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

1. No sector das instalacións eléctricas prevese un forte crecemento na demanda de instalacións automatizadas, tanto domóticas como industriais,

instalacións

solares fotovoltaicas e de infraestruturas de telecomunicacións en edificios de vivendas e do sector terciario. A demanda mantense estable nas

instalacións electrotécnicas.

2. 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.

3. O desenvolvemento de novas tecnoloxías está a facer posible o cambio de materiais e equipamentos para lograr unha maior eficiencia

enerxética e seguridade

eléctrica, de previsible implantación obrigatoria nos próximos anos.

4. As empresas en que exerce a súa actividade tenden a delegar funcións e responsabilidades no persoal con esta titulación. Obsérvase a

preferencia por un perfil

polivalente cun alto grao de autonomía, e con capacidade para a toma de decisións, para o traballo en equipo e para a coordinación con persoal

instalador doutros

sectores.
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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 a domótica e áreas de aplicación. Descrición dos principios de funcionamento, dos tipos de redes
de datos, do funcionamento dos diferentes dispositivos, cálculos e aplicación da normativa.

Domótica. Sistemas
técnicos, operadores e
áreas de control das
instalacións
automatizadas

7 7

2 Principio de funcionamento dos autómatas, linguaxes de programación e aplicación ao sistema. Realizar
esbozos e esquemas das instalacións e distintas áreas de control. Montar  e configurar pequenas instalacións
automatizadas en vivendas e edificios. Montar e configurar áreas de control en vivendas e edificios.

Control domótico a
través de autómata
programable.

40 25

3 Principio de funcionamento das correntes portadoras, elementos constitutivos do sistema simboloxía e modo
de conexión, descrición do software de deseño e control. Realizar esbozos e esquemas das instalacións e
distintas áreas de control. Montar  e configurar pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios.
Montar e configurar áreas de control en vivendas e edificios.

Control domótico a
través de corrientes
portadoras.

6 15

4 Principio de funcionamento dos sistemas por bus de campo, elementos constitutivos do sistema simboloxía e
modo de conexión, descrición do software de programación. Realizar esbozos e esquemas das instalacións e
distintas áreas de control. Montar  e configurar pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios.
Montar e configurar áreas de control en vivendas e edificios.

Control domótico a
través de sistemas por
bus de campo.

61 38

5 Principio de funcionamento dos sistemas sen fíos, elementos constitutivos do sistema simboloxía e modo de
conexión, descrición do software de programación. Realizar esbozos e esquemas das instalacións e distintas
áreas de control. Montar  e configurar pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios. Montar e
configurar áreas de control en vivendas e edificios.

Control domótico a
través de sistemas
sen fios.

6 10

6 Coñecer as tarefas de conservación e reparación das instalacións. Cumprimento da normativa, identificación e
prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

Mantemento, avarías
e prevención de riscos
laborais.

3 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Domótica. Sistemas técnicos, operadores e áreas de control das instalacións automatizadas 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. NO

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas.

CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios.

CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións.

CA1.4 Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas.

CA1.5 Describíronse as topoloxías das redes de datos.

CA1.6 Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación.

CA1.7 Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.8 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas.

CA2.1 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e distribuído, etc.).

CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión.

CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas domóticos aplicados ás vivendas e edificios.

 Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, velocidade, iluminación, etc.

 Áreas de aplicación das instalacións en vivendas e edificios.
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Contidos

 Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións.

 Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares.

 Cálculos necesarios.

 Normativa e regulamentación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Control domótico a través de autómata programable. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. NO

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.6 Describíronse os sistemas controlados por autómata programable.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.
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Criterios de avaliación

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de automatización con autómata programable.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.

 Ferramentas e equipamentos.

 Programación e configuración de elementos.

 Memoria técnica do deseño.

 Normativa e regulamentación.

 Instalacións con distintas áreas de control.

 Coordinación entre sistemas.

 Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.

 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.

 Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.

 Normativa e regulamentación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Control domótico a través de corrientes portadoras. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. NO

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.7 Describíronse os sistemas por correntes portadoras.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.
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Criterios de avaliación

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas por correntes portadoras.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.

 Ferramentas e equipamentos.

 Programación e configuración de elementos.

 Memoria técnica do deseño.

 Normativa e regulamentación.

 Instalacións con distintas áreas de control.

 Coordinación entre sistemas.

 Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.

 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.

 Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.

 Normativa e regulamentación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Control domótico a través de sistemas por bus de campo. 61

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. NO

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.5 Describiuse o sistema de bus de campo.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.
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Criterios de avaliación

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas con cables específicos bus de campo.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.

 Ferramentas e equipamentos.

 Programación e configuración de elementos.

 Memoria técnica do deseño.

 Normativa e regulamentación.

 Instalacións con distintas áreas de control.

 Coordinación entre sistemas.

 Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.

 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.

 Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.

 Normativa e regulamentación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Control domótico a través de sistemas sen fios. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. NO

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.8 Describíronse os sistemas sen fíos.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.
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Criterios de avaliación

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas sen fíos.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.

 Ferramentas e equipamentos.

 Programación e configuración de elementos.

 Memoria técnica do deseño.

 Normativa e regulamentación.

 Instalacións con distintas áreas de control.

 Coordinación entre sistemas.

 Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.

 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.

 Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.

 Normativa e regulamentación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento, avarías e prevención de riscos laborais. 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

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

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

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

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

Criterios de avaliación

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.

CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na documentación técnica.

CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.

CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.

CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.7 Reparouse a avaría.

CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.

CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.

CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos de medida específicos nos sistemas domóticos.

 Axustes de elementos de control.

 Mantemento correctivo e preventivo nas instalacións domóticas.

 Mantemento de áreas en sistemas domóticos.

 Mantemento de sistemas en instalacións domóticas.

 Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos.

 Medios e equipamentos de seguridade.

 Prevención de accidentes.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías en instalacións domóticas.

 Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.

 Informes de incidencias nas instalacións domóticas.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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Para acadar a calificación positiva neste módulo o alumno/a, debe ser capaz de demostrar como mínimo os seguintes coñecementos habilidades e

destrezas:

- Identificar e relacionar cada compoñente ou dispositivo da instalación domótica coa función que realiza.

- Deseñar o programa co PC para instalacións domóticas con: PLC, X-10 e KNX.

- Deseñar, planificar e realizar a montaxe de instalacións domóticas, valorando: o correcto funcionamento e o emprego de simboloxía normalizada

nos esquemas.

- Diagnosticar, localizar e reparar avarías nunha instalación automatizada.

- Coñecer a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Realizarase unha avaliación para cada unidade didáctica e será necesario para a superación do módulo para acadar unha puntuación mínima de 5

puntos en todas e cada unha das unidades didácticas.

A avaliación de cada UD organizaranse en dúas partes, unha teórica e outra práctica, que permitan evidenciar, baseándose nos criterios de

avaliación correspondentes, se o alumno/a alcanzou os resultados de aprendizaxe establecidos para o módulo.

A cualificación de cada UD obterase como suma das puntuacións obtidas na parte teórica e na parte práctica puntuadas nunha escala de 0 a 10 e

aplicando a proporción que se indica para cada parte:

       Teórica Práctica

UD1.   70%   30%

UD2.   30%   70%

UD3.   30%   70%

UD4.   30%   70%

UD5.   30%   70%

UD6.   70%   30%

Para poder superar á UD será necesario obter un mínimo de 3 puntos en cada unha das partes teórica e práctica.

Os instrumentos de avaliación que se empregarán para cada parte da UD serán:

- Para a parte teórica: Proba escrita, que consistirá nunha serie de problemas, preguntas, cuestionarios, exercicios, etc, relacionados cos criterios

de avaliación máis teóricos da UD; e tamén se terán en conta os boletíns de exercicios entregados polo alumnado.

