inmóticos.

 Operacións de mantemento e puntos críticos en sistemas domóticos e inmóticos nas áreas de confort, comunicación e alarmas, etc.

 Mantemento de elementos de E/S das instalacións domóticas e inmóticas.

 Mantemento de sistemas de comunicación en instalacións domóticas e inmóticas. Estándares de mantemento de redes de comunicación. Ferramentas específicas.

 Planificación e procedementos de actuación no mantemento de instalacións e sistemas domóticos e inmóticos.

 Recoñecemento de instrumentos de medida aplicados á prevención de avarías. Interpretación de valores. Histórico de medidas. Analizador de espectro e redes. Osciloscopio.
Espectrómetro.
 Sistemas informáticos propios para verificación de instalacións, elementos e sistemas.

 Axuste de elementos e de programación dos sistemas.

 Software de visualización, control e verificación de parámetros. Sistemas de telecontrol.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións domóticas e inmóticas.

 Factores e situacións de risco.

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

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

N.º Título da UD Duración

12 Normativa de referencia para instalacións automáticas e domóticas. 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. NO

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Establecéronse procedementos de montaxe específicos en cada sistema.

CA1.9 Respectáronse as normas de seguridade e de compatibilidade electromagnética.

CA2.5 Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación.

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA3.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA3.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA3.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA3.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA3.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de montaxe, conexión de elementos, sinalización e documentación técnica.

 Selección (segundo o contorno e a aplicación) e axuste dos elementos e dos equipamentos.

 Compatibilidade electromagnética.

 Elementos de seguridade propios de cada sistema.

 Procesos de verificación do funcionamento da instalación.

 0Normativa.

 Planificación e procedementos de actuación no mantemento de instalacións e sistemas domóticos e inmóticos.

 Recoñecemento de instrumentos de medida aplicados á prevención de avarías. Interpretación de valores. Histórico de medidas. Analizador de espectro e redes. Osciloscopio.
Espectrómetro.
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Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ao mantemento de instalacións eléctricas nas instalacións domóticas e inmóticas.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Normas de seguridade no emprego de máquinas e ferramentas.

 Identificación das causas máis frecuentes de accidentes laborais nas instalacións domóticas e inmóticas.

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

 Normativa de xestión de residuos, de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Integración de sistemas automáticos e domóticos. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala sistemas domóticos e inmóticos, para o que realiza operacións de montaxe, conexión e axuste. NO

RA2 - Realiza o mantemento preditivo, preventivo e correctivo de instalacións domóticas e inmóticas, aplicando o plan de mantemento e a normativa relacionada. NO

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse o funcionamento dos sistemas de automatización domótica e inmótica.

CA1.2 Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas domóticos e inmóticos.

CA1.5 Conectáronse elementos da instalación.

CA1.6 Configuráronse os elementos conectados.

CA1.8 Combináronse aplicacións de confort, seguridade, xestión enerxética e telecomunicacións.

CA2.8 Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos.

CA2.9 Elaboráronse documentos de rexistro e histórico de avarías.

CA3.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que haxa que empregar nas operacións de montaxe e mantemen

4.13.e) Contidos

Contidos

 Esquemas de instalación.

 0Parámetros de combinación entre tecnoloxías: protocolos de comunicación, tipos de sinais, etc.

  Sistemas de control integrado.

 Características das tecnoloxías, dos elementos auxiliares e de conexión das instalacións domóticas e inmóticas.

 Mantemento de sistemas de comunicación en instalacións domóticas e inmóticas. Estándares de mantemento de redes de comunicación. Ferramentas específicas.

 Axuste de elementos e de programación dos sistemas.

 Factores e situacións de risco.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ACADAR A AVALIACIÓN POSITIVA DO MÓDULO:

1- Identificar a composición dos sistema automatizados.

2- Diferenciar entre unha configuración con mando cableado e mando programadro identificando vantaxas e inconvintes de cada opción.

3- Relacionar os sistema Domóticos cos sistemas de ICT, identificando as funcións que se complementan.

4- Entender a estructura dos sistemas de control programables e determinar as posibilidades de integración na automatización de vivendas e

edificios.

5- Entender a estructura de unha CPU dentro do sistema de control programable.

6- Determinar as necesidades de equipamento para implementar sistemas Domóticos con especial atención sobre os equipos de control.

7- Analizar as vantaxes de dispoñer de sistemas de control baseadas en periferia descentralizada con Buses de Campo.

8- Identificar as variables de entrada necesarias para configurar un sistema de control Domótico.

9- Comprender as posibilidades dos sistemas Domóticos dentro das vivendas e edificios.

10- Determinar o funcionamento dos módulos de captación de información para empregalos nos sistemas de control, identificando as

características eléctricas de interconxión coa aparamenta de control.

11- Coñecer os principais sistemas de captación existentes no mercado analizando as características nominais para poder elexir o que mellor se

axuste ás necesidades de funcionamento da aplicación.

12- Entender as posibilidades de saída dos sistemas de control para adaptalos dentro da parte de Potencia que permite manexar ós receptores.

13- Diferenciar as tecnoloxías de manobra existentes analizando as posibilidades que proporcionan os equipos baseados en Electrónica de

Potencia para instalar ó pe dos receptores.

14- Entender as posibilidades de utilización que ofrecen os sistema de automatización baseados en Controladores Lóxicos Programables tanto

para aplicacións Domóticas como Industriais.

15- Deseñar solucións de automatización baseadas nos Controladores Programables LOGO de Siemens e Celio de Schneider.

16- Analizar as posibilidades de mercado en canto a equipos e periferia de expansión para os Controladores Lóxicos Programables.

17- Entender as posibilidades de control que ofrecen os sistemas de control adicados con tecnoloxía embebida para poder integralos nas

aplicacións coa configuración axeitada.

18- Coñecer a tecnoloxía de Correntes Portadoras, identificando as posibilidades de utilización e montaxe para poder comparalos con outros

sistemas a partir da valoración de vantaxas e inconvintes.

19- Analizar as posibilidades de utilización dos sistemas baseados en correntes portadoras e as solucións comerciais.

20- Entender a configuración dos sistemas Domóticos que empregan tecnoloxía baseada en Módulos Preprogramados.

21- Coñecer as posibilidades de utilización dos sistemas baseados en Módulos Preprogramados e comparalos con outras solucións tecnolóxicas.

22- Entender o funcionamento dos sistemas Domóticos baseados en tecnoloxía inhalámbrica.

23- Determinar as posibilidades de integración das solucións inhalámbricas, con especial atención para utilizar en instalacións montadas.

24- Montar, Configurar e Integrar os sistemas Domóticos baseados en tecnoloxía inhalámbrica.

25- Identificar o funcionamento dos sistemas de automatización baseados en Buses de Campo, analizando as vantaxas que introduce con

respecto das outras tecnoloxías.

26- Determinar o potencial que permiten os sistemas baseados en Buses de Campo para configurar solucións Domóticas de grandes dimensións.

27- Coñecer o funcionamento dos sistemas baseados no bus KNX analizando as posibilidades de integración dentro dos diferentes e equipos e a

interconexión con outros equipos de control.

28- Manexar as ferramentas informáticas empregadas para configuración e programación dos sistemas baseados en tecnoloxía KNX.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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29- Facer comparativa entre as diferentes tecnoloxías domóticas existentes no mercado, facendo unha comparativa de vantaxas e inconvintes que

nos permita determinar a que mellor se axuste ás necesidades da aplicación.

30- Manexar as posibilidades comerciais dos diferentes sistemas Domóticos para poder elexir o que mellor se axuste as necesidades específicas

da aplicación.

31- Deseñar e configurar as instalacións domóticas segundo as premisas establecidas pola aplicación.

32- Aplicar os procedementos de montaxe, posta en servizo e mantemento das instalacións Domóticas para asegurar un óptimo funcionamento

das mesmas.

33- Actuar sobre as instalacións Domóticas e Automáticas para traballar en condicións de seguridade para o operario e a propia instalación.

34- Aplicar a normativa de referencia sobre as instalacións Domóticas e Automáticas nos aspecto eléctrico, de seguridade e de integración no

medio.

35- Determinar defectos de funcionamento nas instalacións Domóticas e aplicar os procedementos para correxilas con obxeto de acadar un

funcoinamento óptimo.

36- Entender o funcionamento das pasarelas de comunicación que permiten facer control remoto sobre as instalacións Domóticas e Automáticas.

37- Aplicar as posibilidades de monitorización e control sobre os sistemas automáticos.

38- Valorar o impacto económico da instalación de unha solución Domótica, como criterio determinante na elección de solucións.

39- Analizar os problemas asociados ós sistemas de control cando manexan sinais dixitais e analóxicas.

40- Coñecer as tecnoloxías de adaptación de sinais empregadas para conseguir un correcto funcionamento que evite erros derivados de defectos

de conexión e perturbacións do entorno.

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.

    c- Realización 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).

      - Dentro de cada avaliación realizanse probas intermedias eliminatorias de materia. Para que unha parte poida ser eliminada dentro do

trimestre o alumno deberá ter nota igual ou superior a catro (4) na proba correspóndete a esa parte.

      - As partes con nota inferior a catro (4) deberán avaliarse na proba final da avaliación, que se realizará dentro das datas previstas para tal fin.

      - 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%)
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       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.

     - 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 aterioridade.

       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:

- Entregar ou rematar os traballos pendentes de realizar.

- 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.

- Para o alumnado que teña o módulo pendente logo de realizada a segunda avaliación parcial, o profesor realizará un informe de avaliación

individualizado que servirá para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. O informe individualizado incluirá as unidades

formativas pendentes de superar

Para cada unidade incluirase:

     - Actividades a realizar

    -  Contidos mínimos

    -  Criterios de avaliación.

    -  Data da proba escrita.

- Nos mes de xuño, dentro do calendario fixado pola xefatura de estudos, faise unha avaliación xeral do módulo que ten caracter de recuperación
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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

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 168 sesións lectivas, o

10% serían 17 sesións lectivas.

Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia do módulo

superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito à avaliación continua no módulo de acumular un 10% de faltas

de asistencia con respecto a súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe se comunicará a perda do dereito á

avaliación continua. Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación

continua.

O alumnado que teña perdido o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba final extraordinaria, no mes de xuño, dos contidos mínimos

da materia do módulo. Esta proba poderá estar dividida en tantas partes coma unidades formativas. Será de tipo teórico-práctico. A proba

basearase nos criterios de avaliación correspondentes a cada unidade formativa.

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

1- Grao de cumprimento da programación no período estimado.

2- Avaliar a eficacia das medidas correctoras tomadas para a mellora do resultado dos alumnos.

Para realizar o seguimento e a valoración da programación deste módulo utilizaranse os seguintes mecanismos:

- Na folla de seguimento anotaranse os contidos impartidos e as observacións que puidesen ter relevancia mensualmente. A comparación entre

estes contidos e os programados a principio de curso poderán dar lugar a modificacións, ben a propoñer no presente curso, ou a ter en conta no

seguinte.

- As conclusións do equipo educativo trala sesión de avaliación inicial.

- As conclusións do equipo educativo tralas sesións de avaliación ordinaria.

- As enquisas de satisfacción propostas aos alumnos en canto á docencia.

- As observacións que puidese facer o titor nas reunións de Departamento.

- As observacións que poida facer o alumno Delegado de curso actuando como tal.

- As propostas do profesor titular.

Con estes mecanismos obteranse as conclusións que dean lugar ás modificacións a realizar na programación deste módulo para o curso seguinte

e que se incluirán na Memoria Final de curso do Departamento

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

-  Realizar un cuestionario individual  de recollida de datos.
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-  Preguntar na clase sobre coñecementos ou experiencias previos.

  -A través de pequenas probas sobre a materia impartida e as actividades realizadas

-  Observacións de actitudes, hábitos de aprendizaxe, habilidades académicas e adaptación á clase

-  Observar o material , apuntamentos, pequenos traballos escritos ou orais do alumnado

-  Coñecer os perfís do alumnado.

