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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta figura profesional sitúase fundamentalmente nas áreas funcionais de definición de produto, prototipos, ensaios de calidade e fiabilidade,

produción, loxística e mantemento de equipamentos electrónicos. En función do tipo e tamaño da empresa onde se sitúe especializarase nunha

área funcional específica ou desenvolverá o seu labor cun carácter polivalente.

Este módulo céntrase nas funcións de xestión do mantemento electrónico. Farase especial fincapé na comprensión da terminoloxía e

procedementos asociados particularmente aos plans de mantemento e aos programas de xestión asociados e buscarase como obxectivo

fundamental a valorización da organización e xestión do mantemento como elemento fundamental para asegurar a fiabilidade e dispoñibilidade das

instalacións a manter.
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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 Esta UD introduce a terminoloxía e conceptos básicos asociados ao mantemento e á súa xestión. Presenta o
plan de mantemento como elemento fundamental do mantemento, así como as ferramentas para a súa
elaboración, implantación e seguemento.

Organización e xestión
do mantemento.

34 40

2 Esta UD traballa a estrutura organizativa dun departamento de mantemento e os procedementos a levar a cabo
para a súa axeitada xestión.

A xestión dos RRHH
no mantemento.

9 15

3 Esta UD establece os procedementos e ferramentas para unha axeitada xestión do aprovisionamento e
almacenaxe de subministros.

Aprovisionamento e
xestión de almacén.

9 15

4 Esta UD establece as caracteríticas e condicións que debe reunir o taller de mantemento, atendendo á súa
organización e aos sistemas de protección persoal e medioambiental.

Xestión do taller de
mantemento.

9 15

5 Esta UD introduce os procedementos dos sistemas de xestión normalizados e os estándares de calidade.Xestión da calidade e
xestión integral do
mantemento.

9 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organización e xestión do mantemento. 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos para o
seguimento e o control da execución. SI

RA2 - Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento. 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 condicións técnicas e administrativas para a execución do mantemento.

CA1.2 Definíronse as etapas que comportan a execución do mantemento.

CA1.3 Caracterizáronse as operacións de cada etapa.

CA1.4 Representáronse os diagramas de programación e control.

CA1.5 Determináronse as especificacións de control de avance e prazos de execución.

CA1.6 Prevíronse as probas e os ensaios para a posta en servizo.

CA1.7 Elaboráronse os formatos de incidencias e modificacións.

CA2.1 Identificáronse os tipos de mantemento.

CA2.2 Determináronse os puntos críticos do mantemento e os seus prazos de verificación.

CA2.3 Estableceuse o procedemento de actuación en caso de disfunción ou avaría.

CA2.4 Determináronse os recursos necesarios para as intervencións, cumprindo as normas de seguridade e estándares de calidade.

CA2.5 Elaborouse a planificación de operacións, asignando os recursos necesarios.

CA2.6 Aplicouse o software específico para a planificación e a xestión do mantemento.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características das especificacións técnicas de equipamentos e sistemas electrónicos. Lectura e aplicación. Especificacións de equipamentos e materiais. Especificacións de montaxe.
Permisos administrativos.
 Planificación do mantemento. Procesos. Etapas. Actividades. Caracterización de actividades (operacións, tempos de execución, recursos, condicións de seguridade, etc.).

 Estimación de tempos. Técnicas de programación.

 Diagramas de programación e control (Gantt, MIP, PERT, etc.). Determinación do camiño crítico. Tempos de execución.
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Contidos

 Control de avance do mantemento. Lanzamento. Procedementos para o seguimento e o control. Distribución de recursos. Continxencias. Alternativas.

 Protocolos de posta en servizo. Ensaios e probas das instalacións. Certificacións e garantías.

 Software informático de planificación, programación e control de mantemento e reparación.

 Mantemento. Tipos de mantemento. Función e obxectivos. Correctivo. Preventivo. Preditivo paliativo. Produtivo total (TPM).

