
 

 

 

 FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (EQUIPS ELÈCTRICS I 

ELECTRÒNICS) 

1. PRESENTACIÓ 

El DECRET 135/2014, de 8 d'agost, regula els cicles formatius de Formació Professional 

Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i El Reial Decret 127/2014 de 28 de febrer, 

regula aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de 

Formació Professional del sistema educatiu, aprova catorze títols professionals bàsics on 

es fixen els seus currículums bàsics, entre ells el Títol Professional Bàsic en Electricitat i 

Electrònica. 

 

Benicàssim és un municipi de la Comunitat Valenciana situat a la comarca de la Plana Alta. 

La població és de 18.055 habitants (INE 2018) durant l'hivern, que arriben a més de 50.000 

en el període estival, ja que la seva economia es basa en el turisme. el terme municipal de 

Benicàssim limita amb les següents localitats: Castelló, Borriol, la Pobla Tornesa, Cabanes 

i Orpesa, totes elles de la comarca de la Plana Alta. 

 

La nova situació econòmica que ha canviat el cultiu de la terra pel sector serveis, i dins 

d'aquest, destacar el terciari postindustrial, el seu desenvolupament és recent i està lligat a 

l'aparició de noves tecnologies i serveis molt especialitzats: informàtica, telecomunicacions, 

domòtica , etc D' ací la justificació d'aquest títol. 

 

 2. ÀMBIT DEL MÒDUL FORMATIU, COMPETÈNCIES  I OBJECTIUS. 

2.1.    Ubicació del mòdul en el títol 

El mòdul professional d'Equips elèctrics i electrònics pertany al títol Professional Bàsic en 

Electricitat i Electrònica. 

2.2.    Relació de qualificacions i unitats de competència del Catàleg Nacional de 

Qualificacions Professionals incloses en el títol 



 

2.2.1. Qualificacions professionals completes: 

a) Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de 

telecomunicacions en edificis, ELE255_1 (Reial Decret 1115/2007, d'1 de febrer), que 

comprèn les següents unitats de competència: 

● UC08 1 6_1:               Realitzar operacions de muntatge de instal·lacions elèctriques 

d' baixa tensió i domòtiques en edificis. 

● UC0817_1:               Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions de 

telecomunicacions 

b) Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics 

ELE481_1 (Reial decret 144/2011, de 4 de febrer), que comprèn les següents unitats de 

competència: 

● UC1559_1:               Realitzar operacions d'acoblament en el muntatge d'equips 

elèctrics i electrònics. 

● UC1560_1:               Realitzar operacions de connexionat en el muntatge d'equips 

elèctrics i electrònics. 

● UC1561_1:               Realitzar operacions auxiliars en el manteniment d'equips 

elèctrics i electrònics. 

2.2.2. Qualificacions professionals incompletes: 

a) Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics IFC361_1 

(RD 1701/2007, de 14 de desembre), que comprèn les següents unitats de competència: 

● UC1207_1:               Realitzar operacions auxiliars de muntatge d'equips 

microinformàtics. 

2.3.    Competència general del títol. 

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar operacions auxiliars en el 

muntatge i manteniment d'elements i equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions 

electrotècniques i de telecomunicacions per edificis i conjunts d'edificis, aplicant les 

tècniques requerides i operant amb la qualitat indicada en condicions d' seguretat. 

2.4.    Competències del títol 

Les competències professionals, personals, socials i les competències per a l'aprenentatge 



 

permanent d'aquest títol són les que es relacionen a continuació: 

a)       Apilar els materials i eines per emprendre l'execució del muntatge o del 

manteniment en instal·lacions elèctriques de baixa tensió, domòtiques i de 

telecomunicacions en edificis. 

  

b)      Muntar canalitzacions i tubs en condicions de qualitat i seguretat i seguint el 

procediment establert. 

  

c)       Estendre el cablejat en instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en 

edificis, aplicant les tècniques i procediments normalitzats. 

  

d)      Muntar equips i altres elements auxiliars de les instal·lacions electrotècniques en 

condicions de qualitat i seguretat i seguint el procediment establert. 

  

e)       Aplicar tècniques de mecanització i unió per al manteniment i muntatge 

d'instal·lacions, d'acord a les necessitats de les mateixes. 

  

f)        Realitzar proves i verificacions bàsiques, tant funcionals com reglamentàries de 

les instal·lacions, utilitzant els instruments adequats i el procediment establert. 

  

g)       Realitzar operacions auxiliars de manteniment i reparació d'equips i elements 

instal·lacions garantint el seu funcionament. 

  

h)      Mantenir hàbits d'ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud al llarg de la seva 

activitat. 

  

i)        Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn físic, social, 

personal i productiu, utilitzant el raonament científic i els elements proporcionats per les 

ciències aplicades i socials. 

  



 

j)         Actuar de manera saludable en diferents contextos quotidians que afavoreixin el 

desenvolupament personal i social, analitzant hàbits i influències positives per a la 

salut humana. 

  

k)       Valorar actuacions encaminades a la conservació del medi ambient diferenciant 

les conseqüències de les activitats quotidianes que pugui afectar l'equilibri del 

mateix. 

  

l)        Obtenir i comunicar informació destinada a l'autoaprenentatge i al seu ús en 

diferents contextos del seu entorn personal, social o professional mitjançant recursos 

al seu abast i els propis de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

  

m)    Actuar amb respecte i sensibilitat cap a la diversitat cultural, el patrimoni històric-

artístic i les manifestacions culturals i artístiques, apreciant el seu ús i gaudi com a 

font d'enriquiment personal i social. 

  

n)      Comunicar-se amb claredat, precisió i fluïdesa en diferents contextos socials o 

professionals i per diferents mitjans, canals i suports al seu abast, utilitzant i adequant 

recursos lingüístics orals i escrits propis de la llengua castellana i, si escau, de la 

llengua cooficial. 

  

o)      Comunicar-se en situacions habituals tant laborals com personals i socials utilitzant 

recursos lingüístics bàsics en llengua estrangera. 

  

p)      Realitzar explicacions senzilles sobre esdeveniments i fenòmens característics de 

les societats contemporànies a partir d'informació històrica i geogràfica a la seva 

disposició. 

  

q)      Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i 

organitzatius en la seva activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast 

i localitzant els recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. 



 

  

r)       Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, 

emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant de manera 

individual o com a membre d'un equip. 

  

s)       Comunicar eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents 

persones que intervenen en el seu àmbit de treball, contribuint a la qualitat del treball 

realitzat. 

  

t)        Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la 

realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals. 

  

u)      Complir les normes de qualitat, d'accessibilitat universal i disseny per a tots que 

afecten la seva activitat professional. 

  

v)       Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en la elecció 

dels procediments de la seva activitat professional. 

  

w)     Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat 

professional, d'acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament 

en la vida econòmica, social i cultural. 

  

2.5.    Entorn professional 

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d'altres en empreses de muntatge 

i manteniment d' instal·lacions electrotècniques d'edificis,  i habitatges, oficines, locals 

comercials i industrials, supervisat per un tècnic de nivell superior i estant regulada la 

activitat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i per la normativa de les 

Infraestructures Comuns de Telecomunicacions. 



 

2.6.    Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: 

o Operari d'instal•lacions elèctriques de baixa tensió. 

o Ajudant de muntador d'antenes receptores / televisió satèl·lits. 

o Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics. 

o Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació. 

o Ajudant de instal·lador reparador d'instal•lacions telefòniques. 

o Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 

o Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. 

2.7.    Prospectiva del sector o dels sectors relacionats amb el títol 

a)       El perfil professional d'aquest títol, dins del sector terciari, evoluciona cap a un 

tècnic especialitzat en la instal·lació i manteniment d'infraestructures de 

telecomunicacions, sistemes de seguretat, xarxes, domòtica, telefonia, so i equips 

informàtics. 

b)       En el sector de les instal·lacions elèctriques es preveu un fort creixement en la 

demanda d'instal·lacions automatitzades, tant domòtiques com industrials, 

instal·lacions solars fotovoltaiques i d'infraestructures de telecomunicacions en 

edificis d'habitatges i del sector terciari, mantenint-se estable en les instal·lacions 

electrotècniques. 

c)       El desenvolupament de noves tecnologies està fent possible el canvi de materials 

i equips per a aconseguir una major eficiència energètica i seguretat elèctrica de 

previsible implantació obligatòria en els propers anys. 

d)      Les empreses en què exerceix la seva activitat aquest professional, tendeixen a 

delegar en ell funcions i responsabilitats, observant-se en elles la preferència per un 

perfil polivalent amb un alt grau d'autonomia, capacitat per a la presa de decisions, 

el treball en equip i la coordinació amb instal·ladors d'altres sectors. 

e)       Les estructures organitzatives tendeixen a configurar-se sobre la base de 

decisions descentralitzades i equips participatius de gestió, potenciant l'autonomia i 

capacitat de decisió. 

f)        Les característiques del mercat de treball, la mobilitat laboral, l'obertura 

econòmica, obliguen a formar professionals polivalents capaços d'adaptar-se a les 



 

noves situacions soci-econòmiques, laborals i organitzatives del sector. 

 

2.8.    Objectius generals del títol 

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents: 

a)       Seleccionar l'utillatge, eines, equips i mitjans de muntatge i de seguretat, 

reconeixent els materials reals i considerant les operacions a realitzar, per apilar els 

recursos i mitjans. 

b)       Marcar la posició i aplicar tècniques de fixació de canalitzacions, tubs i suports 

utilitzant les eines adequades i el procediment establert per a realitzar el muntatge. 

c)       Aplicar tècniques d'estesa i guiat de cables seguint els procediments establerts i 

manejant les eines i mitjans corresponents per estendre el cablejat. 

d)      Aplicar tècniques senzilles de muntatge, manejant equips, eines i instruments, 

segons procediments establerts, en condicions de seguretat, per muntar equips i 

elements auxiliars. 

e)       Identificar i manejar les eines utilitzades per mecanitzar i unir elements de les 

instal·lacions en diferents situacions que es produeixin en el mecanitzat i unió 

d'elements de les instal·lacions. 

f)        Utilitzar equips de mesura relacionant els paràmetres a mesurar amb la 

configuració dels equips i amb la seva aplicació a les instal·lacions d'acord amb les 

instruccions dels fabricants per realitzar proves i verificacions. 

g)       Substituir els elements defectuosos desmuntant i muntant els equips i realitzant 

els ajustos necessaris, per mantenir i reparar instal·lacions i equips. 

h)      Verificar la connexió i paràmetres característics de la instal·lació utilitzant els 

equips de mesura, en condicions de qualitat i seguretat, per realitzar operacions de 

manteniment. 

i)         Descriure i aplicar els procediments de qualitat i seguretat ambiental, assenyalant 

les accions que cal realitzar per aplicar els protocols corresponents. 

j)         Concebre el coneixement científic com un saber integrat, així com conèixer i 

aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del 

coneixement i de l'experiència. 

k)       Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres. 



 

l)         Respectar les diferències, afermar les cures i salut corporals per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

m)    Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura 

dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seva conservació i millora. 

n)      Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip, 

per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge, i com a mitjà de 

desenvolupament personal. 

o) Valorar les produccions culturals i artístiques mitjançant l'anàlisi dels seus elements 

constituents (tècniques, estils, intencions, entre d'altres) i la incorporació d'un 

vocabulari bàsic, utilitzant eines de comentari pròpies de la història de l'art i 

incorporant al seu bagatge de valors el respecte a la diversitat i la contribució al 

respecte, conservació i millora del patrimoni cultural. 

p)       Valorar la relació entre el medi natural i les activitats humanes relacionades amb 

l'hàbitat i les activitats econòmiques, utilitzant el coneixement sobre les societats 

antigues i els elements geogràfics associats a aquests fenòmens per desenvolupar 

valors i comportaments per a la conservació i preservació del medi natural. 

q)      Valorar el coneixement i ús de la llengua estrangera per aplicar-lo en l'àmbit 

quotidià (familiar, personal, professional, entre d'altres) com una eina crítica i 

creativa, i de reflexió del propi procés d'aprenentatge, d'intercanvi social i expressió 

personal. 

r)      Desenvolupar i consolidar les habilitats i destreses lingüístiques per a utilitzar els 

coneixements sobre la llengua i el seu ús (pragmàtic-discursius, nocionals i 

culturals), reconeixent-los en situacions de comunicació oral i en textos literaris i no 

literaris per expressar-se en diferents contextos i utilitzant la llengua castellana amb 

precisió, claredat i adequació. 

s)       Elaborar solucions lògiques i crítiques als problemes plantejats en situacions 

d'aprenentatge, utilitzant estratègies i destreses adequades en el tractament de les 

fonts d'informació al seu abast, assentant hàbits de disciplina i de treball individual i 

en equip i valorant l'estructura científica dels coneixements adquirits en l'àmbit de les 

ciències socials i la comunicació, de manera que es contribueixi al desenvolupament 

integral i la participació activa en la societat. 

t)        Desenvolupar valors i hàbits de comportament basats en principis democràtics a 

partir de l'anàlisi de l'evolució històrica del model polític-social que els sustenta i dels 



 

seus documents fonamentals (Declaració dels Drets de l'Home i la Constitució 

Espanyola, entre d'altres), valorant l'adquisició d'hàbits orientats cap al respecte als 

altres, el compliment de les normes de relació social i la resolució pacífica dels 

conflictes. 

u)        Valorar les característiques de la societat contemporània i els principis que la 

regeixen, analitzant la seva evolució històrica i la distribució dels fenòmens 

geogràfics associats a les seves característiques econòmiques i demogràfiques i 

incorporant al seu conjunt de valors hàbits orientats a l'adquisició de responsabilitat 

i autonomia a partir de l'anàlisi realitzada. 