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

Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de maior complexidade para algúns.

deseñar actividades de ensinanza aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade.

Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos.

Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes ritmos de aprendizaxe.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

-  Os alumnos do ciclo participarán nas actividades dirixidas á educación en valores que organice o centro.

-  Traballarán cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental para potenciar o

    ríspeto por o medio ambiente e o traballo propio e dos compañeiros.

-  Coidarán as instalacións e o material empregado para realizar as tarefas e prácticas.

-  Respetarán a toda a comunidade educativa integrándose con responsabilidade en todas as actividades que se

   organicen.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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.
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10.Outros apartados

10.1) MEDIDAS PARA A IMPARTICIÓN DOS MÓDULOS CON MEDIOS TELEMÁTICOS EPROCEDEMENTOS PARA
ADQUIRIR OS RESULTADOS DE APRENDIZAXE ESENCIAIS, QUE NON PUIDERON DESENVOLVERSE NO CURSO
2019/2020

MEDIDAS PARA A IMPARTICIÓN DOS MÓDULOS CON MEDIOS TELEMÁTICOS PARA QUE O ALUMNADO CONTINÚE CO SEU PROCESO

EDUCATIVO NOS SEUS DOMICILIOS NO CASO DA SUSPENSIÓN TEMPORAL DAS CLASES PRESENCIAIS.

   1.- Sistema de comunicación: e-mail, curso Moodle que temos creado na

    Aula Virtual do IES e usamos dende inicio de curso.

   2.- Elaboración de actividades especificas:

          - Apuntes co apoio de explicación con audio e vídeo.

          - Exercicios resoltos a modo de exemplo co apoio de explicación con

            audio e vídeo.

          - Exercicios para entregar.

          - Corrección dos exercicios.

          - Resolución de dúbidas.

          - Uso de recursos da web.

10.2) PROCEDEMENTOS PARA ADQUIRIR OS RESULTADOS DE APRENDIZAXE ESENCIAIS, QUE NON PUIDERON
DESENVOLVERSE NO CURSO 2019/2020 NO MÓDULO MP0521

PROCEDEMENTOS PARA ADQUIRIR OS RESULTADOS DE APRENDIZAXE ESENCIAIS, QUE NON PUIDERON DESENVOLVERSE NO

CURSO 2019/2020 DEBIDO ÁS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS DERIVADAS DO COVID-19 NO MÓDULO MP0521 TÉCNICAS E

PROCESOS EN INSTALACIÓNS DOMÓTICAS E AUTOMÁTICAS DO PRIMEIRO CURSO.

  -  Realización dos montaxes que permitan o alumnado fixar as aprendizaxes adquiridas ca formación online por ser parte da temática coincidente
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0524 Configuración de instalacións eléctricas 82020/2021 168140

MP0524_13 Configuración de instalacións eléctricas en baixa tensión 82020/2021 8470

MP0524_23 Configuración de instalacións para iluminación interior e exterior 82020/2021 4235

MP0524_33 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas 82020/2021 4235

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Os compoñentes de esta programación didáctica están desenvoltos de acordo coa Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolve-

mento, 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 138/2011, do 9 de xoño, polo

que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico superior en sistemas electrotécnicos e automati-

zados

O ciclo formativo está dividido en 13 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 para as persoas adultas, no

noso centro divídense en 5 trimestres de formación no centro educativo e un trimestre no centro de traballo.

Este Ciclo Formativo, que forma aos futuros Técnicos superiores en sistemas electrotécnicos e automatizados, 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

electricidade-electrónica, onde se precisa persoal cualificado.

O perfil profesional deste título, dentro do sector terciario, marca unha evolución cara ás competencias relacionadas cun deseño e unha instalación

adecuados a maiores requisitos de eficiencia enerxética e seguridade na explotación e no uso das instalacións e de conservación ambiental me-

diante o uso de enerxías renovables e a xestión de residuos.

 A evolución tecnolóxica está a permitir a adecuación de materiais e equipamentos con maiores prestacións, eficiencia e seguridade nas instala-

cións electrotécnicas, cun forte crecemento na demanda de instalacións automatizadas, tanto en vivendas e edificios como en industrias, instala-

cións solares fotovoltaicas e de infraestruturas de telecomunicacións en edificios de vivendas e do sector terciario.

 A estrutura organizativa das empresas do sector avanza cara ao traballo en equipo e a delegación de funcións e responsabilidades en xestión de

recursos, programación e supervisión dos procesos, e seguimento dos plans de calidade e seguridade

Este profesional debe presentar un perfil polivalente, capaz de adaptarse aos cambios, cun alto grao de autonomía e de capacidade para a toma

de decisións, para o traballo en equipo e para a coordinación con persoal instalador doutros sectores.

A adaptación aos cambios de normas e regulamentos está a supor unha evolución cara a sistemas integrados de xestión de calidade e seguridade,

e é previsible a incorporación de protocolos derivados da normativa de xestión de residuos eléctricos.

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 superiores que realizan este módulo.

Esta figura profesional exerce a súa actividade en empresas, maioritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de proxectos, á xestión e

á supervisión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais, á instalación de sistemas domóti-

cos e inmóticos, a infraestruturas de telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baixa e a sistemas automatizados, tanto por conta propia

como por conta allea.

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

Técnico/a en proxectos electrotécnicos.

Proxectista electrotécnico/a.

Proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para vivendas e edificios.

Proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para locais especiais

Proxectista de instalacións de iluminación exterior.

Proxectista de liñas eléctricas de distribución de enerxía eléctrica en media tensión e centros de transformación.

Proxectista en instalacións de antenas e de telefonía para vivendas e edificios.

Coordinador/ora técnico/a de instalacións electrotécnicas de baixa tensión para os edificios.

Técnico/a de supervisión, verificación e control de equipamentos e instalacións electrotécnicas e automatizadas.

Técnico/a supervisor/ora de instalacións de iluminación exterior.

Capataz de obras en instalacións electrotécnicas.

Xefe/a de equipo de instalación de baixa tensión para edificios.
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Coordinador técnico de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior.

Técnico/a en supervisión, verificación e control de equipamentos en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación ex-terior.

Capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

Encargado/a de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

Xefe/a de equipo de instalación en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior.

Xestor/ora do mantemento de instalacións eléctricas de distribución e iluminación exterior.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Diseñaremos  as instalacións interiores de vivendas e as de calquera  outro tipo de local prestando atención ás
distintas particularidades según  o uso

Configuración, deseño
e cálculo de
instalacións interiores
en edificios de
vivendas, industriais,
pública concurrencia e
locais de
características
especiais

26 30

2 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

Configuración e
cálculo de Instalacións
de enlace

32 30

3 Explicaremos o referido a liñas e redes dedistribución, desde xeración eléctrica ata a chegada aos centros de
transformación e as líneas de distribución en B.T. Interpretaremos e realizaremos esquemas de redes de
distribución en AT. Dimensionaremos e calcularemos líneas de B.T tanto de distribución como interiores

Configuración,cálculo
e deseño de líneas
eléctricas de B.T

14 5

4 Coñeceremos e calcularemos as distintas tarifas que rixen no mercado. Interpretaremos recibos e
consultaremos reglamentación vixente

Cálculo e
interpretación de
tarifas eléctricas.

12 5

5 Estudiaremos e diseñarémos os compoñentes necesarios para cada tipo de instalación fotoivoltaícaConfiguración de
instalacións solares
fotovoltaícas

42 15

6 Interpretaremos a regulamentación vixente (REBT ITC-09). Calcularemos os parámetros característicos das
instalacións de iluminación interior e exterior. Faremos cálculos con programas informáticos .Cálcularemos
redes de alumenado público

Configuración de
instalacións para
iluminación interior e
exterior

42 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Configuración, deseño e cálculo de instalacións interiores en edificios de vivendas, industriais, pública concurrencia e locais de
características especiais

26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, describindo os seus elementos, as características
técnicas e a normativa. NO

RA2 - Caracteriza as instalacións eléctricas de baixa tensión en locais de características especiais e instalacións con fins especiais, identificando a súa estrutura, o
seu funcionamento e a normativa específica. SI

RA3 - Determina as características dos elementos das instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que realiza
cálculos e consulta documentación de fábrica. SI

RA4 - Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño e elabora planos e
esquemas. NO

4.1.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 e locais.

CA1.2 Identificouse a estrutura das instalacións en edificios.

CA1.4 Recoñecéronse os elementos característicos do tipo de instalación.

CA1.5 Relacionáronse os elementos coa súa simboloxía en planos e esquemas.

CA1.6 Diferenciáronse tipos de instalacións atendendo ao seu uso.

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

CA2.1 Identificáronse os tipos de subministracións.

CA2.2 Clasificáronse os emprazamentos e os modos de protección en instalacións de locais con risco de incendio e explosión.

CA2.3 Recoñecéronse as prescricións específicas para as instalacións en locais especiais.

CA2.4 Identificáronse as condicións técnicas das instalacións con fins especiais.

CA2.5 Recoñecéronse as proteccións específicas de cada tipo de instalación.

CA2.6 Diferenciáronse as condicións de instalación dos receptores.

CA2.7 Identificáronse as características técnicas de canalizacións e condutores.

CA2.8 Relacionáronse os elementos das instalacións cos seus símbolos en planos e esquemas.

CA2.9 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.1 Calculouse a previsión de cargas.

CA3.2 Definiuse o número de circuítos.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, caídas de tensión, potencia, etc.

CA3.4 Realizáronse cálculos de sección.

CA3.5 Dimensionáronse as proteccións.

CA3.6 Dimensionáronse canalizacións e envolventes.

CA3.7 Calculouse o sistema de posta a terra.

CA3.8 Respectáronse as prescricións do REBT.

CA3.9 Utilizáronse aplicacións informáticas.

CA4.2 Elaborouse o cadro de cargas coa previsión de potencia.

CA4.3 Dimensionouse a instalación.

CA4.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais.

CA4.5 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción da instalación.

CA4.6 Aplicáronse criterios de calidade e eficiencia enerxética.

CA4.7 Elaboráronse os planos e esquemas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa: REBT, código técnico de edificación (CTE), normas particulares das compañías subministradoras, normas UNE, etc. Certificación enerxética.

 0Elementos característicos das instalacións: condutores e cables; tubos e canles protectoras.

  Envolventes: graos de protección.

  Proteccións: contacto directo e indirecto, sobreintensidade e sobretensión.

  Instalacións interiores en vivendas e edificios. Prescricións xerais.

  Instalacións en locais de pública concorrencia: clasificación. Iluminación de emerxencia: de seguridade e de substitución. Instalacións con iluminación de emerxencia.

 Características do neutro. Tipos de configuracións.

 Estrutura das instalacións: instalación de enlace, e instalación interior ou receptora.

 Instalacións de enlace: partes e normativa. Dispositivo xeral de protección (CGP, CPM, etc.); liña xeral de alimentación; contadores (localización e sistemas de instalación); derivacións
individuais; dispositivos xerais e individuais de mando e protección
 Instalacións interiores ou receptoras: partes e normativa. Características xerais. Prescricións xerais. Sistemas de instalación.

 Mecanismos e tomas de corrente.

 Instalacións en locais con risco de incendio e explosión: prescricións particulares e xerais. Clasificación dos emprazamentos: clases I e II. Elementos da instalación.

 Instalacións en locais de características especiais (locais húmidos e mollados, baterías de acumuladores, etc.): clasificación, tipos e características. Normas ambientais.

 Instalacións con fins especiais: piscinas e fontes, máquinas de elevación e transporte, instalacións provisorias e temporais de obra, feiras e pavillóns, establecementos agrícolas e de horta,
quirófanos e salas de intervención, etc. Prescricións xerais e
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Contidos

 Cadro de obra. Elementos de protección e de potencia.

 Instalacións eléctricas en caravanas e parques de caravanas.

 Instalacións eléctricas en portos e marismas para barcos de recreo.