 Puntos críticos. Previsión de avarías, inspeccións e revisións periódicas. Protocolos de probas. Históricos de intervencións de mantemento.

 Gamas de mantemento. Operacións. Definición e secuencia. Tempos. Cargas de traballo.

 Recursos no mantemento. Humanos. Materiais.

 Control do plan de mantemento. Ordes de traballo. Asignación e optimización de recursos. Normas de utilización dos equipamentos, material e instalacións.

 Xestión de mantemento asistido por computador (XMAC). Implantación dun sistema XMAC.

 Informes técnicos de mantemento. Ferramentas software de elaboración de documentación. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A xestión dos RRHH no mantemento. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse a estrutura dun departamento de mantemento electrónico.

CA4.2 Establecéronse as funcións do persoal de mantemento.

CA4.3 Organizáronse grupos de traballo segundo as súas competencias e a súa formación.

CA4.4 Establecéronse canles de comunicación entre departamentos.

CA4.5 Determinouse un plan de formación para o persoal de mantemento.

CA4.6 Aplicáronse metodoloxías de mellora continua na xestión de recursos humanos.

CA4.7 Establecéronse normas para elaboración de informes e rexistros.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estrutura do departamento de mantemento. Organigramas.

 Funcións das unidades de mantemento. Organización. Unidade de mantemento programado. Grupo de mantemento operativo ou correctivo de asistencia.

 Traballo en equipo. Relacións na empresa. A organización e as persoas.

 Funcións do persoal de planificación. Planificación e control. Inspección técnica. Supervisión. Coordinación de repostos e materiais.

 Relacións entre operación e mantemento. Niveis de relación. Coordinación.

 Xestión da formación. Detección de necesidades de formación. Organización de cursos de actualización.

 Círculos de calidade. Funcións e obxectivos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Aprovisionamento e xestión de almacén. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, repostos e ferramentas. 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 Determináronse os tipos de aprovisionamento ás clases do mantemento.

CA3.2 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos repostos.

CA3.3 Determináronse as especificacións das compras (prazo de entrega, medio de transporte, etc.).

CA3.4 Establecéronse as pautas de recepción e aceptación de subministracións.

CA3.5 Detalláronse as condicións de almacenaxe (colocación, acomodo, seguridade, temperatura, etc.).

CA3.6 Elaborouse o procedemento de xestión de almacén.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para o control de existencias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Xestión do aprovisionamento. Función. Obxectivos. Estratexias. Requisitos e plan de subministracións.

 Proceso de compras. Ciclo de compras. Especificacións. Debilidades.

 Provedores. Homologación e clasificación. Tramitación de compras. Documentos. Prazos de entrega. Control de pedidos. Fichas de materiais. Rastrexabilidade.

 Almacenamento. Sistemas de organización. Características físicas. Codificación. Catálogo de repostos. Existencias. Tipos e control. Punto de pedido. Control E/S. Follas de entrega de
materiais. Custos.
 Almacéns de obra. Características. Colocación. Distribución de espazos. Condicións de seguridade no almacén.

 Xestión de ferramentas, instrumentos e utensilios. Inventario. Seguridade.

 Programas informáticos de aprovisionamento e almacenamento. Métodos FIFO, LIF e PMP.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión do taller de mantemento. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental, e de organización. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as áreas do taller de mantemento electrónico.

CA5.2 Especificáronse as condicións da zona traballo para a protección fronte a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas de goma, ferramentas illadas electricamente, etc.).

CA5.3 Determináronse as condicións de iluminación de acordo co tipo de mantemento que cumpra realizar.

CA5.4 Especificáronse as características de ventilación en lugares de traballo pechados (espazos confinados, centros de control, etc.).

CA5.5 Determinouse a colocación dos equipamentos e as ferramentas, en función das características técnicas e do uso.

CA5.6 Realizouse a organización da información técnica e administrativa.

CA5.7 Aplicáronse procedementos de organización de laboratorios e talleres (5S, ISO, etc.).