 

2.9.    Mòdul professional 

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per realitzar operacions 

d'ensamblat, connexionat i manteniment bàsic d'equips elèctrics i electrònics. 

La definició d'aquesta funció inclou aspectes com: 

● La identificació d'equips, elements, eines i mitjans auxiliars. 

● El muntatge d'equips, canalitzacions i suports. 

● L'estesa de cables. 

● El manteniment d'usuari o de primer nivell. 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu 

a), d), e), f) ig) i les competències professionals, personals i socials a), d), e), f) ig) del títol 

. 

Les línies d'actuació en el procés ensenyament aprenentatge que permeten assolir els 

objetius del mòdul veu r passaran sobre: 

● La identificació dels equips, mitjans auxiliars, equips i eines, per a la realització del 

muntatge i manteniment de les instal·lacions. 

● Les característiques dels equips, mitjans auxiliars, equips i eines, per a la realització 

del muntatge i manteniment de les instal·lacions. 

● L'aplicació de tècniques de muntatge d'equips i elements de les instal·lacions. 

● La presa de mesures de les magnituds típiques de les instal·lacions. 

● El manteniment de les instal·lacions. 



 

 

 3.  CONTINGUTS BÀSICS. 

Identificació de materials, eines i equips de muntatge, acoblament, connexionat i 

manteniment: 

● Magnituds elèctriques. Instruments de mesura. 

● Circuits elèctrics bàsics (elements, proteccions, entre d'altres). 

● Connectors: característiques i tipologia. 

● Cables: característiques i tipologia. Normalització. 

● Tipus d'equips: màquines eines, electrodomèstics, equips informàtics, equips 

d'àudio, equips de vídeo, equips industrials. 

● Eines manuals i màquines eines. 

● Materials auxiliars. Elements d'acoblament i subjecció. 

Procés de muntatge i manteniment d'equips: 

● Simbologia elèctrica i electrònica. 

● Interpretació de plànols i esquemes. 

● Identificació de components comercials. 

● Identificació de connectors i cables comercials. 

● Interpretació d'esquemes i guies de muntatge i desmuntatge. 

● Interpretació d'esquemes i guies de connexionat. 

● Caracterització de les operacions. 

● Seqüència d'operacions. 

● Selecció d'eines i equips. 

 

Muntatge i desmuntatge d'equips: 

● Components electrònics, tipus i característiques. 

● Tècniques de muntatge i inserció de components electrònics. 

● Eines manuals. 

● Tècniques de soldadura tova. 



 

● Utilització d'eines manuals i màquines eines. 

● Tècniques de muntatge i acoblament d'equips elèctrics i electrònics. 

● Muntatge d'elements accessoris. 

● Tècniques de muntatge i desmuntatge d'equips elèctrics i electrònics. 

● Tècniques de substitució d'elements i components d'equips elèctrics electrònics. 

● Operacions d'etiquetatge i control. 

● Equips de protecció i seguretat. 

● Normes de seguretat. 

● Normes mediambientals. 

  

Aplicació de tècniques de connexió i "conectorizació": 

● Tècniques de connexió. 

● Soldadura, embornad i fixació de connectors. 

● Eines manuals i màquines eines. 

● Operacions d'etiquetatge i control. 

● Elements de fixació: brides, tancaments de torsió, elements passa cables, entre 

d'altres. 

● Equips de protecció i seguretat. 

● Normes de seguretat. 

● Normes mediambientals. 

  

Aplicació de tècniques de substitució d'elements: 

● Característiques elèctriques dels equips i els seus elements. Tensió, corrent. Corrent 

altern i corrent continu. Resistència elèctrica. Potència elèctrica. 

● Ancoratges i subjeccions. Tipus i característiques. 

● Operacions bàsiques de manteniment preventiu. 



 

 4.  AVALUACIÓ 

 4.1.    RESULTATS D'APRENENTATGE CRITERIS D'AVALUACIÓ 

1)       Identifica el material, eines i equip necessaris per al muntatge i acoblament d'equips 

elèctrics i electrònics, descrivint-ne les principals característiques i funcionalitat. 

Criteris d'avaluació: 

a)    S'han identificat i classificat els elements i components tipus d'un equip elèctric o 

electrònic. 

b)    S'han identificat i classificat els ancoratges i subjeccions tipus (cargols, clips, 

pestanyes, entre d'altres) d'un equip elèctric o electrònic en funció de la seva aplicació, 

rigidesa i estabilitat. 

c)    S'han identificat i classificat les eines (tornavís elèctric, tornavisos plans i d'estrella, 

claus, entre d'altres) normalment emprades en l'acoblament d'un equip elèctric o 

electrònic en funció de la seva aplicació i idoneïtat. 

d)    S'han identificat i classificat els diferents mitjans i equips de seguretat personal 

(guants de protecció, ulleres, mascareta, entre d'altres) en funció de la seva aplicació 

i tenint en compte les eines a utilitzar. 

  

2)       Determina la seqüència de les operacions de muntatge i desmuntatge d'equips 

elèctrics i electrònics, interpretant esquemes i identificant els passos a seguir. 

Criteris d'avaluació: 

a)    S'ha reconegut la simbologia de representació gràfica dels elements i components 

dels equips elèctrics i electrònics. 

b)    S'ha interpretat el procediment i seqüència de muntatge / connexió, a partir 

d'esquemes o guies de muntatge. 

c)    S'ha identificat cadascun dels elements representats en l'esquema amb l'element 

real. 

d)    S'ha identificat el procediment i seqüència de muntatge / connexió dels diferents 

elements (inserció de targetes, fixació d'elements, entre d'altres). 

e)    S'ha definit el procés i seqüència de muntatge / connexió a partir de l'esquema o 

guia de muntatge. 

  



 

3)       Munta i desmunta elements d'equips elèctrics o electrònics, interpretant esquemes i 

guies de muntatge. 

Criteris d'avaluació: 

a)    S'han seleccionat els esquemes i guies de muntatge indicats per a un model 

determinat. 

b)    S'han seleccionat les eines indicades en els esquemes i guies de muntatge. 

c)    S'han preparat els elements i materials que s'utilitzaran, seguint procediments 

normalitzats. 

d)    S'ha identificat la ubicació dels diferents elements en l'equip. 

e)    S'han acoblat els diferents components seguint procediments normalitzats, aplicant 

les normes de seguretat dels mateixos. 

f)      S'han fixat els components amb els elements de subjecció indicats en els esquemes 

o guies de muntatge i aplicant el parell de força o pressió establerts. 

g)    S'ha aplicat tècniques de muntatge de components i connectors electrònics en 

plaques de circuit imprès. 

h)    S'han aplicat tècniques de desmuntatge d'equips elèctrics o electrònics. 

i)      S'ha elaborat un informe recollint les activitats desenvolupades i resultats obtinguts. 

  

4)       Connexiona elements en equips elèctrics o electrònics aplicant tècniques bàsiques i 

verificant la continuïtat. 

Criteris d'avaluació: 

a)    S'han seleccionat els esquemes i guies de muntatge indicats per a un model 

determinat de connexió. 

b)    S'ha seleccionat les eines indicades en els esquemes i guies de connexió. 

c)    S'han disposat i col·locat les peces del connector i els cables. 

d)    S'han disposat i col·locat les proteccions personals i dels elements. 

e)    S'han condicionat els cables (pelar, estirar, ordenar) seguint procediments. 

f)      S'han inserit les peces del connector en l'ordre correcte i unir els cables (soldar, 

crimpatge, embornar, entre d'altres) de la forma establerta en el procediment. 

g)    S'ha realitzat la connexió (soldadura, embornad, connector) segons el procediment 

establert (posició d'elements, inserció de l'element, maniobra de fixació, entre d'altres). 

h)    S'ha verificat el correcte muntatge. 

i)      S'han disposat i col·locat les etiquetes en els cables, segons el procediment 

establert 



 

j)      S'han tractat els residus generats. 

  

5)       Realitza el manteniment bàsic d'equips elèctrics i electrònics, aplicant les tècniques 

establertes en condicions de qualitat i seguretat. 

Criteris d'avaluació: 

a)    S'han seleccionat els esquemes i guies indicats per a un model determinat. 

b)    S'han seleccionat les eines segons les operacions a realitzar. 

c)    S'han identificat els elements a substituir. 

d)    S'han apilat els elements de substitució. 

e)    S'han seleccionat les eines necessàries per a les operacions a realitzar. 

f)      S'han desmuntat els elements a substituir, emprant les tècniques i eines apropiades 

segons els requeriments de cada intervenció. 

g)    S'han muntat els elements de substitució, emprant les tècniques i eines apropiades 

segons els requeriments de cada intervenció. 

h)    S'han realitzat les operacions observant les mesures de seguretat previstes per als 

components i personals. 

i)      S'ha elaborat un informe amb les operacions realitzades en un document amb el 

format establert. 

 4.2.     CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I INSTRUMENTS 

Els continguts procedimentals i actitudinals tenen tanta rellevància com els 

conceptes. Per això, durant el curs, s'aniran establint pautes d'avaluació en funció dels 

temes que es desenvolupen i es basaran en els següents percentatges de ponderació: 

 

a) Continguts conceptuals: 30% 

- Controls escrits i orals, mitjançant proves objectives de la matèria impartida.  

- Proves del tipus: vertader - fals, posar la paraula que falta, de resposta múltiple, indicar la 

correcta entre diverses, lleis, unitats, etc 

 

b) Continguts Procedimentals: 50% 

- Observació diària del procediment seguit en la realització de les tasques,  pràctiques, 

execució de muntatges, adquisició d’ habilitats, etc. Anotades en el quadern del 



 

professor. 

-  Funcionament, acabat, ajustament a les condicions inicials, millora del disseny, 

originalitat, etc dels muntatges realitzats. 

-  Realització d’ activitats i determinades proves de caràcter pràctic tal com realitzar 

una determinada mesura amb el calibre, o el polímetre, desmuntatge o muntatge 

d’un equip, etc.. 

-  

c) Continguts actitudinals: 20% 

Presentació i expressió escrita del quadern didàctic. 

Lliurament dels treballs en el termini acordat. 

Respecta als companys i manteniment correcte de les relacions personals. 

Cura de les instal·lacions, materials i eines l'aula - taller. 

Actituds favorables cap a l'assignatura: 

• Assistència i puntualitat a classe 

• Escoltar i respectar les indicacions del professor 

• Dur a classe el material necessari 

• Realitzar tasques extraordinàries per pròpia iniciativa 

• Participar activament en el desenvolupament de les sessions 

• Respecte per tots els membres de la comunitat educativa 

Es podrà penalitzar als alumnes que no justifiquen tant el retard com la falta d’assistència 

a classe. Igualment, podrà penalitzar les amonestacions. Totes aquestes es reflectiran a 

la nota de Actitud del alumne i es podran fer efectives de la següent manera: 



 

● 0, 2 punts per retard no justificat 

● 0,5 punts per falta no justificada 

● 1 punt per amonestació 

Aquests criteris es concreten en un full d'avaluació de totes les activitats realitzades durant 

cadascun dels trimestres del curs, quedant raonablement justificada la qualificació atorgada 

a cada alumne / a. Per poder aprovar l'assignatura serà necessari superar cadascun dels 

continguts en un mínim del 35% de la seva ponderació. 

 

Els aprenentatges de l’alumnat seran avaluats de forma contínua. Per a això, en règim 

presencial, serà necessària l’assistència almenys al 85% de les classes i activitats previstes 

en el mòdul.. L’ incompliment del dit requisit suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació 

contínua (ORDRE 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es 

regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional). 

 4.3. Criteris de promoció 

La qualificació del mòdul professional de formació en s'expressarà en valors numèrics d'1 

a 10, sense decimals. Es consideraran positives les iguals o superiors a 5 i negatives les 

restants. L'alumne / a promocionarà el mòdul si obté una qualificació igual o superior a 5 en 

l'avaluació final, qualificació que s'obtindrà com a resultat de: La mitjana de la s tres 

avaluacions realitzades durant el curs pel que fa a la part conceptual, procedimental i 

actitudinal, seguint el criteri de ponderació abans esmentat. 

 4.4. Recuperació 

 

En cas que l'alumne sigui avaluat negativament en l'avaluació final del curs, podrà 

recuperar el mòdul en una prova de juliol, en la qual s'avaluaran els continguts 

impartits durant tot el curs. 

5.  SEQÜENCIACIÓ I TEMPORALITZACIÓ 

El mòdul d'Equips elèctrics i electrònics, té una durada mínima de 140 hores per 

desenvolupar els continguts bàsics. No obstant això, a la Comunitat Valenciana s'estableix 

que el nombre d'hores per setmana per al desenvolupament d'aquest mòdul sigui de 11 

hores. 

La seqüenciació dels continguts que s'ha triat en aquest llibre és la següent: 



 

Unitat 1.     Eines del taller de reparació. 

Unitat 2.     Cablejat i connexions en equips. 

Unitat 3.     Magnituds elèctriques i la seva mesura. 

Unitat 4.     Elements de commutació i proteccions. 

Unitat 5.     Components electrònics passius. 

Unitat 6.     Components electrònics actius. 

Unitat 7.     Circuits en els equips. 

Unitat 8.     Motors i altres actuadors d'electrodomèstics. 

Unitat 9.     Electrodomèstics i altres equips. 

  

 6. RECURSOS DIDÀCTICS 

Els recursos didàctics a utilitzar per impartir el mòdul específic seran els següents:  

 

1. Aula-taller de Tecnologia 

2. Ordinadors i / o miniordinadors. 

3. Projector de dades i vídeo 

4. Aula Virtual (Moodle) 

5. Programari edició i simulació de circuits elèctrics i electrònics  

6. Eines de mà, equips de mesura de magnituds físiques i elèctriques, equips de soldadura, 

components elèctrics i electrònics. 