 Previsión de cargas: criterios de cálculo. Potencia máxima.

 0Dimensionamento da centralización de contadores: características e situación. Contadores electrónicos.

  Tipos de tomas de terra en edificios. Estrutura en anel. Tipo de placas e picas.

  Dimensionamento do sistema de posta a terra.

 Determinación do número de circuítos nas instalacións de vivendas e no contorno de edificios. Cálculo de circuítos.

 Coeficientes de simultaneidade.

 Dimensionamento dos elementos de protección (magnetotérmica, diferencial, sobretensións). Clases de magnetotérmicos. Curvas de disparo dos magnetotérmicos. Curvas de disparo de
diferenciais.
 Tipos de condutores: aplicacións. Normas UNE.

 Cálculos de sección: criterios de cálculo. Caída de tensión. Densidade de corrente. Corrente de curtocircuíto. Táboas de cálculo.

 Cálculo de seccións en edificios e vivendas.

 Cálculo e dimensionamento de canalizacións: tipos e aplicacións. Táboas.

 Dimensións de cadros e caixas: tipos e valores característicos. Táboas.

 Calidade no deseño de instalacións.

 0Cálculo de canalizacións e bandexas.

  Selección de equipamentos e materiais: criterios. Catálogos comerciais.

  Planos de detalle das instalacións eléctricas dedicadas a edificios, locais e instalacións exteriores.

  Probas e ensaios de recepción. Características de homologación de mecanismos e receptores.

  Posta en servizo das instalacións. Procedementos de posta en servizo. Precaucións e criterios de aceptación.

  Memoria técnica: características. Xestión administrativa das instalacións eléctricas.

 Eficiencia enerxética en edificios e vivendas. Normas de aplicación.

 Normativa: REBT, CTE, normas UNE, etc.

 Especificacións de deseño.

 Simboloxía específica. Normas de aplicación.

 Esbozos de trazado e localización de elementos.

 Distribución de circuítos. Distribución de elementos.

 Cálculo do número de circuítos.

 Cálculo de seccións.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Configuración e cálculo de Instalacións de enlace 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, describindo os seus elementos, as características
técnicas e a normativa. NO

RA2 - Caracteriza as instalacións eléctricas de baixa tensión en locais de características especiais e instalacións con fins especiais, identificando a súa estrutura, o
seu funcionamento e a normativa específica. NO

RA3 - Determina as características dos elementos das instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que realiza
cálculos e consulta documentación de fábrica. SI

RA4 - Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño e elabora planos e
esquemas. 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 Clasificáronse os tipos de instalacións e locais.

CA1.2 Identificouse a estrutura das instalacións en edificios.

CA1.4 Recoñecéronse os elementos característicos do tipo de instalación.

CA1.5 Relacionáronse os elementos coa súa simboloxía en planos e esquemas.

CA1.6 Diferenciáronse tipos de instalacións atendendo ao seu uso.

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

CA2.7 Identificáronse as características técnicas de canalizacións e condutores.

CA2.8 Relacionáronse os elementos das instalacións cos seus símbolos en planos e esquemas.

CA2.9 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.1 Calculouse a previsión de cargas.

CA3.2 Definiuse o número de circuítos.

CA3.3 Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, caídas de tensión, potencia, etc.

CA3.4 Realizáronse cálculos de sección.

CA3.5 Dimensionáronse as proteccións.

CA3.6 Dimensionáronse canalizacións e envolventes.

CA3.7 Calculouse o sistema de posta a terra.

CA3.8 Respectáronse as prescricións do REBT.

CA3.9 Utilizáronse aplicacións informáticas.
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Criterios de avaliación

CA4.1 Interpretáronse as especificacións de deseño e a normativa.

CA4.2 Elaborouse o cadro de cargas coa previsión de potencia.

CA4.3 Dimensionouse a instalación.

CA4.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais.

CA4.5 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción da instalación.

CA4.6 Aplicáronse criterios de calidade e eficiencia enerxética.

CA4.7 Elaboráronse os planos e esquemas.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Normativa: REBT, código técnico de edificación (CTE), normas particulares das compañías subministradoras, normas UNE, etc. Certificación enerxética.

 0Elementos característicos das instalacións: condutores e cables; tubos e canles protectoras.

  Envolventes: graos de protección.

  Proteccións: contacto directo e indirecto, sobreintensidade e sobretensión.

  Instalacións interiores en vivendas e edificios. Prescricións xerais.

 Características do neutro. Tipos de configuracións.

 Estrutura das instalacións: instalación de enlace, e instalación interior ou receptora.

 Instalacións de enlace: partes e normativa. Dispositivo xeral de protección (CGP, CPM, etc.); liña xeral de alimentación; contadores (localización e sistemas de instalación); derivacións
individuais; dispositivos xerais e individuais de mando e protección
 Instalacións interiores ou receptoras: partes e normativa. Características xerais. Prescricións xerais. Sistemas de instalación.

 Mecanismos e tomas de corrente.

 Previsión de cargas: criterios de cálculo. Potencia máxima.

 0Dimensionamento da centralización de contadores: características e situación. Contadores electrónicos.

  Tipos de tomas de terra en edificios. Estrutura en anel. Tipo de placas e picas.

  Dimensionamento do sistema de posta a terra.

 Determinación do número de circuítos nas instalacións de vivendas e no contorno de edificios. Cálculo de circuítos.

 Coeficientes de simultaneidade.

 Dimensionamento dos elementos de protección (magnetotérmica, diferencial, sobretensións). Clases de magnetotérmicos. Curvas de disparo dos magnetotérmicos. Curvas de disparo de
diferenciais.
 Tipos de condutores: aplicacións. Normas UNE.

 Cálculos de sección: criterios de cálculo. Caída de tensión. Densidade de corrente. Corrente de curtocircuíto. Táboas de cálculo.

 Cálculo de seccións en edificios e vivendas.

 Cálculo e dimensionamento de canalizacións: tipos e aplicacións. Táboas.
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Contidos

 Dimensións de cadros e caixas: tipos e valores característicos. Táboas.

 Calidade no deseño de instalacións.

 0Cálculo de canalizacións e bandexas.

  Selección de equipamentos e materiais: criterios. Catálogos comerciais.

  Planos de detalle das instalacións eléctricas dedicadas a edificios, locais e instalacións exteriores.

  Probas e ensaios de recepción. Características de homologación de mecanismos e receptores.

  Posta en servizo das instalacións. Procedementos de posta en servizo. Precaucións e criterios de aceptación.

  Memoria técnica: características. Xestión administrativa das instalacións eléctricas.

 Eficiencia enerxética en edificios e vivendas. Normas de aplicación.

 Normativa: REBT, CTE, normas UNE, etc.

 Especificacións de deseño.

 Simboloxía específica. Normas de aplicación.

 Esbozos de trazado e localización de elementos.

 Distribución de circuítos. Distribución de elementos.

 Cálculo do número de circuítos.

 Cálculo de seccións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Configuración,cálculo e deseño de líneas eléctricas de B.T 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, describindo os seus elementos, as características
técnicas e a normativa. NO

RA3 - Determina as características dos elementos das instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que realiza
cálculos e consulta documentación de fábrica. NO

RA4 - Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño e elabora planos e
esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Clasificáronse os tipos de instalacións e locais.

CA1.3 Identificáronse as características das instalacións de iluminación exterior.

CA1.4 Recoñecéronse os elementos característicos do tipo de instalación.

CA1.5 Relacionáronse os elementos coa súa simboloxía en planos e esquemas.

CA1.6 Diferenciáronse tipos de instalacións atendendo ao seu uso.

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.1 Calculouse a previsión de cargas.

CA3.3 Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, caídas de tensión, potencia, etc.

CA3.4 Realizáronse cálculos de sección.

CA3.5 Dimensionáronse as proteccións.

CA3.6 Dimensionáronse canalizacións e envolventes.

CA3.7 Calculouse o sistema de posta a terra.

CA3.8 Respectáronse as prescricións do REBT.

CA3.9 Utilizáronse aplicacións informáticas.

CA4.1 Interpretáronse as especificacións de deseño e a normativa.

CA4.7 Elaboráronse os planos e esquemas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normativa: REBT, código técnico de edificación (CTE), normas particulares das compañías subministradoras, normas UNE, etc. Certificación enerxética.
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Contidos

 0Elementos característicos das instalacións: condutores e cables; tubos e canles protectoras.

  Envolventes: graos de protección.

  Proteccións: contacto directo e indirecto, sobreintensidade e sobretensión.

 Sistemas de distribución en baixa tensión: xeneralidades (redes soterradas e redes aéreas).

 Características do neutro. Tipos de configuracións.

 Características das instalacións de iluminación exterior.

 Previsión de cargas: criterios de cálculo. Potencia máxima.

 Dimensionamento dos elementos de protección (magnetotérmica, diferencial, sobretensións). Clases de magnetotérmicos. Curvas de disparo dos magnetotérmicos. Curvas de disparo de
diferenciais.
 Tipos de condutores: aplicacións. Normas UNE.

 Cálculos de sección: criterios de cálculo. Caída de tensión. Densidade de corrente. Corrente de curtocircuíto. Táboas de cálculo.

 Calidade no deseño de instalacións.

 0Cálculo de canalizacións e bandexas.

  Selección de equipamentos e materiais: criterios. Catálogos comerciais.

 Normativa: REBT, CTE, normas UNE, etc.

 Especificacións de deseño.

 Simboloxía específica. Normas de aplicación.

 Esbozos de trazado e localización de elementos.

 Cálculo de seccións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Cálculo e interpretación de tarifas eléctricas. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, describindo os seus elementos, as características
técnicas e a normativa. NO

RA3 - Determina as características dos elementos das instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, para o que realiza
cálculos e consulta documentación de fábrica. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.9 Utilizáronse aplicacións informáticas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tarifas eléctricas. Equipamentos de medida. Contadores.

 0Dimensionamento da centralización de contadores: características e situación. Contadores electrónicos.

  Selección de equipamentos e materiais: criterios. Catálogos comerciais.

  Posta en servizo das instalacións. Procedementos de posta en servizo. Precaucións e criterios de aceptación.

  Memoria técnica: características. Xestión administrativa das instalacións eléctricas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Configuración de instalacións solares fotovoltaícas 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os elementos que configuran instalacións solares fotovoltaicas, con descrición da súa función e das súas características técnicas e normativas. SI

RA2 - Configura instalacións solares fotovoltaicas, determinando as súas características a partir da normativa e as condicións de deseño. 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 Clasificáronse as instalacións.

CA1.2 Identificáronse os parámetros e as curvas características dos paneis.

CA1.3 Identificáronse as condicións de funcionamento das baterías de distintos tipos.

CA1.4 Recoñecéronse as características e a misión do regulador.

CA1.5 Clasificáronse os tipos de convertedores.

CA1.6 Identificáronse as proteccións.

CA1.7 Recoñecéronse as características da estrutura soporte.

CA1.8 Recoñecéronse os elementos da instalación en planos e esquemas.

CA1.9 Identificouse a normativa de aplicación.

CA2.1 Interpretáronse as condicións previas de deseño.

CA2.2 Identificáronse as características dos elementos.

CA2.3 Seleccionouse o emprazamento da instalación.

CA2.4 Calculouse ou simulouse a produción eléctrica.

CA2.5 Elaboráronse os esbozos de trazado e localización de elementos.

CA2.6 Dimensionouse a instalación.

CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais.

CA2.8 Aplicáronse criterios de calidade e eficiencia enerxética.

CA2.9 Elaboráronse os planos e esquemas.

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Instalacións xeradoras de baixa tensión: condicións xerais e para a conexión. Cables de conexión. Formas de onda. Proteccións. Instalacións de posta a terra. Posta en marcha.

 0Placa de características dos paneis fotovoltaicos.

  Reguladores: funcións e parámetros característicos. Configuración de parámetros.

  Acumuladores: tipoloxía, mantemento, localización, precaucións e conexión.