- Para a parte práctica : Lista de cotexo, que consistirá nunha serie de items relacionados cos criterios de avaliación máis prácticos da UD que

permitan evidenciar o nivel de aprendizaxe do alumnado nas realizacións prácticas da UD, e tamén se terán en conta as memorias das prácticas e

as libretas do alumnado.

Aspectos que poden diminuír a nota final de cada UD:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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As faltas de comportamento e/ou actitude que interfiran o desenvolvemento das clases suporán unha penalización de 0,3 puntos na nota final da

unidade didáctica na que se produza a falta ata un máximo de 2 puntos. Son consideradas faltas de comportamento ou actitude: a falta de material

de traballo, non prestar atención ás explicacións do docente, facer intervencións ou actuacións que molesten o desenvolvemento da clase e/ou

sexan molestas para os compañeiros ou o docente, non adicar o horario de clase ás actividades propostas, emprego do teléfono móbil ou outros

dispositivos sen permiso do profesor, etc. (Nas faltas consideradas graves ou moi graves terase en conta as disposicións do regulamento de

réxime interno do centro).

A nota expresada nos boletíns trimestrais soamente reflectirá a nota media das unidades didácticas que foran impartidas enteiras nese trimestre,

agás na terceira avaliación que segundo o artigo 29.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, reflectirá a nota final do módulo para o alumnado que teña

superadas todas as UD.

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

Alumnado que non supere algunha UD e teña que recuperala antes da avaliación final.

Aqueles alumnos cuxa puntuación da UD non chegue ao 5 deberán recuperar dita unidade para acadar esa nota.

- Ao finalizar cada UD informarase ao alumnado afectado que debe recuperar a UD.

- Ao remate da UD6, previo á avaliación parcial previa á FCT, realizarase unha proba de recuperación para as UD, que constará, para cada unha

das UD, dunha proba escrita da parte teórica e un ou varios supostos prácticos correspondentes á parte práctica.

- O alumnado que supere todas ás UD a través das probas de recuperación superará o módulo e reflectirase na avaliación parcial previa á

realización da FCT, e segundo o artigo 31.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, coincidirá coa cualificación final.

- Ao alumnado que non supere todas ás UD a través das probas de recuperación, realizaráselle un informe de avaliación individualizado; o docente

proporá actividades de recuperación dos elementos mínimos curriculares vinculados ás UD que se consideran pendentes, a realizar durante o

período ordinario de realización da FCT, as entregas dos traballos de recuperación deberán realizarse no prazo estipulado para cada alumno/a.

Para este alumnado, no mes de Xuño, realizarase unha proba de recuperación para os aspectos pendentes das 6 UD, que constará, para cada

unha das UD, dunha proba escrita da parte teórica e un ou varios supostos prácticos correspondentes á parte práctica. Cada alumno/a realizará as

UD que correspondan que teña pendentes.

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

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua (por número de faltas sen xustificar superior ao 10% do total do módulo - (o 10% de 123

sesións= 12 sesións) terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de xuño.

A proba dividirase en dúas partes, unha para avaliar coñecementos máis teóricos e outra para avaliar coñecementos máis procedimentais.

Asemade, solicitarase ao alumnado a entrega dalgún traballo ou tarefa.

As probas de avaliación extraordinaria para estes alumnos/as poderán coincidir coa realización das probas libres de títulos LOE, consonte o
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establecido na disposición adicional terceira da Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e

de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

NOTA: o 6% de faltas son 7 sesións sen xustificar. Sendo preciso nese momento informar ao alumno/a cun apercibimento de que pode perder o

dereito a avaliación continua.

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

A programación ao tratarse dunha planificación inicial e de que a súa implementación depende de distintos factores, tales como as características

do alumnado, poderá estar suxeita a algún tipo de modificación que deberá recollerse e anotarse no seguimento da mesma.