7. Apunts teòrics 

Els apunts teòrics estàn configurats en base al temari que figura en aquesta proigramació. 

Consta de diferents unitats amb una adequació al nivell, en el que optem per el mínim 

contingutr de text, però recolzat amb la major quantitat possible d’esquemes, gràfics i 

il.lustracions.  

 7.  METODOLOGIA 

El model actual de Formació Professional Bàsica requereix una metodologia didàctica que 

s'adapti a l'adquisició de les capacitats i competències de l'alumnat i li faciliti la transició cap 

a la vida activa i ciutadana i la seva continuïtat en el sistema educatiu. 



 

La metodologia didàctica dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica integra els 

aspectes científics, tecnològics i organitzatius, per tal que l'alumne adquireixi una visió 

global dels processos productius propis de l'activitat professional del tècnic en formació 

professional de nivell bàsic. 

La metodologia a seguir durant el curs haurà de ser concretada per cada professor en funció 

de les disponibilitats que tingui el centre, l'entorn en què es troba i l'alumnat, etc 

El mètode per a desenvolupar cadascuna de les unitats és el següent: 

● Partir dels coneixements previs dels alumnes, tenint en compte la seva diversitat i 

sobretot que en les primeres unitats òbviament, serà necessari incidir més en 

coneixements bàsics de l'especialitat. 

● L'explicació dels continguts bàsics es pot realitzar a l'aula taller, emprant els recursos 

de què es disposa: pissarra, vídeos, programes interactius etc o sobre els vehicles i 

maquetes directament. 

● És molt important definir amb claredat els objectius que es pretenen assolir, això 

afavoreix el desenvolupament de la seva autonomia per aprendre i els ajuda a detectar 

millor els seus progressos i dificultats. 

● Cal dirigir l'acció educativa cap a la comprensió, la recerca, l'anàlisi i totes estratègies 

evitin la simple memorització i ajudin a cada alumne a assimilar activament ia aprendre a 

aprendre. 

● Un cop els continguts teòrics s'han explicat, es poden realitzar les pràctiques 

programades. Per a això, el professor realitzarà, si és necessari, una demostració perquè 

després individualment o agrupats, es realitzi pels alumnes. Durant el seguiment de 

l'activitat el professor pot plantejar qüestions i dificultats específiques, alhora que resoldrà 

els dubtes que l'alumnat plantegi. 

● Un plantejament deductiu permetrà que, amb el desenvolupament de les diferents 

pràctiques i activitats, l'alumne aprengui i consolidi mètodes de treball i estableixi els 

processos i procediments més adequats. 

● Les activitats pràctiques constitueixen el referent immediat de la consecució dels 

coneixements i destreses i són el component més adaptatiu de la programació, pel que la 

seva planificació ha de respondre al principi de la màxima flexibilitat. 

● S'han de preveure diversos tipus de pràctiques que serveixin d'introducció i motivació 

per suscitar l'interès i trobar sentit a l'aprenentatge. 



 

 8. PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS 

   

UNITAT 1 Eines del taller de reparació 

OBJECTIUS 

● Conèixer els diferents tipus d'eines manuals i elèctriques que hi ha al mercat 

destinats a la reparació d'equips. 

● Utilitzar amb seguretat les eines en cada cas. 

● Utilitzar un protocol de desencadellat i acoblament d'equips. 

● Acoblar i desacoblar equips elèctrics i electrònics. 

CONTINGUTS 

● Tornavisos. 

o Manuals i elèctrics. 

o Tipus de cap. 

● Eines tipus clau. 

● Alicates i els seus tipus. 

● Pinces. 

● Tisores. 

● Llimes. 

● Cargol de banc. 

● Lupa-flexo. 

● Eines de mesura: 

o Flexòmetre. 

o Calibre. 

o Micròmetre. 

● Trepant. 

● Broques. 

● Ensamblatge i desencadellat d'equips. 



 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han reconegut els diferents tipus de tornavisos. 

● S'han reconegut els diferents tipus de caps dels cargols utilitzats en l'acoblament 

d'equips. 

● S'han utilitzat diferents tipus d'eines per al cargolat i descargolament d'equips. 

● S'han diferenciat les eines tipus clau. 

● S'han diferenciat els diferents tipus d'alicates que hi ha al mercat. 

● S'ha utilitzat tisores de tall i pelat de cables. 

● S'ha identificat els diferents tipus de llimes i les seves parts. 

● S'ha utilitzat eines auxiliars del banc de treball, com el cargol de banc o la lupa-flexo. 

● S'ha realitzat mesures de precisió amb el calibre i el micròmetre. 

● S'ha utilitzat el trepant elèctric de mà i de sobretaula. 

● S'han diferenciat els diferents tipus de broca segons els seus materials. 

● S'ha seguit correctament el protocol d'acoblament i desencadellat d'equips. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant les normes de seguretat. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per realitzar activitats de 

grup. 

 UNITAT 2 Cablejat i connexions en equips 

OBJECTIUS 

● Conèixer els diferents tipus de cables utilitzats en l'interior d'equips. 

● Manipular els tipus de cables que s'utilitzen en els equips. 

● Conèixer les eines per al treball amb cables. 

● Conèixer els elements utilitzats a l'interior d'equips per al guiat de cables. 

● Utilitzar diferents tècniques per al guiat i fixació de cables a l'interior d'equips. 

● Utilitzar tècniques de crimpat per a la fixació de terminals i punteres en cables. 

● Identificar els diferents tipus de connectors. 

● Conèixer els equips i materials utilitzats per a la realització de soldadura tova. 



 

● Utilitzar tècniques de soldadura tova per a la realització d'empalmaments de cables. 

CONTINGUTS 

● Cables i els seus tipus. 

o Unipolars. 

▪ Amb funda. 

▪ Esmaltats. 

o Multipolars. 

▪ Apantallats. 

▪ De cinta. 

o Fibra òptica. 

o Circuits impresos. 

● Eines per treballar amb cables. 

o Pelacables. 

o Pelamangueras. 

o Pinça pelacables. 

o Peladora elèctrica de fils esmaltats. 

o Eines per a cables de fibra òptica. 

● Guiat i fixació de cables. 

o Fundes i malles protectores. 

o Tubs flexibles de fibra de vidre. 

o Fundes tranzades de polièster. 

o Fundes termoretràctils. 

o Brides. 

o Cinta helicoïdal. 

o Sistema d'identificació del cablejat. 

● Terminacions de cables. 

o Crimpat o encastat. 



 

o Terminals i punteres. 

o Tenalles de Crimpar o encastar. 

o Borns i connectors. 

▪ Regletes o clemes. 

▪ Borns endollables. 

▪ Connectors cable-cable. 

▪ Connectors cable-placa. 

▪ Connectors placa-placa. 

● Soldadura tova. 

o L'estany. 

o Decapant. 

o Soldador. 

o Desoldador. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han identificat els diferents tipus de cables utilitzats en l'interior d'equips. 

● S'han relacionat les eines per al treball amb cables i la seva funció. 

● S'han realitzat operacions amb cables. 

● S'han identificat els diferents elements utilitzats en interior d'equips per al guiat de 

cables. 

● S'ha simulat el guiat de cables en un prototip de fusta. 

● S'ha identificat els diferents tipus de connectors i borns utilitzats en l'interior d'equips. 

● S'han crimpat terminals i punteres en diferents seccions de cables. 

● S'han realitzat entroncaments de cables mitjançant la tècnica de soldadura tova. 

● S'han enrajolat cables en una placa de circuit imprès de prototips. 

● S'ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant les normes de seguretat. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 



 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per realitzar activitats de 

grup. 

UNITAT 3 Mesures elèctriques i la seva mesura 

OBJECTIUS 

● Identificar les magnituds elèctriques bàsiques i les unitats en què es mesuren. 

● Conèixer els tipus de corrent que poden alimentar un circuit elèctric. 

● Identificar les unitats de mesura de les magnituds elèctriques i la seva múltiples i 

submúltiples. 

● Calculeu la resistència equivalent en circuits sèrie i paral · lel de resistències. 

● Mesurar la resistència elèctrica amb un polímetre en circuits de resistències en sèrie 

i en paral · lel. 

● Identificar cadascuna de les parts d'un polímetre i per a què serveixen. 

● Conèixer les normes de seguretat que s'han de tenir en compte per a realitzar 

mesures elèctriques. 

● Mesurar tensions i intensitats en circuits de receptors sèrie i paral · lel de corrent 

altern. 

● Entendre la relació que hi ha entre algunes magnituds elèctriques (llei d'Ohm i 

potència elèctrica). 

● Mesurar potència elèctrica de forma directa. 

● Conèixer diferents instruments de mesura i com es connecten. 

CONTINGUTS 

● Tipus de corrent elèctric. 

o Corrent continu. 

o Corrent altern. 

● Circuit elèctric. 

● Connexions en sèrie i en paral · lel. 

● Magnituds elèctriques bàsiques. 

o Múltiples i submúltiples. 

o Resistència elèctrica. 



 

▪ Associació de resistències en sèrie i en paral · lel. 

o Intensitat de corrent. 

▪ Mesura de corrent en circuits de receptors en sèrie i en paral · lel. 

o Tensió elèctrica. 

▪ Mesura de tensió elèctrica en circuits de receptors en sèrie i en paral · lel. 

● Relacions entre magnituds elèctriques. 

o Llei d'Ohm. 

o Potència elèctrica. 

● El polímetre. 

o Mesures elèctriques amb el polímetre. 

▪ Mesura de tensió. 

▪ Mesura d'intensitat en corrent continu. 

▪ Mesura d'intensitat en corrent altern. 

▪ Mesura de resistència elèctrica. 

▪ Comprovació de continuïtat. 

o Protecció del polímetre. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han identificat les magnituds elèctriques bàsiques (resistència, corrent, tensió i 

potència) i les unitats en què es mesuren (ohms, volts, amperes i watts). 

● S'han diferenciat els tipus de corrent que poden utilitzar-se en els circuits elèctrics: 

corrent altern i corrent continu. 

● S'ha calculat el valor òhmic de la resistència equivalent en circuits de resistències en 

sèrie i en paral · lel. 

● S'ha comprovat continuïtat elèctrica amb un polímetre. 

● S'han mesurat resistència elèctrica amb un polímetre. 

● S'han mesurat tensions en circuits amb receptors en sèrie i en paral · lel. 

● S'han mesurat corrent en circuits amb receptors en sèrie i en paral · lel. 

● S'ha mesurat amb un polímetre corrent en circuits CA. 



 

● S'ha utilitzat el polímetre correctament per a cada tipus de mesura. 

● S'han interpretat correctament les lectures realitzada són el polímetre. 

● S'han relacionat magnituds elèctriques mitjançant la llei d'Ohm i la fórmula de la 

potència. 

● S'ha utilitzat una placa de prototips ( protoboard ) per efectuar les mesures. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant les normes de seguretat. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per realitzar activitats de 

grup. 

UNITAT 4 Elements de commutació i proteccions 

OBJECTIUS 

● Conèixer les maneres d'accionament dels diferents elements de commutació. 

● Identificar els elements de commutació pel seu símbol. 

● Identificar els dispositius de commutació pel seu tipus d'instal lació. 

● Identificar els elements de commutació pel seu nombre de vies i pols. 

● Representar esquemes amb dispositius de commutació. 

● Conèixer les característiques elèctriques dels dispositius de commutació. 

● Conèixer i representar diferents circuits de commutació. 

● Muntar i provar circuits amb dispositius de commutació. 

● Identificar els diferents tipus de fusibles i la seva representació en els esquemes. 

● Conèixer els dispositius utilitzats per protegir els equips contra l'excés de 

temperatura. 

● Conèixer components utilitzats per a la protecció contra sobretensions. 

● Comprovar components de protecció amb un polímetre. 

CONTINGUTS 

● Elements de commutació. 

o Mode d'accionament. 

▪ Polsadors. 



 

▪ Interruptors i commutadors. 

o Nombre de pols i vies. 

o Característiques elèctriques. 

● Circuits bàsics de commutació. 

o Punt de llum. 

o Punt de llum amb làmpades en paral · lel. 

o Encesa alternatiu de làmpades. 

o Commutació de tres circuits. 

o Llum commutada. 

o Activació d'un motor condicionat a un final de carrera. 

o Activació de dos circuits amb un polsador DPST. 

o Inversió del sentit de gir d'un motor. 

● Proteccions a l'interior d'equips. 

o Protecció contra sobrecorrents. 

o Protecció contra l'excés de temperatura. 

o Protecció contra sobretensions. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han identificat els elements de commutació per la seva accionament. 

● S'han diferenciat els elements de commutació pel seu nombre de vies i pols. 

● S'han identificat els elements de commutació pel seu símbol. 

● S'ha dissenyat circuits de commutació per al control de llums i motors de corrent 

continu. 

● S'han muntat diferents tipus de circuits amb elements de commutació per al control 

de llums i petits motors de corrent continu. 

● S'han comprovat amb el polímetre dispositius de commutació. 

● S'ha reconegut alguns elements de protecció que hi ha a l'interior d'equips. 

● S'han comprovat amb el polímetre fusibles de cartutx, fusibles tèrmics i varistors. 

● S'ha identificat els elements de protecció que hi ha a l'interior d'equips amb el seu 



 

símbol. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant les normes de seguretat. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per realitzar activitats de 

grup. 

UNITAT 5 Components electrònics passius 

OBJECTIUS 

● Conèixer quins són els components de tipus passiu més utilitzats en electrònica. 

● Identificar els components passius pel seu símbol. 

● Identificar els diferents tipus de resistències de valor fix. 

● Identificar el valor òhmic d'una resistència pel seu codi de colors o codi alfanumèric. 