  Convertedores: programación, bloques e mantemento.

  Sistemas de seguimento solar. Estruturas soporte. Servoaccionamentos.

  Proteccións contra sobrecargas, contra contactos directos e indirectos, contra sobretensións, etc.

 Sistemas de conexión do neutro e das masas en redes de distribución de enerxía. Proteccións do neutro.

 Clasificación de instalacións solares fotovoltaicas.

 Instalación solar illada. Grupos electróxenos. Especificacións.

 Instalacións de apoio: características; esquemas e simboloxía.

 Instalación solar fotovoltaica conectada á rede. Especificacións. Solicitude de punto de conexión. Parámetros de calidade de subministración. Sistema de medida de enerxía. Maxímetro.
Achega enerxética.
 Normativa de aplicación: REBT, UNE, normativa reguladora de produción de enerxía eléctrica mediante tecnoloxía solar fotovoltaica, normativa de conexión á rede, etc.

 Paneis solares: tipos, funcionamento e constitución.

 Paneis con reflectantes.

 Condicións de deseño.

 Cálculos: niveis de radiación, unidades de medida, zonas climáticas, mapa solar, rendemento solar, orientación e inclinación, determinación de sombras, coeficientes de perdas, cálculo de
baterías, acumuladores, proteccións do sistema acumulador, cálculo d
 Características de equipamentos e elementos. Catálogos de fabricantes.

 Telexestión de instalacións fotovoltaicas.

 Procesos administrativos en instalacións solares fotovoltaicas. Instalacións que necesitan proxecto. Instalacións que necesitan memoria técnica.

 Marco normativo de subvencións: lexislación e convocatorias. Tramitación de subvencións. Normas internacionais.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Configuración de instalacións para iluminación interior e exterior 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza instalacións de iluminación interior e exterior, identificando os seus compoñentes e analizando o seu funcionamento. 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 Definíronse as características do recinto.

CA1.2 Estableceuse o nivel de iluminación.

CA1.3 Seleccionáronse os materiais.

CA1.4 Estableceuse a distribución xeométrica das luminarias.

CA1.5 Determináronse os parámetros luminotécnicos e o número de luminarias.

CA1.6 Dimensionouse a instalación eléctrica.

CA1.7 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais auxiliares.

CA1.8 Aplicáronse criterios de aforro e eficiencia enerxética.

CA1.9 Utilizáronse aplicacións informáticas específicas.

CA1.10 Aplicáronse prescricións regulamentarias e criterios de calidade.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Fundamentos de luminotecnia e instalacións de iluminación.

 0Elementos das instalacións lumínicas: luminarias e lámpadas. Equipamentos auxiliares e compoñentes. Unidades de regulación e control. Cadros de mando e protección en instalacións de
luminotecnia. Elementos de mando e protección. Características específica
  Proteccións con diferenciais en instalacións de iluminación exterior.

  Equipamentos de regulación e control de iluminación. Reactancias convencionais. Reactancias electrónicas. Aforro enerxético.

  Postes, báculos, columnas, etc.

  Instalación de posta a terra. Tipos de toma de terra.

  Normativa comunitaria, estatal e autonómica de instalacións de iluminación exterior.

  Eficiencia enerxética nas instalacións de iluminación exterior.

  Proteccións ambientais.

  Aplicacións informáticas para o deseño de instalacións de iluminación.
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  Cálculos luminotécnicos en iluminación exterior. Niveis de iluminación. Espazos.

 Parámetros físicos da luz: natureza e características.

 0Instalación eléctrica en iluminación exterior: dimensionamento. Cálculos eléctricos e mecánicos. Posta a terra. Proteccións de instalacións de iluminación exterior.

  Cálculo de postes e báculos.

  Técnicas de izamento.

 Parámetros físicos da cor: natureza, características, xeneralidades e clasificación. Temperatura de cor (TC). Índice de rendemento de color (IRC). Efectos psíquicos das cores e a súa
harmonía. Magnitudes luminotécnicas.
 Fontes de luz: tipos e características.

 Instalacións de iluminación: tipos e características. Iluminación interior e exterior. Iluminación de emerxencia.

 Iluminación pública: tipos e características. Dimensionamento e criterios de deseño.

 Iluminación con proxectores. Tipos de proxectores e de luminarias. Utilidades.

 Iluminación con fibra óptica. Proxectores de fibra óptica. Iluminación ornamental.

 Rótulos luminosos. Instrucións técnicas de aplicación. Iluminación fluorescente. Tubos: dobra e conexión.
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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 17 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 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

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

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 168 sesións lectivas, o

10% serían 17  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 supe-

ren o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito à avaliación continua no módulo de acumular un 10% de inasisten-

cias 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 tres 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

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.
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En segundo lugar, realizarase un control do grao de cumprimento das actividades programadas por parte do profesor. Con respecto ao cumprimen-

to 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.

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 característi-

cas 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 recollei-

tos 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, expli-

cacións 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

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
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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 determi-

nada 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 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.

Presentacións PWP

Páxinas Web vídeos.

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 ISF
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación 72020/2021 145122

MP0522_12 Redes eléctricas de distribución en alta e baixa tensión 72020/2021 8269

MP0522_22 Centros de transformación 72020/2021 6353

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricos,

e aplícase a todos os tipos de instalacións que se relacionen co perfil profesional do título.
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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 Redes eléctricas de
alta e baixa tensión

82 50

2 Centros de
transformación

63 50
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Redes eléctricas de alta e baixa tensión 82

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que configuran as redes de distribución en alta e baixa tensión, para o que analiza a súa función e describe as súas características
técnicas e normativas. SI

RA2 - Caracteriza as redes eléctricas de distribución de alta e baixa tensión, para o que analiza a súa estrutura e identifica os seus parámetros típicos e as normas
de aplicación. SI

RA3 - Configura redes aéreas ou subterráneas de alta e baixa tensión, para o que analiza anteproxectos ou as condicións dadas e selecciona os elementos que as
compoñen. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as instalacións que compoñen o sistema eléctrico.

CA1.2 Clasificáronse as redes segundo a súa categoría, o emprazamento e a estrutura.

CA1.3 Establecéronse os sistemas de telecontrol da rede.

CA1.4 Recoñecéronse os elementos das redes aéreas en alta e baixa tensión (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) de acordo coa súa función e as súas características.

CA1.5 Identificáronse os tipos de condutores empregados nas redes aéreas en alta e baixa tensión.

CA1.6 Recoñecéronse os elementos das redes subterráneas en alta e baixa tensión (condutores, gabias, galerías, accesorios de sinalización, etc.), de acordo coa súa función e as súas
características.

CA1.7 Recoñecéronse os elementos auxiliares utilizados en redes subterráneas en alta e baixa tensión.

CA1.8 Identificáronse os regulamentos e as normas de aplicación.

CA2.1 Recoñeceuse o tipo de rede e o seu funcionamento.

CA2.2 Relacionáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos planos e nos esquemas dun proxecto tipo.

CA2.3 Identificáronse o trazado e os seus condicionamentos técnicos e regulamentarios.

CA2.4 Recoñecéronse outras instalacións que afecten a rede.

CA2.5 Calculáronse magnitudes e parámetros da rede.

CA2.6 Utilizáronse programas informáticos de cálculo das magnitudes características da rede.

CA2.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos da rede.

CA2.8 Recoñecéronse as proteccións e os sistemas de coordinación das redes eléctricas.

CA2.9 Verificouse o cumprimento da normativa de aplicación das liñas eléctricas de alta tensión e de baixa tensión.

CA3.1 Tivéronse en conta os criterios previos de deseño: finalidade das redes, normativas técnicas e ambientais, etc.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA3.2 Identificáronse o punto e as condicións de conexión á rede.

CA3.3 Determinouse o trazado segundo os criterios previos de deseño e as condicións de mantemento, de seguridade e ambientais.

CA3.4 Realizáronse os cálculos eléctrico e mecánico das redes.

CA3.5 Configurouse as redes de terra da instalación.

CA3.6 Seleccionáronse os materiais e os equipamentos sobre catálogos comerciais.

CA3.7 Tivéronse en conta na selección de elementos os criterios de montaxe e transporte, as condicións de subministración, os custos, etc.

CA3.8 Representouse sobre planos o trazado das redes.

CA3.9 Elaboráronse esquemas eléctricos.

CA3.10 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos, medios de seguridade e accesorios das redes.

CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de deseño de redes de distribución en alta e baixa tensión.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistema eléctrico: tipoloxía e categorías de redes (aéreas e subterráneas). Tipos de conexión.

 Condutores e cables.

 Illadores: cadeas e accesorios de suxeición.

 Apoios: crucetas.

 Tirantes e tornapuntas. Elementos de protección e de sinalización.

 Tomas de terra.

 Regulamentos e normas de aplicación.

 Simboloxía específica das redes.

 Planos característicos. Planos topográficos.

 Perfil lonxitudinal.

 Magnitudes características: potencias, caída de tensión e momentos eléctricos, etc.

 Proteccións: tipos. Coordinación das proteccións nas redes eléctricas. Sistemas automáticos de coordinación.

 Normativa: regulamento técnico de liñas eléctricas, aérea de alta tensión, REBT, etc.

 Cruzamentos e paralelismos. Distancias de seguridade e separacións.

 Redes de distribución de baixa tensión: aéreas e subterráneas.

 Redes de distribución de alta tensión: aéreas e subterráneas.

 Criterios previos de deseño das redes. Datos de partida. Viabilidade. Accesibilidade.

 Selección de materiais. Características técnicas. Homologación e certificación. Transporte a pé de obra. Listaxe de materiais.
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Contidos

 Cálculos eléctricos e mecánicos. Criterios básicos de configuración das redes de distribución. Cálculos de elementos mecánicos e de elementos illantes.

 Trazado de planos.

 Elaboración de esquemas.

 Software de cálculo e deseño de redes eléctricas. Software gráfico específico.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Centros de transformación 63

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza centros de transformación (CT), para o que analiza o seu funcionamento e describe as características dos seus elementos. SI

RA2 - Configura centros de transformación de interior ou de intemperie, para o que elabora esquemas e selecciona os seus equipamentos e os seus elementos. SI

RA3 - Define as probas e os ensaios dos elementos dos centros de transformación, para o que se empregou a información de fábrica, e elaborouse a documentación
técnica correspondente. 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 Clasificáronse os CT segundo o seu emprazamento, a alimentación, e a propiedade e o tipo de acometida.

CA1.2 Relacionáronse elementos do CT coa súa representación simbólica en proxectos tipo.

CA1.3 Clasificáronse as celas segundo a súa función e as súas características.

CA1.4 Recoñeceuse a sinalización de cada tipo de celas.

CA1.5 Identificáronse as operacións, as interconexións e as fases da montaxe dun CT.

CA1.6 Relacionáronse as manobras que cómpre realizar no CT, identificando os elementos que interveñen nos esquemas.

CA1.7 Establecéronse hipóteses sobre os efectos que se producirían en caso de modificación ou disfunción dos elementos do CT.

CA1.8 Determinouse e dimensionouse a necesidade de corrixir o factor de potencia.

CA2.1 Identificáronse os criterios previos de deseño: finalidade do CT, normativa de aplicación, requisitos de calidade e seguridade, etc.

CA2.2 Calculáronse as magnitudes do CT e dos seus compoñentes.

CA2.3 Determinouse e dimensionouse o sistema de posta a terra do CT.

CA2.4 Seleccionáronse os aparellos dos CT: interruptores, seccionadores, transformadores de medida, etc.

CA2.5 Tivéronse en conta na selección dos elementos os criterios de montaxe e intercambiabilidade, condicións de subministración e custos.

CA2.6 Elaborouse a listaxe xeral de equipamentos, elementos de instalación e medios de seguridade.

CA2.7 Elaboráronse esquemas.

CA2.8 Considerouse a normativa e os requisitos de seguridade e espazo para operacións de mantemento na disposición e no emprazamento dos equipamentos.