O seguimento da programación realizarase a través da aplicación informática de xestión de programacións. Comprobarase o grao de cumprimento

da mesma e as posibles desviacións ou melloras que poden mellorar a planificación do actual curso e/ou de cursos posteriores.

Mensualmente informarase na reunión do departamento do seguimento da programación, datos que serán tidos en conta na memoria final do

curso.

Tamén se informará ao alumnado das posibles desviacións que sufra a programación, sobre todo no referente á construción da nota.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

¿ Ó comezo do curso realizarase unha avaliación inicial e intentarase coñecer o ambiente social e familiar no que se desenvolve cada alumno, así

como a motivación de cara ó ciclo, nivel formativo e posibles inquietudes.

¿ Dita avaliación farase mediante entrevistas cos propios alumnos, utilizando se fose necesario cuestionarios ou test.

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

Aqueles alumnos/as con dificultades na ensinanza-apredizaxe, prestaráselle especial atención, non só contemplando o aspecto individual senón

tamén o tipo de ensinanza que se lles proporciona.

En  canto as medidas concretas a adoptar, optaremos pola modificación de determinados aspectos metololóxicos debido a que a procedencia do

alumnado pode ser diversa (PCPI, ESO, Bacharelato, etc). Mediante unha avaliación inicial detectaremos os aspectos, carencias ou dificultades de

tipo académico ou psico-físicas. Se as dificultades son de tipo académico preveránse medidas de reforzo axeitadas, e se as dificultades fosen de

tipo psico-físicas adoptaranse medidas en colaboración co departamento de orientación do centro educativo para tomar as medidas oportunas.

Debemos ter en conta tamén medidas de ampliación para atender a aqueles alumnos que superaron ampliamente os resultados de aprendizaxe

das unidades didácticas. Por tanto as medidas a tomar poden ser as seguintes:

Medidas de reforzo :

o Atención mais personalizada polo profesor.

o Exercicios complementarios mais sinxelos.

o Exercicios de consolidación unha vez acadados os contidos.

o Medidas orientadoras e tutoriais individualizadas.

o Lectura de material complementario que se atope na aula (libros de divulgación sobre o tema tratado, documentación técnica, catálogos,
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etc.), e que poderán levar prestados para a casa.

Medidas de ampliación:

o Exercicios complementarios mais esixentes de forma individual ou en pequeno grupo (exercicios e instalacións máis complexas).

o Profundización no coñecemento e aplicación de diferentes sistemas.

o Iniciación o coñecemento de novos sistemas.

Daránse explicacións para os distintos niveis que existen na clase (expoñendo ordenadamente os conceptos , incluindo  exemplos que teñan

relación coas experiencias de alumnos, manexo de ferramentas, demostracións prácticas, etc.) de maneira que dita explicación teña distintos niveis

de profundidade.

Integración de alumnos/as con necesidades educativas especiais en grupos de traballo mixtos e diversos, co obxecto de que en ningún momento

se poidan sentir discriminados, ó mesmo tempo que o profesor lles subministrará o apoio que demanden así como o estímulo que considere

oportuno co obxecto de reforzar esa integración.

As actividades traballaranse desde distintos niveis de partida, ofrecendo en cada ocasión unha posibilidade de desenvolvemento en función do

nivel de partida.

Adaptación da programación, delimitando aqueles contidos que sexan imprescindibles, así como aqueles que contribúan ó desenvolvemento de

obxetivos xerais do ciclo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

¿ Desenvolver habilidades de relación social e interpersonal.

¿ Potenciar as actividades comunicativas, de negociación e de traballo en equipo.

¿ Fomentar a motivación.

¿ Respeto pola natureza e o medioambente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Intetárase asistir a charlas de expertos sobre as temáticas do módulo.

No caso de que algunha empresa do ámbito local, relacionada coa domótica presente productos novos intetaráse asistir.

Tamén se programarán actividades conxuntamente con outros departamentos.
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