● Conèixer quines són les potències de dissipació normalitzades per a les resistències 

de carbó. 

● Identificar diversos tipus de resistències de valor variable. 

● Comprovar resistències de valor fix i variable amb el polímetre. 

● Conèixer què és un condensador. 

● Identificar els diferents tipus de condensadors que s'utilitzen en equips elèctrics i 

electrònics. 

● Identificar el valor d'un condensador pel codi de colors o codi alfanumèric. 

● Conèixer els diferents tipus de condensadors. 

● Diferenciar entre condensadors polaritzats o no. 

● Mesurar la capacitat d'un condensador amb un polímetre. 

● Conèixer diferents tipus inductàncies. 

● Identificar les inductàncies pel seu codi de colors o valor alfanumèric. 

● Conèixer què és un transformador i perquè s'utilitza en els equips elèctrics i 

electrònics. 

● Identificar els debanats d'un transformador. 

● Mesurar tensions en els debanats d'un transformador. 



 

CONTINGUTS 

● Components electrònics passius. 

● Resistències. 

o El valor òhmic (Identificació). 

o La potència de dissipació. 

o Tipus de resistències de valor fix: de carbó, bobines, calefactores. 

o Tipus de resistències de valor variable: potenciòmetres, trimmers, LDR, NTC, PTC. 

● Condensadors. 

o El valor de la capacitat. Identificació i mesura. 

o Associació de condensadors. 

o Tipus de condensadors: no polaritzats i polaritzats. 

● Inductàncies o bobines. 

o El valor de la inductància. 

o Tipus d'inductors. 

● El transformador. 

o Funcionament. 

o Parts. 

o Tipus de transformadors usats en equips. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han diferenciat els diferents tipus de resistències. 

● S'han identificat el valor òhmic de les resistències pel seu codi de colors o codi 

alfanumèric. 

● S'han identificat els components passius pel seu símbol. 

● S'han conegut quines són les potències de dissipació normalitzades per a les 

resistències de carbó. 

● S'han identificat els diferents tipus de resistències de valor variable. 

● S'han comprovat i mesurat amb el polímetre diferents tipus de resistències. 

● Comprovar resistències de valor fix i variable amb el polímetre. 



 

● S'han diferenciat els diferents tipus de condensadors. 

● S'ha Identificat el valor de diversos condensadors. 

● S'ha mesurat amb el polímetre la capacitat de condensadors individuals i associats 

entre si. 

● S'ha reconegut diferents tipus inductàncies. 

● S'ha identificat les inductàncies pel seu codi de colors o valor alfanumèric. 

● S'ha identificat quins són els debanats d'un transformador. 

● S'han mesurat les tensions en els debanats d'un transformador. 

● S'ha utilitzat el polímetre correctament per les mesures realitzades amb components 

passius. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant les normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per realitzar activitats de 

grup. 

 UNITAT 6 Components electrònics actius 

OBJECTIUS 

● Diferenciar entre components passius i actius. 

● Identificar els components actius pel seu símbol. 

● Conèixer què és un díode i per a què s'utilitza. 

● Polaritzar correctament els díodes. 

● Muntar una font d'alimentació amb un pont de díodes. 

● Conèixer que són els díodes LED i com es connecten. 

● Calcular la resistència de polarització d'un LED per a una tensió determinada. 

● Associar LED en sèrie i en paral · lel (i en antiparal·lel) i calcular la resistència de 

polarització del conjunt. 

● Conèixer què és un transistor i per a què s'utilitza. 

● Diferenciar els tipus de transistors segons la seva polaritat. 



 

● Conèixer que és el guany d'un transistor, com es calcula i com es mesura amb un 

polímetre. 

● Diferenciar els modes de funcionament d'un transistor. 

● Identificar les patilles dels diferents models de transistors. 

● Conèixer què són els tiristors i TRIAC i quines utilitats tenen. 

● Identificar els circuits integrats a l'interior dels equips electrònics. 

● Conèixer què és un relé i per a què s'utilitza. 

● Muntar i provar diferents circuits amb components electrònics actius. 

CONTINGUTS 

● El díode. 

o Rectificació de corrent. 

o Pont de díodes. 

● El díode LED. 

o Resistència de polarització. 

o Associació de LED en sèrie i paral · lel. 

o LED de diversos colors. 

o Fotodíodes 

● El transistor bipolar (BJT). 

● El tiristor i el TRIAC. 

● Circuits integrats (IC). 

● El relé. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han diferenciat entre components passius i actius. 

● S'han identificat els components actius pel seu símbol. 

● S'ha entès el funcionament d'un díode. 

● S'ha entès el concepte de polarització dels díodes. 

● S'ha comprovat el comportament d'un díode en un circuit elèctric de corrent altern i 

en un altre de corrent continu. 



 

● S'ha muntat una font d'alimentació amb un pont de díodes i un filtre amb 

condensador. 

● Conèixer que són els díodes LED i com es connecten. 

● Calcular la resistència de polarització d'un LED per a una tensió determinada. 

● Associar LED en sèrie i en paral · lel (i en antiparal·lel) i calcular la resistència de 

polarització del conjunt. 

● S'ha reconegut diferents tipus de transistors. 

● S'ha conegut que és el guany d'un transistor, com es calcula i com es mesura amb 

un polímetre. 

● S'han diferenciat els modes de funcionament d'un transistor. 

● S'han identificat el patillatge dels diferents models de transistors. 

● S'ha comprovat un transistor amb el polímetre. 

● S'ha muntat un circuit per fer funcionar un transistor en mode tall-saturació. 

● S'ha conegut que són els tiristors i els TRIAC. 

● i perquè utilitats tenen. 

● Identificar els circuits integrats a l'interior dels equips electrònics. 

● S'ha conegut que és un relé i perquè s'utilitza. 

● S'han identificat les diferents parts d'un relé. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant les normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per realitzar activitats de 

grup. 

 UNITAT 7 Circuits en els equips 

OBJECTIUS 

● Conèixer les tècniques d'execució de circuits a l'interior d'equips elèctrics i 

electrònics. 

● Identificar els diferents tipus de plaques de circuit imprès que es poden utilitzar per 

a la fabricació de circuits electrònics. 



 

● Conèixer els passos de fabricació manual d'una placa de circuit imprès d'una cara. 

● Muntar plaques de circuit imprès pel mètode manual. 

● Conèixer alguns circuits electrònics bàsics molt utilitzats en tot tipus d'equips. 

● Muntar diversos circuits en plaques de circuit imprès. 

CONTINGUTS 

● Tècniques d'execució de circuits en equips. 

o Circuits cablejats. 

o Circuits sobre plaques de circuit imprès. 

▪ Connexió per orifici passant. 

▪ Muntatge superficial. 

o Fabricació d'una placa de circuit imprès de forma manual. 

● Circuits bàsics d'electrònica. 

o Font d'alimentació completa no estabilitzada. 

o Font d'alimentació simètrica no estabilitzada. 

o Font d'alimentació estabilitzada. 

o Font d'alimentació simètrica estabilitzada. 

o LED intermitent. 

o Regulador de velocitat basat en TRIAC. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'ha identificat les diferents les tècniques d'execució de circuits a l'interior d'equips 

elèctrics i electrònics. 

● S'ha diferenciat els tipus de fabricació de plaques de circuit imprès que es poden 

utilitzar per a la fabricació de circuits electrònics. 

● S'ha realitzat els passos de fabricació manual d'una placa de circuit imprès d'una 

cara. 

● S'ha muntat un circuit de comprovació basat en LED. 

● S'han muntat sobre plaques de circuit imprès diferents tipus de fonts d'alimentació 

estabilitat i no estabilitzada. 



 

● S'han muntat sobre plaques de circuit imprès diferents tipus de fonts d'alimentació 

simètriques. 

● S'han reconegut els circuits integrats reguladors de tensió. 

● S'ha muntat un circuit imprès amb un circuit integrat per activar un LED de forma 

intermitent. 

● S'ha muntat un circuit electrònic basat en TRIAC, per a la regulació de velocitat d'un 

motor de corrent altern. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant les normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per realitzar activitats de 

grup. 

UNITAT 8 Motors i altres actuadors d'electrodomèstics 

OBJECTIUS 

● Identificar els diferents tipus de motors que es poden utilitzar en electrodomèstics. 

● Conèixer què són i com funcionen els motors de corrent continu. 

● Identificar cadascuna de les parts dels motors de corrent continu. 

● Conèixer què són i com funciona els motors universals. 

● Identificar les parts dels motors universals. 

● Conèixer com es realitza la inversió del sentit de gir dels motors universals. 

● Conèixer com es regula la velocitat dels motors universals. 

● Comprovar els debanats d'un motor universal de rentadora. 

● Arrencar i invertir el sentit de gir d'un motor universal de rentadora. 

● Conèixer què són i com funcionen els motors monofàsics d'inducció. 

● Identificar les parts dels motors d'inducció. 

● Conèixer com s'arrenca i inverteix el sentit de gir en un motor monofàsic d'inducció. 

● Conèixer com es realitza l'arrencada dels motors monofàsics d'inducció de dues 

velocitats. 



 

● Comprovar els debanats d'un motor d'inducció. 

● Arrencar i invertir el sentit de gir d'un motor monofàsic d'inducció amb condensador. 

● Conèixer què són i com funcionen els motors de espira. 

● Identificar les aplicacions dels motors de espira. 

● Conèixer què són els motors sense escombretes o brushless . 

● Identificar les parts dels motors sense escombretes ob rushless . 

● Conèixer què és una electrovàlvula i com funciona. 

● Identificar les aplicacions de les electrovàlvules a l'interior dels electrodomèstics. 

● Reconèixer les parts que constitueixen una electrovàlvula. 

● Diferenciar els diferents tipus d'electrovàlvules que hi ha al mercat i quines són les 

seves aplicacions. 

● Comprovar amb un polímetre electrovàlvules i resistències d'escalfament. 

● Conèixer què és una bomba i per a què s'utilitza en els electrodomèstics. 

● Identificar els diferents elements d'escalfament utilitzats en els electrodomèstics. 

● Conèixer els elements d'il · luminació i senyalització utilitzats en els equips elèctrics 

i electrodomèstics. 

● Reconèixer altres actuadors utilitzats en l'interior dels electrodomèstics. 

● Comprovar amb un polímetre electrovàlvules i resistències d'escalfament. 

● Identificar els motors i actuadors pel seu símbol. 

CONTINGUTS 

● Motors elèctrics. 

o De corrent continu. 

o Universals. 

o D'inducció monofàsics: 

▪ De fase partida. 

▪ De condensador. 

o De espira. 

o Sense escombretes o brushless . 



 

● Electrovàlvules i bombes 

● Elements d'escalfament 

● Elements d'il · luminació. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'ha diferenciat els tipus de motors que es poden utilitzar en electrodomèstics. 

● S'ha conegut com funciona un motor de corrent continu. 

● S'han reconegut cadascuna de les parts dels motors de corrent continu. 

● S'han reconegut que són i com funcionen els motors universals. 

● S'han identificat les parts dels motors universals. 

● S'ha realitzat la inversió del sentit de gir d'un motor universal. 

● S'han comprovar els debanats d'un motor universal de rentadora. 

● S'han conegut que són i com funcionen els motors monofàsics d'inducció. 

● S'han identificat les parts dels motors d'inducció. 

● S'ha arrencat un motor monofàsic d'inducció. 

● S'ha invertit el sentit de gir d'un motor monofàsic d'inducció. 

● S'han reconegut els debanats dels motors monofàsics d'inducció de dues velocitats. 

● S'han comprovat els debanats d'un motor d'inducció. 

● S'ha arrencat motor monofàsic d'inducció amb condensador. 

● S'ha invertit el sentit de gir d'un motor monofàsic d'inducció amb condensador 

● S'han identificat els motors de espira. 

● S'ha posat en marxa un motor de espira. 

● S'han conegut les aplicacions dels motors brushless . 

● S'han identificat les parts d'una electrovàlvula. 

● S'ha comprovat una electrovàlvula amb el polímetre. 

● S'ha comprovat una resistència d'escalfament amb un polímetre. 

● S'han identificat els elements d'il · luminació i senyalització utilitzats en els equips 

elèctrics i electrodomèstics. 



 

● S'han reconegut altres actuadors utilitzats en l'interior dels electrodomèstics. 

UNITAT 9 Electrodomèstics i altres equips 

OBJECTIUS 

● Conèixer les diferents línies o gammes d'electrodomèstics. 

● Conèixer alguns elements comuns utilitzats en els circuits elèctrics dels 

electrodomèstics. 

● Conèixer què és i per a què serveix un filtre antiparasitari. 

● Identificar les patilles de connexió i un filtre antiparasitari. 

● Comprovar un filtre antiparasitari. 

● Conèixer què és i per a què serveix un blocapuertas. 

● Comprovar el funcionament d'un blocapuertas. 

● Conèixer què és i per a què el seu utilitza un timer Programador. 

● Conèixer què és un commutador de funcions. 

● Conèixer què és i per a què s'utilitza un pressòstat. 

● Provar el funcionament d'un pressòstat. 

● Conèixer què és i per a què serveix un cabalímetre. 

● Conèixer què és i per a què s'utilitzen els termòstats. 

● Comprovar un termòstat. 

● Conèixer els esquemes de blocs dels electrodomèstics més representatius. 

● Identificar en els esquemes dels components dels electrodomèstics pel seu símbol. 

● Conèixer algunes de les parts que requereixen manteniment en els equips 

informàtics. 

● Obrir un equip informàtic, substituir els seus mòduls de memòria i el seu disc dur. 

● Conèixer com són els circuits característics de les eines elèctriques. 

CONTINGUTS 

● Electrodomèstics. 

o Línies dels electrodomèstics. 

o Components dels electromètrics. 