CA2.9 Utilizáronse aplicacións informáticas e programas de cálculo de parámetros e deseño de CT.

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación.
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Criterios de avaliación

CA3.2 Compilouse a información de fábrica.

CA3.3 Determináronse as características técnicas dos transformadores, das celas e dos equipamentos de medida.

CA3.4 Identificáronse os tipos de ensaios: baleiro, curtocircuíto, carga, etc.

CA3.5 Definíronse os criterios de seguridade na realización de ensaios.

CA3.6 Documentáronse as probas que cumpre realizar nos ensaios.

CA3.7 Aplicáronse os procedementos de calidade nas probas e nos ensaios.

CA3.8 Identificáronse os equipamentos para os ensaios dos elementos dos CT (aceites, aparellos, baterías, acumuladores, etc.).

CA3.9 Medíronse as tensións de paso e de contacto.

CA3.10 Aplicouse a normativa ambiental nos ensaios realizados.

CA3.11 Utilizáronse aplicacións informáticas para a xestión, o ensaio e o mantemento dos centros de transformación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características dos centros de transformación: fundamentos, tipos, características, funcionamento, utilización e aplicacións.

 0Características dos centros de transformación: tipos e funcionamento; partes fundamentais. Centros de transformación prefabricados.

  Obra civil dos centros de transformación: planos de obra civil; localizacións e accesos; cimentacións e canalizacións.

  Planos e esquemas específicos de centros de transformación: simboloxía e vistas necesarias. Normas específicas de compañías xeradoras de electricidade.

  Representación gráfica dos elementos dos centros de transformación. Elaboración de esquemas. Esquemas eléctricos de detalle.

  Planos de posta a terra e de detalle. Distancias regulamentarias. Esquemas de configuración de terras. Planos de picas e placas de terra.

  Iluminación e ventilación. Protección contra incendios.

  Normas de aplicación.

  Software de cálculo e deseño de centros de transformación.

 Elementos dos centros de transformación: celas.

 Transformadores de distribución: características, proteccións, conexións, acoplamentos, etc.

 Corrección do factor de potencia.

 Transformadores de medida: características e selección.

 Aparellos de protección e de manobra: configuración e montaxe.

 Posta a terra: tipos. Especificacións técnicas das terras en transformadores. Precaucións. Neutro a terra.

 Operacións de montaxe de CT: gabias, embarramentos, conexións, etc.

 Regulamentos e normas de aplicación.

 Criterios previos de deseño. Anteproxectos e proxectos tipo. Magnitudes características dos CT.
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Contidos

 Cálculo de magnitudes características dos CT: interior e de intemperie.

 Dimensionamento de equipamentos e elementos: elementos de celas de centros de transformación de interior e de intemperie; elementos de transformación, de protección e mecánicos.

 Selección de equipamentos: condicións e criterios; características técnicas; compatibilidade e intercambiabilidade. Homologación de elementos. Normas aplicables á selección de elementos.

 Esquemas dos centros de transformación: simboloxía. Elementos de celas de transformación, de celas de medida, e de celas de entrada e distribución. Elementos de protección.
Precaucións e características.
 Cálculos de CT: posta a terra; cálculos eléctricos e mecánicos, de proteccións en alta e en baixa tensión, de ampliación de potencia, e de baterías de condensadores.

 Características técnicas dos elementos das celas de medida, de protección e distribución.

 0Software de xestión, ensaios e mantemento de centros de transformación e transformadores.

 Características técnicas dos transformadores e dos equipamentos de medida.

 Ensaio en baleiro do transformador, ensaios en curtocircuíto e en carga: cálculos e valores de aceptación. Equipamento para ensaios de transformadores.

 Ensaio de elementos e sistemas do centro de transformación. Equipamento para ensaio de elementos do centro de transformación.

 Equipamento para ensaios de mantemento de transformadores, de aceites e illantes, da aparellaxe e das baterías e acumuladores. Normativa ambiental.

 Medición das tensións de paso e contacto.

 Normas UNE de aplicación aos ensaios de transformadores e centros de transformación.

 Normas UNE de aplicación ao desenvolvemento de proxectos de centros de transformación e outras normas de aplicación.

 Certificados de instalación e verificación de redes de distribución e de CT.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Están especificados no apartado 4.c desta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Posto que se trata dun módulo que se desenvolve no segundo curso, dispón de dúas avaliacións ordinarias. Para a superación dunha avaliación é

necesario obter unha nota igual ou superior a 5 puntos sobre un total de 10. A cualificación final do módulo será a media aritmética da nota das

dúas avaliacións realizadas.

Para a obtención da nota de avaliación atenderase á seguinte ponderación:

Realización das tarefas propostas: 20% da nota media das tarefas propostas.

Probas escritas: 80% da nota media das probas feitas.

Os criterios de cualificación non se aplicarán, e en consecuencia supoñerán o suspenso do alumno na avaliación en curso:

1. Cando lle falte algún traballo por entregar na avaliación. Estes traballos han de entregarse na data indicada polo profesor, calquera demora

neste aspecto, salvo causa debidamente xustificada, carrexa unha penalización do 50% na nota obtida en devandito traballo.

2. Cando a nota en algunha das tarefas ou probas escritas sexa inferior a 3 puntos.

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

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

Despois de cada avaliación, os alumnos que non a superaran, farán unha proba de recuperación na que terán que repetir as partes suspensas.

Antes desta proba, e para axudar ó alumno a recuperar as partes non superadas, deseñaranse e entregaranse unhas tarefas que axuden ó alumno

no proceso de aprendizaxe.

Ó remate da 2ª avaliación os alumnos que suspendan o módulo deberán asistir a clases de recuperación durante o 3º trimestre, no que se lles dará

a axuda que necesiten para tentar de recuperar as partes non superadas. Ó longo deste trimestre irán facendo os traballos e as probas escritas

que suspenderon.

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

Esta proba consistirá nun exame escrito, no que o alumnado terá que responder a un mínimo de 20 preguntas sobre os contidos da programación.

Os criterios de avaliación son os mesmos que están recollidos nesta programación.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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A avaliación do proceso de ensino levarase a cabo en tres momentos:

a) En primeiro lugar, durante o propio proceso de ensino có obxecto de ir reorientándoo, cando se requira, no transcurso das tarefas.

b) En segundo lugar, ó remate da unidade didáctica ou da unidade formativa, desde unha perspectiva global, que proporcione información sobre a

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

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

Utilizaremos os seguintes instrumentos:

a) Sondaxes e cuestionarios de avaliación. Realizaranse aos alumnos e servirannos para extraer información valiosa sobre o desenvolvemento das

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

                         - Cuestionario sobre o ensino dunha unidade ou conxunto de unidades didácticas

                         - Cuestionario sobre o traballo e papel do profesor

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

b) Observación sistemática na aula.

c) Entrevistas e intercambio de opinións entre profesor e alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Por ser un módulo de segundo ano, non se precisa avaliación inicial.

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

Sempre que fose preciso e en colaboración cos demais profesores do ciclo, estudarase cada caso de xeito individual e tomaranse as medidas que

se consideren oportunas.

Para os alumnos que teñan dificultades na aprendizaxe de conceptos e/ou procesos de cálculo, serán propostos exercicios de revisión e tarefas

que o alumno realizará fóra do horario escolar e entregará ó profesor no momento acordado.

Si se trata de alumnos aventaxados se lle propoñerán exercicios de nivel superior, a fin de motivar os alumnos no afondamento dos temas

desenvolvidos na clase.

En calquera dos casos mencionados existirá acordo entre profesor e alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

pluralismo e a diversidade.

b)  Educación para a paz: traballando a actitude fronte ós conflitos, véndoos como algo natural que, ben entendidos, axudan á convivencia e a

madurez.

c)  Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

d)  Educación medioambiental: potenciando o aproveitamento e a reciclaxe dos materiais e o aforro enerxético.
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e)  Educación para a saúde: traballando a atención e o respecto polas normas de uso de ferramentas, máquinas e aparellos. Fomentando o

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

f)  Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

PLAN LECTOR: Realizaránse lecturas acorde co indicado no Plan Lector do Centro:

Lectura diaria de ITC correspondente ao Regulamento de Instalacións Eléctricas de Alta Tensión, e quincenal dun artigo técnico escollido polo

profesor, que permita profundizar os contidos do módulo.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

¿ Visita a unha central hidroeléctrica

¿ Visita a La Fábrica de la Luz. Museo de la Electricidad, Ponferrada

¿ Visita á central térmica de As Pontes

¿ Visita ao Parque Eólico experimental de Sotavento

¿ Visita a un centro de transformación de tipo intemperie

¿ Realización de medicións de resistencia de posta a terra nos arredores do instituto

Antes de cada actividade entregaráselle ós alumnos unha guía sobre os puntos interesantes nos que se deben fixar. O rematar a actividade faráse

na aula unha exposición e debate dos coñecementos adquiridos. Tamén se animará ós alumnos a que pregunten todo o que consideren de interés.

10.Outros apartados

10.1) ENSINO NON PRESENCIAL

Dada a situación que nos toca vivir neste curso, debemos prepararnos para un posible confinamento e ser quen de impartir contidos de xeito

telemático. Para elo, e se fose necesario, neste módulo empregaranse os seguintes recursos:

- Aula virtual: daranse de alta os alumnos o antes posible (non máis tarde da avaliación inicial).

- Correo electrónico: usarase de xeito paralelo á aula virtual.

- Webex: esta aplicación permitirá a exposición de contidos en directo, coa posibilidade de que os alumnos fagan preguntas durante a mesma.

 Para completar o ensino virtual empregaranse vídeos (de produción propia ou allea), gravacións de pantalla e presentacións tipo PowerPoint, que

serán difundidas entre o alumnado.

O xeito de avaliar estará definido segundo as instrucións da consellería de educación e en canto as haxa, daráselle a coñecer ao alumnado.

10.2) ENSINO SEMIPRESENCIAL

No caso de ter que dividir o grupo, daráse unha seción semipresencial, estará recollida no horario, para axudar ao alumnado que non lle toque

asistir.

Durante esta sesión usaranse os recursos descritos para o Ensino Non Presencial, en especial a aplicación Webex.

10.3) MANEXO DE PROGRAMAS OFIMÁTICOS

Asemade inclúese un cursiño rápido (8 sesións) a impartir ao principio do curso, para adquirir as competencias ofimáticas que permitan o ao
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alumnado ter uns coñecementos básicos sobre a creación de contidos dixitais e o intercambio fiable e eficaz de información a través da rede.

O curso incluirá os seguintes puntos:

- Creación e edición de documentos en formato PDF.

- Fotografar e escanear documentos.

- Curso acelerado sobre a Aula Virtual.

10.4) TAREFAS PARA COMPLETAR O MÓDULO DE SECE IMPARTIDO NO CURSO 2019-20

O curso pasado non se impartiu o 100% da programación de módulo de SECE, de 1º curso, polo que durante este curso dedicaranse 14 sesións

para impartir

UF 3 MÁQUINAS ELÉCTRICAS:

A4 - Motores monofásicos e especiais de corrente alterna:

      - Entender o funcionamento dos motores monofásicos e coñecer as súas partes.

      - Manobras básicas: inversión de xiro, arranque e freado.

UF 4.CIRCUÍTOS ELECTRÓNICOS

A2 - Circuítos combinacionais: Deseñar e montar nun simulador un circuíto combinacional.