4.4.e) Contidos

Contidos

 Taller de mantemento. Definicións. Áreas do taller de mantemento e reparación.

 Execución de traballos. Tipos de intervención. Especificacións técnicas. Espazos de traballo. Laboratorio de reparacións. Procedementos. Recursos.

 Condicións ambientais de traballo. Espazo físico. Iluminación. Ruído. Temperatura e humidade. Hixiene.

 Instrumentos de reparación. Tipos e características. Criterios para a selección.

 Reparacións no taller de mantemento. Recepción de equipamentos que cumpra reparar. Identificación. Orzamento. Reparación. Garantías.

 Xestión de manuais e follas técnicas. Tipos de información: dinámica e estática. Sistemas de colocación da información: caixóns e arquivadores.

 Xestión da documentación administrativa na empresa. Ordes de traballo. Certificacións e facturas.

 Software de xestión.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión da calidade e xestión integral do mantemento. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Recoñecéronse as normas de xestión da calidade aplicables ao mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

CA6.2 Definíronse indicadores da calidade dos procesos de mantemento de equipamentos e sistemas.

CA6.3 Establecéronse os puntos críticos e as pautas de control.

CA6.4 Recoñecéronse as normas de aplicación da xestión ambiental nas tarefas de mantemento.

CA6.5 Recoñecéronse as normas de aplicación na prevención e a seguridade nas operacións de mantemento.

CA6.6 Aplicáronse procedementos de axuste de instrumentos de medida e equipamentos de verificación e control.

CA6.7 Establecéronse as fases para a aplicación da xestión integral do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos (xestión da calidade, xestión ambiental, xestión da prevención,
5S, etc.).

4.5.e) Contidos

Contidos

 Normalización e certificación. Normas de xestión da calidade: ISO 9000. Normas de xestión ambiental: ISO 14001. Normas de prevención e seguridade laboral: OHSAS 18000.

 Plan da calidade. Xestión da calidade. Procedementos. Responsabilidades. Procesos. Recursos.

 Indicadores. Control do proceso. Accións correctivas. Accións preventivas.

 Plan de xestión ambiental. Xestión de residuos. Tipos. Xestión do espazo de mantemento. Tratamento: reciclado, contedores e transporte, etc.

 Plan de prevención de riscos profesionais. Xestión de prevención e seguridade laboral aplicada ao mantemento electrónico.

 Auditorías. Calidade do servizo. Custos de mala calidade. AMFE (análise modal de fallos e efectos). Calibración. Rexistros.

 Aplicacións informáticas de xestión integral no mantemento.
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- Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos

para o seguimento e o control da execución.

- Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento.

- Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, repostos e ferramentas.

- Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo.

- Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental, e de organización.

- Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases.

A cualificación final de cada avaliación trimestral obterase como a media ponderada das cualificacións dos seguintes instrumentos de avaliación:

- Exames programados (teóricos e prácticos) 70%.

- Entrega de  traballos, exercicios e prácticas 30%

Será necesario entregar e superar o 70% dos traballos e exercicios prácticos para superar a sesión de avaliación. Nos exames, haberá que acadar

unha cualificación mínima de 4 puntos para poder facer media cos demais instrumentos de avaliación.

A avaliación será continua, polo que a nota da última avaliación corresponderase coa nota global do módulo.

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

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

- Os alumnos que non realicen os traballos propostos ó longo do curso, deberán entregalos e superar unha proba teórica escrita a finais de curso.

É preciso que o conxunto dos traballos acaden unha cualificación mínima de 5 sobre 10, así como superar a proba escrita cun mínimo de 5 puntos

sobre 10, para aprobar o módulo.

- Os alumnos que realicen os traballos propostos ó longo do curso, pero estes non acaden a calidade suficiente, deberán presentar unha nova

versión corrixida e mellorada do mesmo antes de finais do curso. Tamén debrán face-la proba escrita e acadar un 5.