 

▪ Filtre antiparasitari. 

▪ Blocapuertas. 

▪ Timer Programador. 

▪ Commutador de funcions. 

▪ Pressòstat. 

▪ Termòstat. 

▪ Cabalímetre. 

● Circuits d'electrodomèstics. 

o Forn elèctric de cocció. 

o Placa vitroceràmica. 

o Rentadora. 

o Assecadora de roba. 

o Rentavaixelles. 

o Planxa de teixits. 

o Planxa d'aliments. 

● Equips informàtics. 

o Ordinadors de sobretaula. 

o Ordinadors portàtils. 

● Eines elèctriques portàtils. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han conegut les diferents línies o gammes d'electrodomèstics. 

● S'han identificat elements comuns utilitzats en els circuits elèctrics dels 

electrodomèstics. 

● S'ha reconegut que és i per a què serveix un filtre antiparasitari. 

● S'han Identificat les patilles de connexió d'un filtre antiparasitari. 

● S'ha comprovat amb un polímetre un filtre antiparasitari. 

● S'ha conegut que és un blocapuertas. 



 

● S'ha comprovat el funcionament d'un blocapuertas. 

● S'ha diferenciat entre un timer Programador i un commutador de funcions. 

● S'ha conegut que és i perquè s'utilitza un pressòstat. 

● S'ha provat el funcionament d'un pressòstat. 

● S'ha conegut que és i per a què serveix un cabalímetre. 

● S'han reconegut els termòstats. 

● S'ha comprovat el funcionament d'un termòstat. 

● S'han identificat els esquemes de blocs dels electrodomèstics més representatius. 

● s'han reconegut algunes de les parts que requereixen manteniment en els equips 

informàtics. 

● S'han substituït mòduls de memòria i el disc dur d'un ordinador. 

● S'han reconegut els circuits característics de les eines elèctriques. 

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (PRÀCTIQUES DE 1R CFB). 

   

RESULTATS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ.   

1. REALITZA OPERACIONS AUXILIARS EN EL MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE 

TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS, SEGUINT ELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE QUALITAT 

ESTABLERT A L'EMPRESA I ELS CORRESPONENTS PROTOCOLS DE SEGURETAT. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

 

A) S'HAN IDENTIFICAT ELS ELEMENTS DE LES INSTAL · LACIONS, LA SEVA FUNCIÓ I DISPOSICIÓ. 

 

B) S'HAN REALITZAT OPERACIONS DE MECANITZAT I CONSTRUCCIÓ DE CANONADES. 

C) S'HA REALITZAT LA UBICACIÓ I FIXACIÓ I INTERCONNEXIÓ DELS EQUIPS I ACCESSORIS UTILITZANT 

TÈCNIQUES CORRECTES. 

 

D) S'HAN MUNTAT ELS QUADRES ELÈCTRICS I SISTEMES AUTOMÀTICS D'ACORD AMB ELS ESQUEMES 

DE LES INSTAL · LACIONS. 

 

 



 

I) S'HAN REALITZAT I COMPROVAT LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES ALS ELEMENTS PERIFÈRICS DE 

COMANDAMENT I POTÈNCIA. 

 

F) S'HA OPERAT RESPECTANT ELS CRITERIS DE SEGURETAT PERSONAL I MATERIAL, AMB LA 

QUALITAT REQUERIDA. 

 

G) S'HAN REALITZAT LES OPERACIONS AMB CRITERIS DE RESPECTE AL MEDI AMBIENT. 

H) S'HA PARTICIPAT DINS DEL GRUP DE TREBALL, MOSTRANT INICIATIVA I INTERÈS. 

 

2. REALITZA OPERACIONS AUXILIARS EN EL MUNTATGE D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, 

SEGUINT ELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE QUALITAT ESTABLERT A LA EMPRESA I ELS 

CORRESPONENTS PROTOCOLS DE SEGURETAT. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

 

A) S'HAN IDENTIFICAT ELS ELEMENTS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS, LA SEVA FUNCIÓ I 

DISPOSICIÓ. 

B) S'HA REALITZAT LA UBICACIÓ I FIXACIÓ I INTERCONNEXIÓ DELS EQUIPS I ACCESSORIS UTILITZANT 

TÈCNIQUES CORRECTES. 

 

C) S'HAN MUNTAT ELS ELEMENTS I SISTEMES DE L'EQUIP. 

 

D) S'HAN REALITZAT I COMPROVAT LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES DELS ELEMENTS. 

 

E) S'HA OPERAT RESPECTANT ELS CRITERIS DE SEGURETAT PERSONAL I MATERIAL, AMB LA 

QUALITAT REQUERIDA. 

 

F) S'HAN REALITZAT LES OPERACIONS AMB CRITERIS DE RESPECTE AL MEDI AMBIENT. 

 

G) S'HA PARTICIPAT DINS DEL GRUP DE TREBALL, MOSTRANT INICIATIVA I INTERÈS. 

 

3. REALITZA OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU EN LES INSTAL·LACIONS I EQUIPS APLICANT 

INSTRUCCIONS D'ACORD AMB ELS PLANS DE MANTENIMENT. 

 



 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

 

A) S'HAN REALITZAT INTERVENCIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU SOBRE LA INSTAL·LACIÓ O 

EQUIPS. 

B) S'HAN REALITZAT REVISIONS DE L'ESTAT DELS EQUIPS I ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS. 

C) S'HAN SELECCIONAT I UTILITZAT LES EINES I INSTRUMENTS PER A LES OPERACIONS DE 

MANTENIMENT PREVENTIU. 

 

D) S'HAN REALITZAT LES OPERACIONS AMB CRITERIS DE RESPECTE AL MEDI AMBIENT. 

 

E) S'HA COL · LABORAT DINS DEL GRUP DE TREBALL, MOSTRANT INICIATIVA I INTERÈS. 

 

F) S'HAN DETERMINAT LES POSSIBLES MESURES DE CORRECCIÓ EN FUNCIÓ DELS RESULTATS 

OBTINGUTS. 

G) S'HAN REALITZAT TOTES LES OPERACIONS TENINT EN COMPTE LA NORMATIVA DE SEGURETAT 

LABORAL I DE PROTECCIÓ AMBIENTAL. 

 

4. ACTUA D'ACORD AMB LES NORMES DE PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS DE L'EMPRESA. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

 

A) S'HA COMPLERT EN TOT MOMENT LA NORMATIVA GENERAL SOBRE PREVENCIÓ I SEGURETAT, AIXÍ 

COM LES ESTABLERTES PER L'EMPRESA. 

 

B) S'HAN IDENTIFICAT ELS FACTORS I SITUACIONS DE RISC QUE ES PRESENTEN EN EL SEU ÀMBIT 

D'ACTUACIÓ EN EL CENTRE DE TREBALL. 

 

C) S'HAN ADOPTAT ACTITUDS RELACIONADES AMB L'ACTIVITAT PER MINIMITZAR ELS RISCOS 

LABORALS I MEDIAMBIENTALS. 

 

D) S'HA EMPRAT L'EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) ESTABLERT PER A LES DIFERENTS 

OPERACIONS. 

E) S'HAN UTILITZAT ELS DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ DE LES MÀQUINES, EQUIPS I INSTAL · LACIONS 

EN LES DIFERENTS ACTIVITATS. 

 



 

F) S'HA ACTUAT SEGONS EL PLA DE PREVENCIÓ. 

 

G) S'HA MANTINGUT LA ZONA DE TREBALL LLIURE DE RISCOS, AMB ORDRE I NETEJA. 

H) S'HA TREBALLAT MINIMITZANT EL CONSUM D'ENERGIA I LA GENERACIÓ DE RESIDUS. 

 

5. ACTUA DE MANERA RESPONSABLE I S'INTEGRA EN EL SISTEMA DE RELACIONS TÈCNIC-SOCIALS 

DE L'EMPRESA. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

 

A) S'HAN EXECUTAT AMB DILIGÈNCIA LES INSTRUCCIONS QUE REP. 

B) S'HA RESPONSABILITZAT DE LA FEINA QUE DESENVOLUPA, COMUNICANT-SE EFICAÇMENT AMB 

LA PERSONA ADEQUADA EN CADA MOMENT. 

 

C) S'HA COMPLERT AMB ELS REQUERIMENTS I NORMES TÈCNIQUES, DEMOSTRANT UN BON FER 

PROFESSIONAL I FINALITZANT EL SEU TREBALL EN UN TEMPS LÍMIT RAONABLE. 

 

D) S'HA MOSTRAT EN TOT MOMENT UNA ACTITUD DE RESPECTE CAP ALS PROCEDIMENTS I NORMES 

ESTABLERTS. 

E) S'HA ORGANITZAT EL TREBALL QUE REALITZA D'ACORD AMB LES INSTRUCCIONS I PROCEDIMENTS 

ESTABLERTS, COMPLINT LES TASQUES EN ORDRE DE PRIORITAT I ACTUANT SOTA CRITERIS DE 

SEGURETAT I QUALITAT EN LES INTERVENCIONS. 

 

F) S'HA COORDINAT L'ACTIVITAT QUE EXERCEIX AMB LA RESTA DEL PERSONAL, INFORMANT DE 

QUALSEVOL CANVI, NECESSITAT RELLEVANT O CONTINGÈNCIA NO PREVISTA. 

 

G) S'HA INCORPORAT PUNTUALMENT AL LLOC DE TREBALL, GAUDINT DELS DESCANSOS INSTITUÏTS 

I NO ABANDONANT EL CENTRE DE TREBALL ABANS DEL ESTABLERT SENSE MOTIUS DEGUDAMENT 

JUSTIFICATS. 

H) S'HA PREGUNTAT DE MANERA APROPIADA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA O ELS DUBTES QUE 

PUGUI TENIR PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES SEVES TASQUES AL SEU RESPONSABLE IMMEDIAT. 

 

 

 



 

I) S'HA REALITZAT EL TREBALL D'ACORD AMB LES INDICACIONS REALITZADES PELS SEUS 

SUPERIORS, PLANTEJANT LES POSSIBLES MODIFICACIONS O SUGGERIMENTS EN EL LLOC I MANERES 

ADEQUATS. 

AQUEST MÒDUL PROFESSIONAL CONTRIBUEIX A COMPLETAR LES COMPETÈNCIES I OBJECTIUS 

GENERALS, PROPIS D'AQUEST TÍTOL, QUE S'HAN ASSOLIT AL CENTRE EDUCATIU O DESENVOLUPAR 

COMPETÈNCIES CARACTERÍSTIQUES DIFÍCILS D'ACONSEGUIR EN EL MATEIX. 

 

REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES      

L’ALUMNANT DE 2N CURS DE CFB QUE EL CURS PASSAT NO VAN SUPERAR (NO VAN FER LES FCTS) 

LES CURSARAN DURANT ESTE CURS. ESTES PRÀCTIQUES LES DESENVOLUPARAN AL CENTRE 

EDUCATIU DURANT ELS DILLUNS PER LES VESPRADES (5 HORES CADA DILLUNS) DES DEL MES DE 

SETEMBRE DE 2019 FINS AL MES DE MAIG DE 2020, COMPLETANT AIXÍ 120 HORES. LES PRÀCTIQUES 

CONSISTIRAN EN LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES I MUNTATGES AL TALLER CFB I EN ACTIVITATS 

DE MANTENIMENT DEL CENTRE EDUCATIU. 

EL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL S’AVALUARÀ SEPARADAMENT EN TERMES 

D’APTE O NO APTE, SENT NECESSÀRIA LA SEUA SUPERACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 

CORRESPONENT. 

 

 

PROGRAMACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 

(INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DOMÒTIQUES) 

 

1. PRESENTACIÓ 

Els continguts estan exposats de manera senzilla i clara, emprant gràfiques, fotografies, 

dibuixos aclaratius i exemples d'instal·lacions elèctriques i domòtiques actuals. 

S'introdueixen continguts teòrics i resolució de pràctiques, dedicats a les funcions 

d'experimentar, muntar, mesurar i comprovar diferents tipus de circuits elèctrics i domòtics. 

 

2. ÀMBIT DEL MÒDUL FORMATIU 

 

2.1. Ubicació del mòdul en el títol 

 

El mòdul professional d'Instal·lacions elèctriques i domòtiques pertany al títol Professional 

Bàsic en Electricitat i Electrònica. 



 

 

2.2. Relació de qualificacions i unitats de competència del Catàleg Nacional de 

Qualificacions Professionals incloses en el títol 

 

2.2.1. Qualificacions professionals completes: 

a) Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de 

telecomunicacions en edificis, ELA255_1 (Reial decret 1115/2007, d'1 de febrer), que 

comprèn les següents unitats de competència: 

  

*UC0816_1: Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i 

domòtiques en edificis. 

 

*UC0817_1: Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions 

 

b) Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics 

ELA481_1 (Reial decret 144/2011, de 4 de febrer), que comprèn les següents unitats de 

competència: 

 

*UC1559_1: Realitzar operacions d'assemblat en el muntatge d'equips elèctrics i 

electrònics. 

*UC1560_1: Realitzar operacions de *conexionado en el muntatge d'equips elèctrics i 

electrònics. 

 

*UC1561_1: Realitzar operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics i 

electrònics. 

 

2.2.2. Qualificacions professionals incompletes: 

 

a) Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes *microinformáticos 

*IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de desembre), que comprèn les següents unitats de 

competència: 

 

*UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d'equips *microinformáticos. 

 

 



 

 

2.3. Competència general del títol 

 

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar operacions auxiliars en el 

muntatge i manteniment d'elements i equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions 

electrotècniques i de telecomunicacions per a edificis i conjunts d'edificis, aplicant les 

tècniques requerides i operant amb la qualitat indicada en condicions de seguretat. 