A3 - Circuítos secuenciais: Deseñar e montar nun simulador un circuíto secuencial.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas 62020/2021 126105

MP0519_12 Debuxo técnico aplicado a sistemas electrotécnicos e automáticos 62020/2021 7260

MP0519_22 Orzamentos e documentación técnica 62020/2021 5445

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

Profesorado asignado ao módulo ANA GONZÁLEZ NIETO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricos,

e aplícase a todos os tipos de instalacións que se relacionen co perfil profesional do título.
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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 Realización de esbozos a man alzada a partir de medidas obtidas de pezas e locais reaisElaboración de
esbozos a man alzada

12 15

2 Realización de planos técnicos con software específico (CAD, CYPE, demelec, CadeSimu, ...)Elaboración de planos
con software técnico
específico

42 25

3 Reprodución, organización e arquivado de planosXestión da
documentación gráfica
de proxectos
eléctricos

18 10

4 Manexo da documentación técnica necesaria para a elaboración dunha instalación eléctricaInterpretación da
documentación
técnica

6 15

5 Estudo dos distintos documentos que forman un proxecto técnicoProxecto técnico 25 15

6 Memoria técnica de deseñoMTD 6 10

7 Realización de plans de emerxencia, estudos de seguridade, plans de mantemento, etcConfección de plans e
manuais

17 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Elaboración de esbozos a man alzada 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man alzada, plantas, alzados e detalles. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os elementos e os espazos, as súas características construtivas e o uso ao que se destina a instalación eléctrica.

CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis a representen.

CA1.3 Utilizouse un soporte axeitado.

CA1.4 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA1.5 Definíronse as proporcións adecuadamente.

CA1.6 Cotouse con claridade.

CA1.7 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica.

CA1.8 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa comprensión.

CA1.9 Traballouse con pulcritude e limpeza.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normas xerais de esbozamento: normas ISO.

 Técnicas e proceso de esbozamento: esbozamento a man alzada.

 Simboloxía: símbolos eléctricos e mecánicos.

 Escalas: cotas.

 Cotación: normas.

 Rotulación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Elaboración de planos con software técnico específico 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa planos mediante programas de deseño asistido por computador. 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 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de deseño asistido por computador.

CA2.2 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do proxecto eléctrico.

CA2.3 Distribuíronse nos planos os debuxos, as lendas, a rotulación e a información complementaria.

CA2.4 Seleccionouse a escala e o formato apropiados.

CA2.5 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de proxectos de instalacións electrotécnicas consonte os esbozos subministrados e a normativa específica.

CA2.6 Debuxáronse esquemas unifilares e multifilares de instalacións electrotécnicas e sistemas automáticos.

CA2.7 Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes.

CA2.8 Cotouse con claridade e de acordo coas normas.

CA2.9 Incorporáronse as lendas e a simboloxía correspondentes.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Manexo de programas de deseño asistido por computador. Introdución e instalación de software. Interface de usuario. Inicio, organización e gardado. Control das vistas de debuxos. Elección
dos procesos de traballo. Creación e modificación de obxectos. Anot
 Interpretación de planos de proxectos de edificación: plano de situación e emprazamento; plantas de cimentación e estrutura; plantas de distribución e cotas; plantas de moblaxe; plantas de
cuberta; cortes e alzados; detalle de sección construtiva.
 Interpretación de planos de proxectos de obra civil: situación, plano topográfico, plano de trazado, perfís lonxitudinais e transversais, e seccións tipo.

 Software específico para deseño de sistemas electrotécnicos e automáticos (esquemas unifilares e multifilares, etc.).

 Elaboración de planos de situación, emprazamento e planta.

 Elaboración de esquemas unifilares e multifilares de instalacións electrotécnicas e sistemas automáticos.

 Normas de aplicación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Xestión da documentación gráfica de proxectos eléctricos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa planos mediante programas de deseño asistido por computador. NO

RA3 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. SI

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

Criterios de avaliación

 0CA2.10 Empregáronse as normas xerais de representación, os sistemas de encadernación e os sistemas informáticos de presentación de documentación (DVD, memorias USB, etc.)

CA3.1 Identificouse o sistema de reprodución e arquivo para cada situación.

CA3.2 Identificouse o sistema de codificación da documentación.

CA3.3 Utilizouse o medio de reprodución adecuado, de xeito que as copias sexan nítidas e se lean con comodidade.

CA3.4 Cortáronse e dobráronse correctamente os planos, no tamaño requirido.

CA3.5 Organizouse e arquivouse a documentación gráfica no soporte solicitado.

CA3.6 Localizouse no tempo requirido a documentación arquivada.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Documentación gráfica: normas xerais de representación. Sistemas de encadernación. Sistemas informáticos de presentación de documentación (DVD, memorias USB, etc.). Métodos de
presentación de proxectos (software).
 Tipos de documentos: formatos. Dobra de planos.

 Periféricos de saída gráfica. Plotter. Impresión profesional.

 Ficheiros: contido e estrutura; tipos de formatos (PDF, rtf, etc.).

 Normas de codificación. Técnicas de xestión da documentación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Interpretación da documentación técnica 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando proxectos e recoñecendo a información de cada documento. SI

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, nos que se definen procedementos de previsión, actuación e control. 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 Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto.

CA1.2 Identificouse a función de cada documento.

CA1.3 Relacionouse o proxecto da instalación co proxecto xeral.

CA1.4 Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada documento.

CA1.5 Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto.

CA1.6 Simulouse o proceso de tramitación administrativa previo á posta en servizo.

CA1.7 Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial de certificado de instalación.

CA1.8 Distinguiuse a normativa de aplicación.

CA4.5 Comprobouse a calibración dos instrumentos de verificación e medida.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Anteproxecto ou proxecto básico.

 0Certificados de fin de obra: manuais de instrucións.

 Tipos de proxectos: administrativo ou técnico administrativo, executivo e construtivo.

 Documentos básicos: índice xeral, memoria, anexos, planos, prego de condicións, estado de medicións, orzamento, etc.

 Documentación de partida: cálculos, táboas, catálogos, etc.

 Estudos con entidade propia: prevención de riscos laborais, impacto ambiental, calidade, eficiencia enerxética, etc.

 Manuais de instrucións.

 Normativa: tramitacións e legalización. Trámites coa Administración e coas compañías subministradores e comercializadoras.

 Rexistro de instalacións. Solicitude de subministración.

 Certificados de instalación e verificación.
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Contidos

 Facer as medidas indicadas no RBT para verificar e certificar unha instalación eléctrica
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Proxecto técnico 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en conta a listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. SI

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáticas. NO

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, nos que se definen procedementos de previsión, actuación e control. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou dos sistemas, e os seus elementos constituíntes.

CA2.2 Realizáronse as medicións de obra.

CA2.3 Determináronse os recursos para cada unidade de obra.

CA2.4 Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fabricantes.

CA2.5 Detallouse o custo de cada unidade de obra.

CA2.6 Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos.

CA2.8 Valorouse o custo do mantemento preditivo e do preventivo.

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación.

CA3.2 Interpretouse a documentación técnica (planos e orzamentos, etc.).

CA3.3 Definíronse formatos para elaboración de documentos.

CA3.4 Elaborouse o anexo de cálculos.

CA3.5 Redactouse o documento memoria.

CA3.6 Elaborouse o estudo básico de seguridade e saúde.

CA3.7 Elaborouse o prego de condicións.

CA3.8 Redactouse o documento de aseguramento da calidade.

CA4.3 Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou do sistema.

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Unidades de obra: medicións. Elementos significativos para ter en conta.

 Cadros de prezos: catálogo de fabricantes.

 Custos da man de obra.

 Orzamentos: confección e métodos de realización.

 Análise de custos. Procura de información. Técnicas específicas de análise de custos.

 Programas informáticos de elaboración de orzamentos (Excel e Access, etc.).

 Normativa de aplicación.

 Formatos para elaboración de documentos.

 Anexo de cálculos: estrutura e características. Software específico.

 Documento memoria: estrutura e características.

 Estudo básico de seguridade e saúde. Métodos de realización e información mínima.

 Prego de condicións: partes e condicións.

 Aseguramento da calidade. Sistemas de calidade aplicados a proxectos. Normas de aplicación.

 Aplicacións informáticas para elaboración de documentación.

 Estudos básicos de seguridade e saúde. Normas de aplicación: normativa internacional.

 Plan de calidade e mantemento. Sistemas de xestión da calidade aplicados ás instalacións eléctricas. Normas de aplicación.

 Calidade na execución de instalacións ou sistemas. Normativa de xestión da calidade.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 MTD 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáticas. NO

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

Criterios de avaliación

 CA3.9 Elaborouse unha memoria técnica de deseño (MTD)

4.6.e) Contidos

Contidos

 Memoria técnica de deseño (MTD).
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Confección de plans e manuais 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, nos que se definen procedementos de previsión, actuación e control. 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 Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe e no mantemento das instalacións e dos sistemas.

CA4.2 Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia.

CA4.4 Definiuse o informe de resultados e accións correctoras, atendendo aos rexistros.

CA4.6 Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade dos materiais e dos residuos.

CA4.7 Determinouse o almacenamento e o tratamento dos residuos xerados nos procesos.

CA4.8 Elaboráronse os manuais de servizo e de mantemento.

CA4.9 Manexáronse aplicacións informáticas para elaboración de documentos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Especificacións técnicas dos elementos das instalacións.

  Condicións de posta en marcha ou servizo.

  Manual de mantemento. Histórico de mantemento e de avarías.

  Protocolo de probas. Procesos de probas específicas.

 Plans de emerxencia e de prevención: tipos e características.

 Equipamentos de seguridade e protección; sinais e alarmas.

 Normativa de aplicación.

 Plan de xestión ambiental. Estudos de impacto ambiental. Normativa de xestión ambiental.

 Elaboración de manuais: de servizo e de medicións.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Están especificados no apartado 4.c desta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Posto que se trata dun módulo que se desenvolve no segundo curso, dispón de dúas avaliacións ordinarias. Para a superación dunha avaliación é

necesario obter unha nota igual ou superior a 5 puntos sobre un total de 10. A cualificación final do módulo será a media aritmética da nota das

dúas avaliacións realizadas, sempre que a nota de cada avaliación sexa unha nota igual ou superior a 5 puntos sobre un total de 10.

Para a obtención da nota de avaliación atenderase á seguinte ponderación:

Realización das tarefas propostas: 70% da nota media das tarefas propostas.

Probas escritas: 30% da nota media das probas feitas.

Os criterios de cualificación non se aplicarán, e en consecuencia supoñerán o suspenso do alumno na avaliación en curso:

1. Cando lle falte algún traballo por entregar na avaliación. Estes traballos han de entregarse na data indicada polo profesor e mediante a aula

virtual do centro educativao, calquera demora neste aspecto, salvo causa debidamente xustificada, carrexa unha penalización do 50% na nota

obtida en devandito traballo.

2. Cando a nota en algunha das tarefas ou probas escritas sexa inferior a 3 puntos.

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

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

Despois de cada avaliación, os alumnos que non a superaran, farán unha proba de recuperación na que terán que repetir as partes suspensas.

Antes desta proba, e para axudar ó alumno a recuperar as partes non superadas, deseñaranse e entregaranse unhas tarefas que axuden ó alumno

no proceso de aprendizaxe.

Ó remate da 2ª avaliación os alumnos que suspendan o módulo deberán asistir a clases de recuperación durante o 3º trimestre, no que se lles dará

a axuda que necesiten para tentar de recuperar as partes non superadas. Ó longo deste trimestre irán facendo os traballos e as probas escritas

que suspenderon.

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

Esta proba consistirá nun exame escrito, no que o alumnado terá que responder a un mínimo de 45 preguntas sobre os contidos da programación.

Os criterios de avaliación son os mesmos que están recollidos nesta programación.

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

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

a) En primeiro lugar, durante o propio proceso de ensino có obxecto de ir reorientándoo, cando se requira, no transcurso das tarefas.

b) En segundo lugar, ó remate da unidade didáctica ou da unidade formativa, desde unha perspectiva global, que proporcione información sobre a

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

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

Utilizaremos os seguintes instrumentos:

a) Sondaxes e cuestionarios de avaliación. Realizaranse aos alumnos e servirannos para extraer información valiosa sobre o desenvolvemento das

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

                         - Cuestionario sobre o ensino dunha unidade ou conxunto de unidades didácticas

                         - Cuestionario sobre o traballo e papel do profesor

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

b) Observación sistemática na aula.

c) Entrevistas e intercambio de opinións entre profesor e alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Por ser un módulo de segundo ano, non se precisa avaliación inicial.