- Os alumnos que realicen os traballos propostos ó longo do curso e que sexan considerados aptos, soamente deberán sacar un 5 sobre 10 na

proba escrita. Aínda así, o profesor propoñeralles tarefas e traballos novos cos que poderán facer media ponderada coa proba escrita, a similitude

co criterio ó longo do ano.

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

Presentaranse os traballos propostos e realizarase unha proba teórica escrita a finais de curso. É preciso que os traballos acaden unha calidade

suficiente, así como superar a proba escrita cun mínimo de 5 puntos sobre 10, para aprobar o módulo.

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

Seguimento semanal e seguimento trimestral
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os alumnos precisan coñecementos matemáticos e físicos fundamentais, así como o manexo das ferramentas informáticas básicas (windows e

Open office).

Realizarase unha proba escrita para chequear os coñecementos matemáticos e físicos e unha proba práctica de manexo das ferramentas

informáticas.

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

Faranse as adaptacións curriculares si as características do alumnado así o aconsellasen.

Se algún alumno/a precisara axuda pedagóxica diferenciada, adaptarase a programación ó caso particular, previo estudio do mesmo, sendo moi

recomendable nestes casos a colaboración do Departamento de Orientación do centro.

É preciso detectar a diversidade do alumnado, tanto dende as avaliacións iniciais como dende a observación ao longo do desenrolo didáctico da

materia, e clasificala en función das manifestacións: desmotivación, atrasos conceptuais, limitacións ou superdotacións persoais, etc..

As vías a empregar para o tratamento da diversidade poden ser as seguintes:

-Establecemento de adaptacións curriculares de contidos, actividades de ensinanza-aprendizaxe e dos criterios de avaliación.

-Emprego de metodoloxías didácticas diferentes, que se axeiten aos diferentes graos de capacidades previas, aos diferentes niveis de autonomía e

responsabilidade dos alumnos e ás dificultades ou superlogros detectados nos procesos de aprendizaxe anteriores.

-Adaptación das actividades ás motivacións e necesidades do alumnado, plantexando aquelas a un nivel situado entre o que xa saben facer os

alumnos autonomamente e o que son capaces de facer coa axuda e guía do profesor ou dos seus compañeiros.

Con todo o anterior, formúlanse as actividades con diferentes niveles de dificultade de maneira que os traballos máis esixentes se asignan aos

alumnos cun ritmo de aprendizaxe máis rápido e as actividades máis elementales se asignan aos alumnos menos capacitados; sin embargo, en

ningún caso se deixa de exisir os contidos mínimos do currículo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Contidos medioambientais sobre a forma de reciclaxe de materias utilizados en electrónica.

Utilización de materiais electrónicos ecolóxicos libres de chumbo e outros materiais tóxicos.

En todas as actividades desenvolvidas na aula os contidos específicos do módulo complementaranse cos transversais que favorezan a formación

integral do alumno.

-Educación para a saúde: Nas actividades prácticas respetaranse as normas de seguridade e hixiene; no emprego do ordenador adoptaranse

posturas ergonómicas; etc.

-Educación para o respeto do medio ambiente: Na selección dos materiais, e equipos procurarase aqueles que non dañen o entorno; os residuos

xerados nas actividades serán recollidos, tratados adecuadamente e reciclados se fora o caso; etc.

-Educación para a paz: Fomentaranse actitudes tolerantes e respectuosas entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en equipo,

tratando de lograr un ambiente agradable que estimule o estudo.

-Educación para a igualdade entre sexos: as tarefas serán realizadas indistintamente, implicando ás rapazas nas actividades manuais.

-Educación para o consumidor: Os alumnos terán que seleccionar os compoñentes máis axeitados nas súas actividades para o que deberán seguir

criterios de aforro, idoneidade, calidade, etc., tratando de crear pautas de conduta trasladables a situacións da súa vida cotiá.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

* Facilitarase a participación nas actividades complementarias organizadas polo departamento e o centro e comentaranse na clase intentando

sacarlle proveito para o módulo.
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