 

2.4. Competències del títol 

Les competències professionals, personals, socials i les competències per a l'aprenentatge 

permanent d'aquest títol són les que es relacionen a continuació: 

 

a) Apilar els materials i eines per a escometre l'execució del muntatge o del manteniment 

en instal·lacions elèctriques de baixa tensió, domòtiques i de telecomunicacions en edificis. 

b) Muntar canalitzacions i tubs en condicions de qualitat i seguretat i seguint el procediment 

establit. 

c) Tendir el cablejat en instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis, 

aplicant les tècniques i procediments normalitzats. 

d) Muntar equips i altres elements auxiliars de les instal·lacions electrotècniques en 

condicions de qualitat i seguretat i seguint el procediment establit. 

 

i) Aplicar tècniques de mecanitzat i unió per al manteniment i muntatge d'instal·lacions, 

d'acord a les necessitats de les mateixes. 

f) Realitzar proves i verificacions bàsiques, tant funcionals com a reglamentàries de les 

instal·lacions, utilitzant els instruments adequats i el procediment establit. 

g) Realitzar operacions auxiliars de manteniment i reparació d'equips i elements 

instal·lacions garantint el seu funcionament. 

h) Aplicar els protocols de qualitat i seguretat ambiental, en les intervencions realitzades en 

els processos de muntatge i manteniment de les instal·lacions. 

 

i) Complir les especificacions establides en el pla de prevenció de riscos laborals, detectant 

i prevenint els riscos associats al lloc de treball. 

j) Participar activament en el grup de treball, contribuint al bon desenvolupament de les 

relacions personals i professionals, per a fomentar el treball en equip. 

 



 

 

k) Mantenir hàbits d'ordre, puntualitat, responsabilitat i netedat al llarg de la seua activitat. 

l) Interpretar fenòmens naturals que esdevenen en la vida quotidiana, utilitzant els passos 

del raonament científic i l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació com a element 

quotidià de cerca d'informació. 

m) Realitzar les tasques de la seua responsabilitat tant individualment com en equip, amb 

autonomia i iniciativa, adaptant-se a les situacions produïdes per canvis tecnològics o 

organitzatius. 

n) Discriminar hàbits i influències positives o negatives per a la salut humana, tenint en 

compte l'entorn en el qual es produeix. 

ñ) Proposar actuacions encaminades a la conservació del medi ambient diferenciant entre 

les activitats quotidianes que puga afectar a l'equilibri del mateix. 

 

o) Adquirir hàbits de responsabilitat i autonomia basats en la pràctica de valors, afavorint 

les relacions interpersonals i professionals, treballant en equip i generant un ambient 

favorable de convivència que permeta integrar-se en els diferents àmbits de la societat. 

p) Desenvolupar hàbits i valors concordes amb la conservació i sostenibilitat del patrimoni 

natural, analitzant la interacció entre les societats humanes i el mitjà natural i valorant les 

conseqüències que es deriven de l'acció humana sobre el mitjà. 

 

q) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com una eina per a aprofundir 

en l'aprenentatge valorant les possibilitats que ens ofereix en l'aprenentatge permanent. 

  

r) Valorar les diferents manifestacions artístiques i culturals de forma fonamentada utilitzant-

les com a font d'enriquiment personal i social i desenvolupant actituds estètiques i sensibles 

cap a la diversitat cultural i el patrimoni artístic. 

s) Comunicar-se en diferents situacions laborals o socials utilitzant recursos lingüístics amb 

precisió i claredat, tenint en compte el context i utilitzant formes orals i escrites bàsiques 

tant de la pròpia llengua com d'alguna llengua estrangera. 

 

t) Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn social i productiu utilitzant 

els elements proporcionats per les ciències aplicades i socials i respectant la diversitat 

d'opinions com a font d'enriquiment en la presa de decisions. 

 

o) Exercir de manera activa i responsable els drets i deures derivats tant de la seua activitat 



 

professional com de la seua condició de ciutadà. 

2.5. Entorn professional 

 

Aquest professional exerceix la seua activitat per compte d'altri en empreses de muntatge i 

manteniment d'instal·lacions electrotècniques d'edificis, habitatges, oficines, locals 

comercials i industrials, supervisat per un nivell superior i estant regulada l'activitat pel 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i per la Normativa de les Infraestructures 

Comunes de Telecomunicacions. 

 

2.6. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: 

 

● Operari d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 

● Ajudant de muntador d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. 

● Ajudant d'instal·lador i *reparador d'equips telefònics i telegràfics. 

● Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació. 

● Ajudant d'instal·lador *reparador d'instal·lacions telefòniques. 

● Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 

● Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. 

 

2.7. Prospectiva del sector o dels sectors relacionats amb el títol 

 

a) El perfil professional d'aquest títol, dins del sector terciari, evoluciona cap a un tècnic 

especialitzat en la instal·lació i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions, 

sistemes de seguretat, xarxes, domòtica, telefonia, so i equips informàtics. 

b) En el sector de les instal·lacions elèctriques es preveu un fort creixement en la demanda 

d'instal·lacions automatitzades, tant domòtiques com a industrials, instal·lacions solars 

fotovoltaiques i d'infraestructures de telecomunicacions en edificis d'habitatges i del sector 

terciari, mantenint-se estable en les instal·lacions electrotècniques. 

c) El desenvolupament de noves tecnologies està fent possible el canvi de materials i equips 

per a aconseguir una major eficiència energètica i seguretat elèctrica de previsible 

implantació obligatòria en els pròxims anys. 

 

d) Les empreses en les quals exerceix la seua activitat aquest professional, tendeixen a 

delegar en ell funcions i responsabilitats, observant-se en elles la preferència per un perfil 

polivalent amb un alt grau d'autonomia, capacitat per a la presa de decisions, el treball en 



 

equip i la coordinació amb instal·ladors d'altres sectors. 

e) Les estructures organitzatives tendeixen a configurar-se sobre la base de decisions 

descentralitzades i equips participatius de gestió, potenciant l'autonomia i capacitat de 

decisió. 

f) Les característiques del mercat de treball, la mobilitat laboral, l'obertura econòmica, 

obliguen a formar professionals polivalents capaços d'adaptar-se a les noves situacions 

socioeconòmiques, laborals i organitzatives del sector. 

 

 

2.8. Objectius generals del títol 

Els objectius generals d'aquest cicle formatiu són els següents: 

a) Seleccionar l'utillatge, eines, equips i mitjans de muntatge i de seguretat, reconeixent 

els materials reals i considerant les operacions a realitzar, per a apilar els recursos i 

mitjans. 

b) Marcar la posició i aplicar tècniques de fixació de canalitzacions, tubs i suports utilitzant 

les eines adequades i el procediment establit per a realitzar el muntatge. 

c) Aplicar tècniques d'estesa i guiat de cables seguint els procediments establits i 

manejant les eines i mitjans corresponents per a tendir el cablejat. 

d) Aplicar tècniques senzilles de muntatge, manejant equips, eines i instruments, segons 

procediments establits, en condicions de seguretat, per a muntar equips i elements 

auxiliars. 

e) Identificar i manejar les eines utilitzades per a mecanitzar i unir elements de les 

instal·lacions en diferents situacions que es produïsquen en el mecanitzat i unió 

d'elements de les instal·lacions. 

f) Utilitzar equips de mesura relacionant els paràmetres a mesurar amb la configuració 

dels equips i amb la seua aplicació en les instal·lacions d'acord a les instruccions dels 

fabricants per a realitzar proves i verificacions. 

g) Substituir els elements defectuosos desmuntant i muntant els equips i realitzant els 

ajustos necessaris, per a mantenir i reparar instal·lacions i equips. 

h) Verificar el conexionat i paràmetres característics de la instal·lació utilitzant els equips 

de mesura, en condicions de qualitat i seguretat, per a realitzar operacions de 

manteniment.  

i) Descriure i aplicar els procediments de qualitat i seguretat ambiental,assenyalant les 

accions que cal realitzar per a aplicar els protocols corresponents. 

j) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, així com conèixer i aplicar els 



 

mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de 

l'experiència. 

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres. 

l) Respectar les diferències, afermar les cures i salut corporals per a afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

m) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels 

éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora. 

n) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip, per a 

una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament 

personal. 

o) Valorar les produccions culturals i artístiques mitjançant l'anàlisi dels seus elements 

constituents (tècniques, estils, intencions, entre uns altres) i la incorporació d'un vocabulari 

bàsic, utilitzant eines de comentari pròpies de la història de l'art i incorporant al seu bagatge 

de valors el respecte a la diversitat i la contribució al respecte, conservació i millora del 

patrimoni cultural. 

p) Valorar la relació entre el mitjà natural i les activitats humanes relacionades amb l'hàbitat 

i les activitats econòmiques, utilitzant el coneixement sobre les societats antigues i els 

elements geogràfics associats a aquests fenòmens per a desenvolupar valors i 

comportaments per a la conservació i preservació del mitjà natural. 

q) Valorar el coneixement i ús de la llengua estrangera per a aplicar-ho en l'àmbit quotidià 

(familiar, personal, professional, entre uns altres) com una eina crítica i creativa, i de reflexió 

del propi procés d'aprenentatge, d'intercanvi social i expressió personal. 

r) Desenvolupar i afermar les habilitats i destreses lingüístiques per a utilitzar els 

coneixements sobre la llengua i el seu ús (pragmàtic-discursius, *nocionales i culturals), 

reconeixent-los en situacions de comunicació oral i en textos literaris i no literaris per a 

expressar-se en diferents contextos i utilitzant la llengua castellana amb precisió, claredat i 

adequació. 

s) Elaborar solucions lògiques i crítiques als problemes plantejats en situacions 

d'aprenentatge, utilitzant estratègies i destreses adequades en el tractament de les fonts 

d'informació al seu abast, assentant hàbits de disciplina i de treball individual i en equip i 

valorant l'estructura científica dels coneixements adquirits en l'àmbit de les ciències socials 

i la comunicació, de manera que es contribuïsca al desenvolupament integral i a la 

participació activa en la societat. 

t) Desenvolupar valors i hàbits de comportament basats en principis democràtics a partir de 

l'anàlisi de l'evolució històrica del model polític-social que els sustenta i dels seus 



 

documents fonamentals (Declaració dels Drets de l'Home i la Constitució Espanyola, entre 

uns altres), valorant l'adquisició d'hàbits orientats cap al respecte als altres, el compliment 

de les normes de relació social i la resolució pacífica dels conflictes. 

u) Valorar les característiques de la societat contemporània i els principis que la regeixen, 

analitzant la seua evolució històrica i la distribució dels fenòmens geogràfics associats a les 

seues característiques econòmiques i demogràfiques i incorporant al seu conjunt de valors 

hàbits orientats a l'adquisició de responsabilitat i autonomia a partir de l'anàlisi realitzada. 

 

2.9. Mòdul professional 

 

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a exercir la funció de realitzar 

operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis. 

La definició d'aquesta funció inclou aspectes com els següents: 

La identificació d'equips, elements, eines i mitjans auxiliars. 

El muntatge d'equips, canalitzacions i suports. L'estesa de cables. 

El manteniment d'usuari o de primer nivell. 

La formació del mòdul es relaciona amb els següents objectius generals del cicle formatiu 

a), b), c), d), i), f), h) i i); i les competències professionals, personals i socials a), b), c), d), 

i), f), h) i i) del títol. 

Les línies d'actuació en el procés ensenyament aprenentatge que permeten aconseguir els 

objectius del mòdul versaran sobre: 

La identificació dels equips, mitjans auxiliars, equips i eines per a la realització del muntatge 

i manteniment de les instal·lacions. 

L'aplicació de tècniques de muntatge d'equips i elements de les instal·lacions. 

La realització de mesures de les magnituds típiques de les instal·lacions. 

3. CONTINGUTS BÀSICS 

● Selecció d'elements, equips i eines d'instal·lacions elèctriques/domòtiques: 

Instal·lacions d'enllaç. Parts. 

● Instal·lacions en habitatges: grau d'electrificació. 

● Instal·lacions amb banyeres o dutxes. 

● Característiques i tipus d'elements: quadre de distribució, elements de comandament 

i protecció, tubs i canalitzacions, caixes, conductors elèctrics, elements de maniobra 

i de connexió, entre uns altres. 

● Classificació. Instal·lacions tipus. Circuits. Característiques de les instal·lacions. 

Tipus d'elements. 



 

● Protecció contra contactes directes i indirectes. Dispositius. 

Instal·lacions domòtiques. Tipus i característiques. Sensors. Equips de control, 

«actuadors». 

● Seguretat en les instal·lacions. 

● Muntatge de canalitzacions, suports i caixes en instal·lacions elèctriques de baixa 

tensió i/o domòtica: 

● Característiques i tipus de les canalitzacions: tubs metàl·lics i no metàl·lics, canals, 

safates i suports, entre uns altres. 

● Tècniques de muntatge dels sistemes d'instal·lació: encastada, en superfície o aèria. 

Trepat, tipus de superfície. Fixacions, tipus i característiques. Eines. 

● Mitjans i equips de seguretat. Prevenció d'accidents. Normativa de seguretat 

elèctrica. 

●  Riscos en altura. 

● Estesa de cablejat entre equips i elements d'instal·lacions elèctriques/domòtiques: 

● Característiques i tipus de conductors: aïllats i no aïllats, monofil, multifil, mànegues, 

barres, entre uns altres. 

● Tècniques d'instal·lació i estesa dels conductors. Guies *pasacables, tipus i 

característiques. Precaucions. 

● Mesures de seguretat i protecció. 

● Instal·lació de mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques/domòtiques: 

● Aparells de protecció. Tipus i característiques. Fusibles, interruptor de control de 

potència, interruptor diferencial, interruptors magneto-tèrmics, entre uns altres. 