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

Sempre que fose preciso e en colaboración cos demais profesores do ciclo, estudarase cada caso de xeito individual e tomaranse as medidas que

se consideren oportunas.

Para os alumnos que teñan dificultades na aprendizaxe de conceptos e/ou procesos de cálculo, serán propostos exercicios de revisión e tarefas

que o alumno realizará fóra do horario escolar e entregará ó profesor no momento acordado.

Si se trata de alumnos aventaxados se lle propoñerán exercicios de nivel superior, a fin de motivar os alumnos no afondamento dos temas

desenvolvidos na clase.

En calquera dos casos mencionados existirá acordo entre profesor e alumno.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

pluralismo e a diversidade.

b)  Educación para a paz: traballando a actitude fronte ós conflitos, véndoos como algo natural que, ben entendidos, axudan á convivencia e a

madurez.

c)  Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

d)  Educación medioambiental: potenciando o aproveitamento e a reciclaxe dos materiais e o aforro enerxético.
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e)  Educación para a saúde: traballando a atención e o respecto polas normas de uso de ferramentas, máquinas e aparellos. Fomentando o

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

f)   Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

PLAN LECTOR:

Polos contidos deste módulo, a lectura e analíse de regulamentación varia é algo habitual, polo que se considera que se cumple con creces co

plan lector do centro sin ter que lle asignar un tempo fixo.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

Nas visitas programadas polo departamento, aproveitarase para profundizar en temas como a xestión de documentación técnica, plans de

emerxencia, prevención e mantemento, xestión de residuos, etc.

10.Outros apartados

10.1) Teleformación

Debido as circunstancias sanitarias a vivir nestos momentos debido a COVID19, pode xurdir a necesidade da teleformación, pola imposibilidade da

asistencia presencial na aula.

Neste caso o alumnado ausente utilizará a aula virtual do centro para a comunicación co docente.

Na aula virtual do módulo irase pondo todo aquelo que se vai a ir facendo e explicando na aula. No caso de actividades/traballos para entregar ao

docente, na mesma aula estará visible a data de fin de entrega. Incluso para o alumnado na aula física a aula virtual será o medio de entrega de

traballos.

A valoración dos traballos será tal e como se especificou no punto 5 desta programación

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora 32020/2021 6353

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

Profesorado asignado ao módulo SUSANA OSORIO BLANCO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O Módulo EIE contribuirá a que o alumnado poda recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para

que poida 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. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Fomento da cultura emprendedora e da iniciativa empresarial.A innovación 4 5

2 Análise dos distintos factores que inflúen na creación da empresa, así como da transcendencia do fenómeno
da responsabilidade social e da cultura emprendedora

A empresa e o seu
contorno

7 19

3 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

Creación e posta en
marcha dunha
empresa

16 19

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

Planificación e
organización dunha
empresa

6 19

5 Análise da viabilidade económica e financiera dunha empresa, e concreción nun plan de empresa.Xestión financieira 15 19

6 Cumplimentación dos principais documentos relacionados coa actividade de empresa e identificación das
obrigas fiscais, así como a súa aplicación práctica nun plan de empresa.

Xestión administrativa 15 19
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A innovación 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. 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 industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados.

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 dos sistemas electrotécnicos e automatizados, 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 relacionada cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados (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 industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados.

 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 dos sistemas electrotécnicos e automatizados.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A empresa e o seu contorno 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. 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 do sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e
automatizados, 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 cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados, e describíronse os principais custos sociais en que
incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas do sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados, 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 relacionada cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental,
demográfico e cultural.
 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de sistemas electrotécnicos e automatizados: 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 Título da UD Duración

3 Creación e posta en marcha dunha empresa 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 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 industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados.

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 do sector industrial relacionados cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados,
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.).

 0Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

 0  Análise das vantaxes e as desvantaxes de cada unha das formas xurídicas en relación coa propia idea de negocio (CA3.2.).

 0    Forma xurídica.

 0    Trámites administrativos de constitución

 0    Organismos asesores do ámbito xeográfico e Axuda ou Subvención aplicable: organismo que a concede e condicións aplicables

 Formas xurídicas das empresas.

   Empresario individual

   Sociedades de capital

   sociedades laborais

   Cooperativas
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Contidos

   Franquías

 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.).

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Planificación e organización dunha empresa 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. 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 do sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados, e
delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empres

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

 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 Título da UD Duración

5 Xestión financieira 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. 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

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa relacionada cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados.

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector industrial relacionado cos procesos de sistemas electrotécnicos
e automatizados.
 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

 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.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión administrativa 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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. 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, resumos anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada cos procesos de
sistemas electrotécnicos e automatizados, e diferenciáronse os tipos de impostos no

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 relacionada cos procesos de sistemas electrotécnicos e automatizados: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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Para a avaliación do módulo valoraranse parámetros como a atención e a participación na clase ou en debates online que se prantexen, 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, como mínimo, 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 participación na clase, e en foros, as actividades, cuestionarios e casos prácticos

resoltos, e a valoración 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.

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

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

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

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

corresponden as partes non superadas, 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, en prazo, do plan de empresa, co contido e estructura similar ao que

tiveron

que presentar os seus compañeiros ao longo do curso pero realizado de xeito individual.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

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

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

que o documento base deste proceso resulte avaliado.

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

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas 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 colaborando coa biblioteca e potenciando a lectura e análise crítica de textos 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.

Fomento da lectura: en colaboración coa biblioteca participaremos no plan de lectura do centro sobre libros relacionados co mundo da empresa

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

2º TRIMESTRE

- Xornada de Orientación laboral: no mes de marzo e se a situación sanitaria organizaremos esta xornada contando coa asistencia de persoal

especialista. De non poder asistir organizariamola o profesorado integrante do departamento e Orientación.

- Xornada de primeiros auxilios: se a situación sanitaria o permite organizaremos esta actividade dentro do marco de actividades propostas polo
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concello de Ourense. Se non se publica esta oferta, contactariamos con persoal especializado e se a situación non o permite visualizaríamos un

vídeo de Cruz vermella.

AO LONGO DO CURSO:

- Calquer outra actividade que resulte de interese

10.Outros apartados

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.
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- cuestionarios feitos na aula virtual ou google forms

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

A metodoloxía de traballo será a seguinte:

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

- Realización e corrección dos exercicios relacionados co explicado

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

10.3) CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION EN ENSINO NON PRESENCIAL

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

Os instrumentos de avaliacion que se empregaran serán:

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

- Resolución de cuestionarios da aula virtual ou de google form

- Participación nos diferentes Kahoots prantexados.

- Participación nas preguntas de debate lanzadas telemáticamente.

- Participación nas videoconferencias.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2020/202132009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas electrotécnicos e automatizados Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas 42020/2021 8470

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

Profesorado asignado ao módulo JESÚS MANUEL GALÁN ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional comprende o desenvolvemento de proxectos, xestión e supervisión da montaxe e mantemento dos distintos tipos de

instalacións electrotécnicas, o perfil do profesional titulado abarca postos diversos coma coordinación, xefe de equipos de traballo, xestión de

mantemento, todo elo no ámbito das instalacións incluidas no REBT
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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 O proxecto técnico, certificacións de obra, regulamentación e normativa, técnicas e normas de codificación,
representación gráfica.

Documentación
técnica e normativa de
aplicación

8 9

2 Introdución ó proceso de aprovisionamento, xestión do aprovisionamento, aprovisionamento de instalacións
electrotécnicas.

Organización do
proceso de
aprovisionamento

10 12

3 O almacén, técnicas de xestión de almacenaxe, documentación de almacén, contabilidade aplicada ó almacén,
control de stock.

Xestión de almacén 10 12

4 O proxecto eléctrico, MTD, planificación de proxectos, procesos da montaxe en instalacións, plan de montaxe,
ferramentas informáticas.

Planificación da
montaxe

12 14

5 Recursos empresariales, xestión de RRHH e materiais, indicadores de xestión, ferramentas informáticas.Xestión de recursos e
materiales

10 12

6 Aparatos de medida, inspección inicial das instalacións, verificación das instalacións eléctricas, documentación
para a posta en servizo das instalacións eléctricas.

Posta en servizo das
instalacións
electrotécnicas

14 17

7 Tipos de mantemento, mantemento de instalacións eléctricas, plan de mantemento, indicadores do
mantemento, normativa e ferramentas informáticas.

Organización e xestión
do mantemento

10 12

8 Xestión de residuos, plan de xestión de residuos, modelo EFQM, modelos ISO 9001 e 14001Xestión de residuos e
sistemas de xestión da
calidade

10 12
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Documentación técnica e normativa de aplicación 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para a
montaxe. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as partes do proxecto ou da memoria técnica.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Partes do proxecto aplicables á montaxe: memoria descritiva, medicións, orzamento, anexos e características técnicas.

 Certificación de obra. Certificacións técnicas. Homologacións de produtos. Normas internacionais.
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Organización do proceso de aprovisionamento 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para a
montaxe. 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 Definíronse os puntos críticos de aprovisionamento.

CA1.3 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos materiais.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Aprovisionamento de instalacións eléctricas. Métodos: procesos de aprovisionamento. Técnicas de planificación do aprovisionamento. Xestión do aprovisionamento e do control.

 Técnicas de codificación de elementos da instalación. Normas de codificación (UNE, ISO, etc.).

 Representación gráfica: diagramas de fluxo. Detección de necesidades no aprovisionamento de equipamentos e elementos.

 Aplicación do plan de montaxe á organización do aprovisionamento. Follas de control. Albarás. Planificación do aprovisionamento. Software específico de control e planificación do
aprovisionamento.
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Xestión de almacén 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para a
montaxe. NO

RA2 - Define as características de aceptación de materiais e medios para a montaxe de vivendas, locais e redes de distribución, para o que analiza plans de
aprovisionamento, aplicando técnicas de xestión de almacén. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Establecéronse as condicións de subministración de cada material ou equipamento.

CA1.7 Elaborouse o plan de aprovisionamento.

CA1.8 Relacionáronse os plans de aprovisionamento e de montaxe.

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de almacén de empresas eléctricas.

CA2.2 Prevíronse as características do almacén de obra.

CA2.3 Recoñecéronse os tipos de listaxes de almacén.

CA2.4 Aplicáronse técnicas de xestión e organización de almacéns.

CA2.5 Empregáronse técnicas de control de recepción de subministracións (transporte, prazos, pautas, etc.).

CA2.6 Elaboráronse follas de entrega de material.

CA2.7 Identificáronse posibles continxencias.

CA2.8 Propuxéronse solucións alternativas ante posibles continxencias (demoras e rexeitamentos, etc.).

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipos de almacéns nas empresas de electricidade: almacéns de empresa, de provisionais e de urxencia.

 Técnicas de almacén: criterios de almacenamento e de organización.

 Documentación técnica de control de almacén. Xestión de albarás e documentación de entrada.

 Coñecementos básicos de contabilidade (descontos na tarifa, etc.). Conceptos básicos de economía aplicados ao almacén.

 Técnicas de aprovisionamento e control de existencias.

 Almacén de obra: características e situación. Precaucións.

 Recursos e documentación.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Planificación da montaxe 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza o aprovisionamento para a montaxe de instalacións eléctricas, para o que analiza os requisitos da instalación e a documentación técnica para a
montaxe. NO

RA3 - Planifica a montaxe de instalacións eléctricas en edificios e liñas de distribución, para o que analiza plans de montaxe e define as fases de execución. SI

RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse as fases do plan de montaxe da instalación.

CA1.5 Recoñecéronse os equipamentos e os elementos asociados a cada fase da montaxe.

CA3.1 Recoñeceuse a documentación técnica, a normativa e os regulamentos que afectan a montaxe.

CA3.2 Identificáronse as fases do proceso de montaxe.

CA3.3 Determináronse as necesidades de cada fase da montaxe.