Tècniques de muntatge. 

● Tècniques d'instal·lació i fixació sobre rail. Connexió. Aparells de maniobra. Tipus i 

característiques. Interruptors, commutadors, pulsadors, entre uns altres. Instal·lació 

i fixació. Connexió. 

● Prens de corrent: Tipus, Instal·lació i fixació. Connexió. 

● Receptors elèctrics. Lluminàries, motors, timbres, entre uns altres. Instal·lació i 

fixació. Connexió. 

● Instal·lació i fixació d'equips de control *domóticos. Mesures de seguretat i protecció. 

● Manteniment d'instal·lacions elèctriques i/o domòtiques d'edificis: 

● Magnituds elèctriques en: tensió, intensitat, resistència i continuïtat, potència i 

aïllaments, entre uns altres. 

● Equips de mesura. Procediments d'utilització. Reparació d'avaries. Substitució 

d'elements. Tècniques rutinàries de manteniment. 



 

● Mesures de seguretat i protecció. 

 

4. RESULTATS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

1) Selecciona els elements, equips i eines per a la realització del muntatge i 

manteniment d'instal·lacions elèctriques d'edificis, relacionant-los amb la seua 

funció en la instal·lació. 

 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat els canals, tubs i els seus suports i accessoris de fixació, segons el seu 

ús, en la instal·lació (encastat, de superfície, entre uns altres). 

b) S'han identificat els diferents tipus de conductors segons la seua aplicació en les 

instal·lacions elèctriques. 

c) S'han identificat les caixes, registres, els mecanismes (interruptors, commutadors, preses 

de corrent, entre uns altres) segons la seua funció. 

 

d) S'han descrit les diferents formes d'ubicació de caixa i registres (encastat o de superfície). 

e) S'han identificat les lluminàries i accessoris segons el tipus (fluorescent, halogen, entre 

uns altres), relacionant-los amb l'espai on van a ser col·locades. 

 

f) S'han identificat els equips i elements típics utilitzats en les instal·lacions domòtiques amb 

la seua funció i característiques principals. 

g) S'han associat les eines i equips utilitzats en el muntatge i el manteniment amb les 

operacions que es van a realitzar. 

h) S'ha ajustat l'apilament del material, eines i equip al ritme de la intervenció. 

i) S'ha transmès la informació amb claredat, de manera ordenada i estructurada. 

j) S'ha mantingut una actitud ordenada i metòdica. 

 

2) Munta canalitzacions, suports i caixes en una instal·lació elèctrica de baixa tensió 

i/o domòtiques, replantejant el traçat de la instal·lació. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat les eines emprades segons el tipus (tubs de *PVC, tubs metàl·lics, entre 

uns altres). 

b) S'han descrit les tècniques i els elements emprats en la unió de tubs i canalitzacions. 

c) S'han descrit les tècniques de corbat de tubs. 



 

d) S'han descrit les diferents tècniques de subjecció de tubs i canalitzacions (mitjançant tacs 

i caragols, abraçadores, grapes, fixacions químiques, entre altres). 

e) S'ha marcat la ubicació de les canalitzacions i caixes. 

 

f) S'han preparat els espais (buits i *cajeados) destinats a la ubicació de caixes i 

canalitzacions. 

g) S'han muntat els quadres elèctrics i elements de sistemes automàtics i *domóticos 

d'acord amb els esquemes de les instal·lacions i indicacions donades. 

 

h) S'han respectat els temps estipulats per al muntatge. 

i) S'han realitzat els treballs amb ordre i neteja, respectant les normes de seguretat. 

j) S'ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 

k) Tendeix el cablejat entre equips i elements de les instal·lacions elèctriques de baixa 

tensió i/o domòtiques, aplicant tècniques d'acord a la tipologia dels conductors i a les 

característiques de la instal·lació. 

 

3) Instal·la mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques i/o domòtiques, 

identificant els seus components i aplicacions. 

 

Criteris d'avaluació: 

 

a) S'han descrit les avaries tipus en instal·lacions elèctriques tant en edificis. 

b) S'han descrit les avaries tipus en instal·lacions domòtiques en edificis. 

c) S'ha inspeccionat la instal·lació comprovant visual o funcionalment la disfunció. 

d) S'ha reconegut l'estat de la instal·lació o d'algun dels seus elements efectuant proves 

funcionals o mesures elèctriques elementals. 

e) S'ha verificat l'absència de perill per a la integritat física i per a la instal·lació. 

f) S'ha substituït l'element deteriorat o avariat seguint el procediment establit, o d'acord a 

les instruccions rebudes. 

g) S'han aplicat les normes de seguretat en totes les intervencions de reparació de la 

instal·lació. 

h) S'ha demostrat responsabilitat davant errors i fracassos. 

 



 

 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I INSTRUMENTS 

Els continguts procedimentals i actitudinals tenen tanta rellevància com els 

conceptes. Per això, durant el curs, s'aniran establint pautes d'avaluació en funció dels 

temes que es desenvolupen i es basaran en els següents percentatges de ponderació: 

 

a) Continguts conceptuals: 30% 

- Controls escrits i orals, mitjançant proves objectives de la matèria impartida.  

- Proves del tipus: vertader - fals, posar la paraula que falta, de resposta múltiple, indicar la 

correcta entre diverses, lleis, unitats, etc 

 

b) Continguts Procedimentals: 50% 

- Observació diària del procediment seguit en la realització de les tasques,  pràctiques, 

execució de muntatges, adquisició d’ habilitats, etc. Anotades en el quadern del 

professor. 

-  Funcionament, acabat, ajustament a les condicions inicials, millora del disseny, 

originalitat, etc dels muntatges realitzats. 

-  Realització d’ activitats i determinades proves de caràcter pràctic tal com realitzar 

una determinada mesura amb el calibre, o el polímetre, desmuntatge o muntatge 

d’un equip, etc.. 

c) Continguts actitudinals: 20% 

Presentació i expressió escrita del quadern didàctic. 

Lliurament dels treballs en el termini acordat. 

Respecta als companys i manteniment correcte de les relacions personals. 

Cura de les instal·lacions, materials i eines l'aula - taller. 

Actituds favorables cap a l'assignatura: 

• Assistència i puntualitat a classe 



 

• Escoltar i respectar les indicacions del professor 

• Dur a classe el material necessari 

• Realitzar tasques extraordinàries per pròpia iniciativa 

• Participar activament en el desenvolupament de les sessions 

• Respecte per tots els membres de la comunitat educativa 

Es podrà penalitzar als alumnes que no justifiquen tant el retard com la falta d’assistència 

a classe. Igualment, es podrà penalitzar les amonestacions. Totes aquestes es reflectiran 

a la nota de Actitud del alumne i es podran fer efectives de la següent manera: 

● 0, 2 punts per retard no justificat 

● 0,5 punts per falta no justificada 

● 1 punt per amonestació 

Aquests criteris es concreten en un full d'avaluació de totes les activitats realitzades durant 

cadascun dels trimestres del curs, quedant raonablement justificada la qualificació atorgada 

a cada alumne / a. Per poder aprovar l'assignatura serà necessari superar cadascun dels 

continguts en un mínim del 35% de la seva ponderació. 

 

Els aprenentatges de l’alumnat seran avaluats de forma contínua. Per a això, en règim 

presencial, serà necessària l’assistència almenys al 85% de les classes i activitats previstes 

en el mòdul.. L’ incompliment del dit requisit suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació 

contínua (ORDRE 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es 

regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional). 

 .. Criteris de promoció 

La qualificació del mòdul professional de formació en s'expressarà en valors numèrics d'1 

a 10, sense decimals. Es consideraran positives les iguals o superiors a 5 i negatives les 

restants. L'alumne / a promocionarà el mòdul si obté una qualificació igual o superior a 5 en 

l'avaluació final, qualificació que s'obtindrà com a resultat de: La mitjana de la s tres 

avaluacions realitzades durant el curs pel que fa a la part conceptual, procedimental i 

actitudinal, seguint el criteri de ponderació abans esmentat. 



 

 . Recuperació 

 

En cas que l'alumne sigui avaluat negativament en l'avaluació final del curs, podrà 

recuperar el mòdul en una prova de juliol, en la qual s'avaluaran els continguts 

impartits durant tot el curs. 

 

5. SEQÜENCIACIÓ I TEMPORALITZACIÓ 

 

El mòdul d'instal·lacions elèctriques i domòtiques, té una durada 230 hores per a 

desenvolupar els continguts bàsics. El nombre d'hores setmanals es de 7 per  

desenvolupament d'aquest mòdul. 

La seqüenciació i temporalització dels continguts que s'ha triat és la següent: 

 

PRIMERA AVALUACIÓ: 

 

Unitat 1. Conductors elèctrics i les seues connexions. 

 

Unitat 2. Esquemes elèctrics. 

 

Unitat 6. Circuits bàsics d'enllumenat. 

 

Unitat 3. Canalitzacions i conduccions elèctriques. 

 

Unitat 4. Comprovacions i mesures. 

 

SEGONA AVALUACIÓ 

 

Unitat 5. Proteccions elèctriques. 

 

Unitat 7. Tipus de llums i les seues connexions. 

 

Unitat 8. Instal·lacions elèctriques en habitatges. 

 

Unitat 9. Instal·lacions d'enllaç. 

 



 

TERCERA AVALUACIÓ 

 

Unitat 10. Automatismes en habitatges. 

 

Unitat 11. Iniciació a la domòtica. 

 

Unitat 12. Sensors i actuadors en domòtica. 

 

Unitat 13. Domòtica amb *relés programables. 

 

 

6. RECURSOS DIDÀCTICS 

Els recursos didàctics a utilitzar per impartir el mòdul específic seran els següents:  

 

1. Aula-taller de FP Bàsica que disposa entre altres de: 11 Ordinadors, Projector de dades 

i vídeo Eines de mà, equips de mesura de magnituds físiques i elèctriques, equips de 

soldadura, components i panells per a la realització de muntatges elèctrics. 

2. Aula Virtual (Moodle) 

3. Programari edició i simulació de circuits elèctrics i electrònics  

4. Llibre de text. 

Com a llibre de text s'utilitzarà el de l'editorial Editex que té per títol: Instal·lacions 

elèctriques i domòtiques. 

Estructura del llibre de text: 

 

El llibre consta de 13 unitats i un annex que inclouen els continguts bàsics del mòdul i els 

amplien amb els continguts proposats pels decrets de les diferents comunitats autònomes. 

El text està distribuït de la següent forma: 

 

Els continguts es desenvolupen exposant de manera organitzada els conceptes i 

procediments que permeten aconseguir els objectius fixats.  

 

Cada unitat didàctica s'inicia amb un breu índex de continguts amb els epígrafs que 

presenta la unitat  i els objectius a aconseguir al final de la mateixa. 



 

A continuació, comença el desenvolupament de continguts ordenat en epígrafs i 

subepígrafs i acompanyat de nombroses il·lustracions. 

S'incorporen activitats proposades i exemples pràctics amb la finalitat d'aclarir i reforçar els 

conceptes i que consisteixen en problemes plantejats i resolts que mostren com es realitzen 

certs càlculs necessaris per a aclarir els conceptes tractats amb anterioritat. 

Després dels continguts s'inclou l'apartat En resum, que consisteix en un mapa conceptual 

amb els conceptes essencials de la unitat i l'apartat Entra en internet, amb propostes de 

treball en la xarxa sobre els continguts estudiats en la unitat.  

La següent secció és la d'Activitats finals que inclou un nombre d'activitats plantejades 

perquè s'apliquen els coneixements adquirits, i servisquen com a repàs o ampliació dels 

conceptes desenvolupats en les unitats de treball. L'objectiu és que els alumnes 

adquirisquen les competències professionals establides per a aquest mòdul, dins de les 

qualificacions i unitats de competència, relacionades amb el títol de Tècnic en Formació 

Professional Bàsica en electricitat i electrònica. 

  

La pàgina dedicada a Avalua els teus coneixements, engloba una bateria de preguntes per 

a permetre a l'alumne autoevaluarse amb la finalitat de comprovar el nivell de coneixements 

adquirits després de l'estudi de la unitat.  

A continuació, en la secció Pràctica resolta es planteja el desenvolupament d'un cas pràctic, 

en el qual es descriuen les operacions que es realitzen, es detallen les eines i el material 

necessari, i s'inclouen figures i fotografies que il·lustren els passos a seguir. Aquestes 

pràctiques professionals, juntament amb les activitats i exemples proposats en el 

desenvolupament de les unitats de treball i les activitats finals, representen alguns resultats 

d'aprenentatge que s'han d'aconseguir en acabar el mòdul. 

 

Finalment es plantegen Fitxes de treball per a realitzar en el taller i en un quadern de treball. 

 

7. METODOLOGIA 

 

El model actual de Formació Professional Bàsica requereix una metodologia didàctica que 

s'adapte a l'adquisició de les capacitats i competències de l'alumnat i li facilite la transició 

cap a la vida activa i ciutadana i la seua continuïtat en el sistema educatiu. 

La metodologia didàctica dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica integra els 

aspectes científics, tecnològics i organitzatius, amb la finalitat de que l'alumne adquirisca 

una visió global dels processos productius propis de l'activitat professional del tècnic en 



 

formació professional de nivell bàsic. 

La metodologia a seguir durant el curs haurà de ser concretada per cada professor en funció 

de les disponibilitats que tinga el centre, l'entorn en el qual es troba i l'alumnat, etc. 

El mètode per a desenvolupar cadascuna de les unitats és el següent: 

Partir dels coneixements previs dels alumnes, tenint en compte la seua diversitat i sobretot 

que en les primeres unitats òbviament, serà necessari incidir més en coneixements bàsics 

de l'especialitat. 