CA3.4 Recoñecéronse os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada fase da montaxe.

CA3.5 Determináronse os recursos humanos de cada fase da montaxe.

CA3.6 Avaliáronse os puntos críticos da montaxe.

CA3.7 Representouse o cronograma da montaxe segundo as súas fases.

CA3.8 Determináronse os medios de protección necesarios.

CA3.9 Prevíronse continxencias e propuxéronse solucións para a súa resolución.

CA3.10 Elaborouse o plan de montaxe.

CA4.1 Identificáronse todas as partes do plan de montaxe.

CA4.2 Planificouse o control de avance de obra.

CA4.3 Adecuouse o plan de montaxe ás características da instalación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Características técnicas dos proxectos eléctricos aplicables á montaxe.

 Técnicas procedementais para a xestión de proxectos.
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Contidos

 Proxecto de obra. Desenvolvemento de proxectos eléctricos. Fases e planificación.

 Características técnicas e normativas para a montaxe de canalizacións. Instrucións técnicas específicas. Instrucións dos fabricantes.

 Características técnicas e normativa para a montaxe: normas autonómicas e locais.

 Ferramentas e equipamentos de medida utilizados na montaxe de instalacións eléctricas. Ferramentas específicas para a montaxe de instalacións eléctricas. Ferramentas de obra civil.
Equipamento básico de medidas segundo o REBT.
 Maquinaria utilizada na montaxe de instalacións.

 Técnicas de planificación aplicadas á montaxe de instalacións. Xestión da montaxe: fases e planificación.

 Temporalización de procesos de montaxe. Técnicas de planificación da montaxe. Coordinación de procesos.

 Contidos dos plans de montaxe: datos xerais, necesidades, calendario de pedidos e recepción de material, calendario de actuación, etc.

 Contidos dos plans de montaxe.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión de recursos e materiales 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Caracteriza os procesos de xestión da montaxe de instalacións eléctricas, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Recoñecéronse técnicas de xestión de persoal na execución das instalacións eléctricas.

CA4.5 Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para a montaxe de instalacións.

CA4.6 Recoñecéronse procedementos para a xestión da montaxe.

CA4.7 Determináronse indicadores de control da montaxe.

CA4.8 Aplicouse durante a montaxe a normativa electrotécnica e de seguridade no traballo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais. Organización dos recursos humanos. Planificación. Organigramas de empresas do sector eléctrico.

 Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais. Software xeral para a xestión da montaxe e dos recursos humanos e materiais (Word, Access, Excel e Autocad,
etc.). Software específico.
 Procedementos e indicadores de xestión. Criterios de aceptación de instalacións, de materiais e de técnicos. Indicadores dos procesos de montaxe e da instalación (calidade da instalación,
adecuación ao REBT, adecuación ao proxecto e cumprimento de prazos
 Temporalización de procesos de montaxe.

 Normativa: REBT, código técnico de edificación e normas internacionais (ISO 9000, ISO 14000 e EFQM, etc.).
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Posta en servizo das instalacións electrotécnicas 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Documenta a posta en servizo das instalacións electrotécnicas, atendendo aos requisitos funcionais e á normativa. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñecéronse as instrucións técnicas do REBT aplicables á instalación.

CA5.2 Determináronse as medicións necesarias para a aceptación da instalación.

CA5.3 Determináronse os valores mínimos de illamento, rixidez dieléctrica, resistencia de terra e correntes, e fugas aceptables para a aceptación da instalación.

CA5.4 Recoñecéronse as actuacións básicas que cumpra realizar para a posta en servizo dunha instalación (continuidade, accesibilidade e alturas, etc.).

CA5.5 Realizáronse os ensaios dos elementos de protección.

CA5.6 Realizáronse as medidas necesarias para a análise da rede de subministración (detección de harmónicos e perturbacións).

CA5.7 Propuxéronse verificacións específicas en locais de pública concorrencia, industriais e con fins especiais.

CA5.8 Determináronse medidas de seguridade específicas na posta en marcha de instalacións de vivendas e locais.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Procedementos de posta en servizo (continuidade, accesibilidade, distancias mínimas, etc.). Métodos de posta en marcha.

 Aparellos de medición (medidor de illamentos e de terras, sensibilidade dos diferenciais, etc.). Erros nos aparellos de medida.

 Valores mínimos de aceptación (illamento, resistencia, rixidez, tempo de disparo, etc.). Valores aceptados nas normas estatais e autonómicas.

 Requisitos de posta en marcha.

 Ensaios de elementos de protección (sensibilidade, tempo de disparo, coordinación, etc.). Técnicas de medida dos elementos de protección. Criterios de aceptación e rexeitamento.

 Análise da rede de subministración: harmónicos, perturbacións, nivel de tensión, estabilidade, etc. Técnicas e equipamentos para a medición e a detección de harmónicos e perturbacións en
redes eléctricas e de telecomunicacións.
 Revisión de locais de pública concorrencia: puntos críticos e plan de revisións, etc. Medicións de tomas de terra: valores de aceptación. Iluminación de emerxencia. Xestión do plan de
revisións.
 Medidas de seguridade. Illamentos. Seguridade dos elementos con risco de incendio ou explosión.

 Normativa.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Organización e xestión do mantemento 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Planifica o mantemento e a xestión de residuos das instalacións eléctricas en edificios e no contorno de edificios, para o que identifica necesidades e elabora
programas de mantemento e xestión de residuos. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as partes e os elementos da instalación susceptibles de mantemento.

CA6.2 Planificouse o aprovisionamento de cada unha das partes.

CA6.3 Estableceuse un procedemento de operacións básicas de mantemento preventivo e correctivo.

CA6.4 Programouse o mantemento da instalación tendo en conta as súas características.

CA6.5 Identificáronse as instrucións de fábrica dos equipamentos e dos elementos que interveñen na instalación.

CA6.6 Propuxéronse axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu bo funcionamento.

CA6.7 Determinouse a compatibilidade dos equipamentos ou dos elementos.

CA6.8 Elaboráronse programas de mantemento.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Puntos susceptibles de mantemento nunha instalación eléctrica: Elementos e sistemas susceptibles de mantemento en instalacións en vivendas (illamento de condutores, conexións,
mecanismos, tomas de terra e instalación común de telecomunicacións, etc.). Ele
 Aprovisionamento de materiais e xestión de existencias.

 Mantemento preventivo e correctivo: concepto, tarefas e exemplos de aplicación.

 Mantemento de mecanismos, de instalacións, de condutores e canalizacións, das ICT, das liñas de distribución e individuais, e das proteccións.

 Técnicas de planificación de mantemento. Xestión do mantemento. Procedementos para a planificación. Indicadores de control do mantemento. Follas de ruta.

 Instrucións de mantemento de fabricantes.

 Parámetros de axuste para a mellora do mantemento: criterios e valores de aceptación.

 Recepción de materiais.

 Uso de catálogos dos fabricantes para a determinación da compatibilidade. Instrucións dos fabricantes. Ferramentas informáticas para a organización do mantemento e o control das avarías.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Xestión de residuos e sistemas de xestión da calidade 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Planifica o mantemento e a xestión de residuos das instalacións eléctricas en edificios e no contorno de edificios, para o que identifica necesidades e elabora
programas de mantemento e xestión de residuos. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.9 Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación.

CA6.10 Planificouse o programa de xestión de residuos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Xestión de residuos industriais: normas de aplicación.

  Plan de xestión de residuos. Partes e elementos do plan de xestión de residuos.

  Contidos básicos dun plan de mantemento: datos xerais, necesidades, calendario de revisións e recambios, calendario de actuacións, etc. Follas de control.

  Detección e control de indicadores de procesos de mantemento: criterios de aceptación. Indicadores de procesos, de procedemento e de servizo.

  Normas de calidade aplicables aos plans de mantemento: normas ISO9000 e EFQM.

  Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

  Ferramentas informáticas para a xestión de recursos humanos e materiais.

  Procedementos e indicadores de xestión. Procesos de xestión de recursos humanos: indicadores de aceptación.

  Normativa relacionada.
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PROFESIONAIS

MÍNIMOS EXIXIBLES:

Están especificados no apartado 4.c desta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Posto que se trata dun módulo que se desenvolve no segundo curso, dispón de dúas avaliacións ordinarias. Para a superación dunha avaliación é

necesario obter unha nota igual ou superior a 5 puntos sobre un total de 10. A cualificación final do módulo será a media aritmética da nota das

dúas avaliacións realizadas.

Para a obtención da nota de avaliación atenderase á seguinte ponderación:

Realización das tarefas propostas: 30% da nota media das tarefas propostas.

Probas escritas: 70% da nota media das probas feitas.

Os criterios de cualificación non se aplicarán, e en consecuencia supoñerán o suspenso do alumno na avaliación en curso:

1. Cando lle falte algún traballo por entregar na avaliación. Estes traballos han de entregarse na data indicada polo profesor, calquera demora

neste aspecto, salvo causa debidamente xustificada, carrexa unha penalización do 50% na nota obtida en devandito traballo.

2. Cando a nota en algunha das tarefas ou probas escritas sexa inferior a 3 puntos.

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

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

Despois de cada avaliación, os alumnos que non superaran cada unha delas, farán unha proba de recuperación na que terán que repetir as partes

suspensas. Previamente a cada proba de recuperación, entregaranse o alumno tarefas varias das partes non superadas, que faciliten ó alumno o

proceso de aprendizaxe.

Ó remate da 2ª avaliación, os alumnos que suspendan o módulo deberán asistir a clases de recuperación durante o 3º trimestre, no que

igualmente aportaráselles tarefas co obxectivo de facilitar a comprensión das materias impartidas ó alumno, e a superación do módulo. O longo

deste trimestre os alumnos realizarán as probas que non superaron nos primeiros dous trimestres.

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

Esta proba consistirá nun exame escrito, no que o alumnado terá que responder a un mínimo de 20 preguntas sobre os contidos da programación.

Os criterios de avaliación son os mesmos que están recollidos nesta programación.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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A avaliación do proceso de ensino levarase a cabo en tres momentos:

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

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

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

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

Utilizaremos os seguintes instrumentos:

a) Sondaxes e cuestionarios de avaliación. Realizaranse aos alumnos e servirannos para extraer información valiosa sobre o desenvolvemento das

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

                         - Cuestionario sobre o ensino dunha unidade ou conxunto de unidades didácticas.

                         - Cuestionario sobre o traballo e papel do profesor.

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

b) Observación sistemática na aula.

c) Entrevistas e intercambio de opinións entre profesor e alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Por ser un módulo de segundo ano, non se precisa avaliación inicial.

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

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

axeitadas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

pluralismo e a diversidade.

b) Educación para a paz: traballando a actitude fronte ós conflitos, véndoos como algo natural que, ben entendidos, axudan á convivencia e a

madurez.

c) Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

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

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

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

f) Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

PLAN LECTOR:

Realizaranse lecturas acorde co indicado no Plan lector do Centro. Farase unha lectura comprensiva da normativa e regulamentación vixente, así

como de diversas normas internacionais de calidade, ademais quincenalmente leerase un artigo técnico designado polo profesor.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

Visita a unha empresa do sector con certificados de calidade

En función das necesidades e segundo xurdan ó longo do curso, faranse actividades extraescolares que máis se axeiten á aprendizaxe do modulo

10.Outros apartados

10.1) Protocolo Covid19

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 a autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou

varias aulas dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das

normas previstas relativas ao ensino a distancia.

O ensino non presencial será impartido polo profesor ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual. O profesor realizará o

seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesor o

ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a

avaliación continua da mesma.

 O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as

medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos.

Durante o período de suspensión da actividade presencial utilizaranse os seguintes recursos:

a) Aula virtual.

b) Programas telemáticos tipo JitSi Meet, Webex o similar.

c) Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial.

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos

períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión.

Finalizado o período de peche presencial da aula, a nivel educativo ou centro realizarase unha planificación do retorno a actividade presencial.
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