L'explicació dels continguts bàsics es pot realitzar en l'aula taller, emprant els recursos dels 

quals es disposa: pissarra, *videos, programes interactius etc.. 

És molt important definir amb claredat els objectius que es pretenen aconseguir, açò 

afavoreix el desenvolupament de la seua autonomia per a aprendre i els ajuda a detectar 

millor els seus progressos i dificultats. 

És necessari dirigir l'acció educativa cap a la comprensió, la cerca, l'anàlisi i quantes 

estratègies eviten la simple memorització i ajuden a cada alumne a assimilar activament i a 

aprendre a aprendre. 

Una vegada els continguts teòrics s'han explicat, es poden realitzar les pràctiques 

programades. Per a açò, el professor realitzarà, si és necessari, una demostració perquè 

després individualment o agrupats, es realitze pels alumnes. Durant el seguiment de 

l'activitat el professor pot plantejar qüestions i dificultats específiques, alhora que resoldrà 

els dubtes que l'alumnat plantege. 

Un plantejament deductiu permetrà que, amb el desenvolupament de les diferents 

pràctiques i activitats, l'alumne aprenga i consolide mètodes de treball i establisca els 

processos i procediments més adequats. 

Les activitats pràctiques constitueixen el referent immediat de la consecució dels 

coneixements i destreses i són el component més adaptatiu de la programació, per la qual 

cosa la seua planificació ha de respondre al principi de la màxima flexibilitat. 

S'han de preveure diversos tipus de pràctiques que servisquen d'introducció i motivació per 

a suscitar l'interès i trobar sentit a l'aprenentatge. 

 

8. PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS 

 

UNITAT 1. Conductors elèctrics i les seues connexions 

 

OBJECTIUS 

● Donar a conèixer els diferents tipus de conductors que existeixen en el mercat. 



 

 

● Identificar els cables per la seua secció. 

● Identificar els colors dels cables amb la seua funció en els circuits elèctric. 

Conèixer els diferents elements que existeixen per a realitzar les connexions 

elèctriques. 

● Realitzar connexions elèctriques amb regletes. 

● Treballar amb diferents tipus de cables. 

● Utilitzar eines per a realitzar diferents operacions amb cables. 

●  

CONTINGUTS 

 

● Aïllant i conductor elèctric. 

● Tipus de cables. 

● Secció de conductors. 

● La funda dels cables elèctric. 

● Identificació per colors. 

● Operacions amb cables: cort, pelat i crimpat. 

● Representació gràfica de conductors elèctrics 

● Connexió de cables. 

● Borns de connexió. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han descrit les característiques principals dels conductors (secció, aïllament, 

agrupament, color, entre uns altres). 

● S'han descrit els tipus d'agrupació de conductors segons la seua aplicació en la 

instal·lació (cables unipolars, cables *multiconductor, mànegues, entre uns altres). 

● S'han relacionat els colors dels cables amb la seua aplicació d'acord al codi 

corresponent. 

 

● S'han interpretat i representat els cables elèctrics i les seues connexions. 

● S'ha utilitzat eines per a realitzar diferents operacions amb cables. 

● S'han operat amb les eines i materials amb la qualitat i seguretat requerida. 

● S'han realitzat empalmen entre conductors mitjançant borns i regletes. 

● S'han realitzat operacions de crimpat de terminals i capdavanteres. 

● S'ha relacionat la tensió i el corrent per a mesurar la potència elèctrica. 



 

● S'ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat en grup coordinant les tasques de les activitats conjuntes. 

 

UNITAT 2. Esquemes elèctrics 

●  

OBJECTIUS 

 

● Conèixer els símbols utilitzats en esquemes elèctrics 

● Identificar cada aparell pel seu símbol corresponent. 

● Representar gràficament les preses de corrent en els esquemes elèctrics. 

● Diferenciar els diferents tipus d'esquemes utilitzats per a representar els circuits 

elèctrics: esquemes de connexió, esquemes funcionals i unifilars. 

● Dibuixar esquemes elèctrics partint de circuits ja construïts. 

● Diferenciar entre connexió en sèrie i connexió en paral·lel. 

 

CONTINGUTS 

 

● Símbols elèctrics. 

● Tipus d'esquemes. 

● Connexió en sèrie. 

● Connexió en paral·lel. 

● Representació de bases d'endoll. 

● Representació del conductor de protecció. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han identificat alguns receptors elèctrics (llums, timbres i brunzidors) pel seu 

símbol. 

● S'han identificat alguns elements de commutació (interruptors i polsadors) pel seu 

símbol. 

● S'han representat diferents tipus d'esquemes *multifilar. 

● S'han identificat i representat elements elèctrics en esquemes *unifilares. 

● S'han diferenciat que consisteix la representació multifilar respecte a la unifilar. 

● S'han representat connexió de receptors en sèrie i en paral·lel. 

● S'han identificat i representat les bases d'endoll en l'esquema elèctric. 



 

● S'ha identificat la presa de terra en els esquemes elèctrics. 

● S'han realitzat diferents tipus d'esquemes *multifilar i *unifilares partint de circuits 

elèctrics ja construïts. 

● S'ha relacionat la tensió i el corrent per a mesurar la potència elèctrica. 

● S'ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys de classe per a realitzar 

activitats de grup. 

 

 

UNITAT 3. Canalitzacions i conduccions elèctriques 

 

OBJECTIUS 

Conèixer els diferents tipus de canalitzacions que s'utilitzen en instal·lacions elèctriques 

d'interior. 

Conèixer els materials i accessoris utilitzat per al muntatge d'aquest tipus de 

canalitzacions. 

Treballar de forma pràctica amb açò materials. 

Muntar el panell d'entrenament que servirà per a realitzar les activitats de les pròximes 

propostes en les pròximes unitats didàctiques i fitxes de treball. 

 

CONTINGUTS 

Tipus de canalitzacions (encastades i de superfície). 

Materials i accessoris utilitzats en les canalitzacions. 

Tubs protectors. 

Canales de superfície. 

Safates de cables. 

Operacions de mecanitzats per al muntatge de canalitzacions elèctriques. 

Cort i doblegat de tubs. 

Unions de tubs. 

Cort i mecanitzat de canals aïllants i safates de cables. 

Fixació de canalitzacions. 

Caixes de registre i mecanismes per als diferents tipus d'instal·lacions. 

 

 



 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

S'han identificat els diferents sistemes per a l'execució de canalitzacions elèctriques. 

S'han diferenciat els tipus d'instal·lacions elèctriques (encastada, en superfície, enterrada, 

etc.) 

S'han reconegut els accessoris de fixació de les canalitzacions, segons el seu ús, en la 

instal·lació (encastat, de superfície, entre uns altres). 

S'han utilitzat eines per al mecanitzat de canals i tubs protectors utilitzats en instal·lacions 

elèctriques. 

S'han identificat les caixes de mecanismes i de registres per als diferents tipus de 

canalitzacions. 

S'han descrit les diferents formes d'ubicació de caixes i registres. 

S'han realitzat els treballs amb ordre i neteja. 

S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de grup. 

 

UNITAT 4. Comprovacions i mesures elèctriques 

 

OBJECTIUS 

● Identificar les magnituds elèctriques bàsiques i les unitats en les quals es mesuren. 

● Mesurar la resistència elèctrica amb un multímetre. 

● Comprovar continuïtat per a comprovar circuits i aparells elèctrics. 

● Conèixer els tipus de corrent que poden alimentar un circuit elèctric. 

● Conèixer alguns aparells de mesura i com es connecten. 

● Mesurar tensions i intensitats en circuits de receptors en sèrie i en paral·lel de corrent 

altern. 

● Entendre la relació que existeixen entre el producte de la tensió per corrent i la 

potència elèctrica. 

● Mesurar potència elèctrica de forma directa. 

● Conèixer diferents instruments de mesura i com es connecten. 

● Conèixer la importància que té la mesura d'aïllament en les instal·lacions elèctriques. 

 

 

 

 



 

CONTINGUTS 

 

● Resistència elèctrica. 

● El multímetre. 

● Comprovació de continuïtat. 

● Tipus de corrent elèctric: corrent continu i corrent altern. 

● Intensitat de corrent: l'amperímetre. 

● Tensió elèctrica: el voltímetre. 

● Potència elèctrica: el vatímetre. 

● Mesura de la resistència d'aïllament: el megaóhmetre. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

S'han identificat les magnituds elèctriques bàsiques (resistència, corrent, tensió i potència) 

i les unitats en les quals es mesuren (ohms, volts, amperes i watts). 

● S'han diferenciat els tipus de corrent que poden utilitzar-se en els circuits elèctrics: 

corrent altern i corrent continu. 

● S'han utilitzat instruments de mesura per a mesurar les magnituds elèctriques 

bàsiques: resistència, tensió, corrent i potència. 

● S'ha relacionat la tensió i el corrent per a mesurar la potència elèctrica. 

S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

 

UNITAT 5. Proteccions elèctriques 

 

OBJECTIUS 

● Conèixer els motius pels quals és necessari instal·les aparells de protecció en les 

instal·lacions elèctriques. 

● Conèixer els diferents tipus d'anomalies que es poden produir en un circuit elèctric  i 

que proteccions utilitzar davant elles. 

● Identificar els diferents tipus de fusibles i la seua representació en els esquemes. 

● Conèixer els diferents tipus d'interruptors automàtics utilitzats per a la protecció de 

circuits i persones en les instal·lacions elèctriques: interruptors magnetotèrmics, 



 

interruptors diferencials, dispositius contra sobretensions, entre uns altres. 

● Diferències entre contactes directes i indirectes. 

● Conèixer que és la presa de terra i la importància que té en les instal·lacions 

elèctriques. 

● Muntar senzill quadres de protecció. 

● Identificar els tipus de subministraments de l'energia elèctrica i com s'utilitzen. 

● Reconèixer la importància que té la separació de circuits en instal·lacions d'interior. 

 

CONTINGUTS 

 

● Proteccions en les instal·lacions elèctriques. 

● Protecció contra sobreintensitats: Fusibles i interruptors *magnetotérmicos. 

● Protecció contra contactes directes i indirectes. 

● La presa de terra. 

● Interruptor diferencial. 

● Protecció contra sobretensions. 

● Quadres elèctrics per a dispositius de protecció. 

● Subministrament d'energia. 

● Separació de circuits en instal·lacions d'interior. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

● S'han identificat les anomalies que es poden produir en les instal·lacions elèctriques. 

● S'han diferenciat entre el que és un contacte directe i indirecte. 

● S'ha identificat els dispositius de protecció pel seu símbol. 

● S'ha diferenciat l'ús dels interruptors magnetotèrmics respecte als interruptors 

diferencials. 

● S'ha muntat un quadre de protecció bàsic utilitzant un interruptor diferencies i 

diversos magnetotèrmics. 

● S'han identificat els dispositius per a la protecció contra sobretensions i la missió que 

tenen en el circuit. 

● S'han reconegut les formes bàsiques de subministrament elèctric. 

● S'han relacionat la separació de circuits elèctrics, amb la seguretat en les 

instal·lacions d'interior. 

● S'han relacionat els esquemes unifilars amb la separació se circuits en les instal·la 



 

ions d'interior. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

 

UNITAT 6. Circuits bàsics d'enllumenat 

 

OBJECTIUS 

 

● Conèixer les tècniques utilitzades per a la inserció de cables en les canalitzacions 

elèctriques. 

● Utilitzar la guia pasacables. 

● Realitzar entroncaments en cases de registre. 

● identificar els circuits bàsics d'enllumenat pels seus esquemes. 

● Identificar els borns d'un commutador. 

● Diferenciar un commutador normal d'un commutador d'encreuament. 

● Entendre el funcionament dels diferents tipus de commutadors. 

● Connectar commutadors en circuits per a la gestió de l'encès i apagat de punts de 

llum des de dos punts o més. 

● Muntar circuits d'enllumenat en una canalització elèctrica. 

● Conèixer com s'executen instal·lacions d'enllumenat combinades amb unes altres 

del mateix tipus o amb circuits per a preses de corrent. 

● Conèixer com efectuar instal·lacions per a la centralització de mecanismes. 

 

CONTINGUTS 

 

● Tècniques de muntatge de circuits: 

● Ús de la guia *pasacables. 

● El cablejat i connexió en les caixes de registre. 

● Circuits bàsics en instal·lacions d'interior: 

● Punt de llum simple. 

● Timbre accionat amb polsador. 

● Receptors en paral·lel. 

● El commutador. 



 

● Punt de llum commutat. 

● El commutador d'encreuament. 

● Llum commutat d'encreuament. 

● Combinació de circuits d'enllumenat. 

● Combinació de circuits d'enllumenat i bases d'endoll. 

● Centralització de mecanismes. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

● S'ha utilitzat la guia pasacables. 

● Es coneixen les diferents tècniques de pas i connexió de cables en les caixes de 

registre. 

● S'han identificats els diferents tipus de circuits d'enllumenat. 

● S'han identificat els borns donen els diferents tipus de commutadors. 

● S'han muntat i provat els circuits d'enllumenat bàsics. 

● S'han muntat circuits combinats d'enllumenat i circuits d'enllumenat amb circuits de 

preses de corrent. 

● S'han muntat circuits amb mecanismes centralitzats. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

 

UNITAT 7. Tipus de llums i les seues connexions. 

 

OBJECTIUS 

 

● Conèixer els diferents tipus de llums. 

● Identificar els diferents tipus de *casquillos utilitzats en els llums. 

● Conèixer les principals característiques dels llums: tensió d'alimentació, potència, 

flux lluminós, etc. 

● Saber quins són els equips necessaris per a l'encès de llums de descàrrega. 

● Muntar circuits per a l'encès de diferents tipus de llums. 

 



 

● CONTINGUTS 

● Característiques dels llums. 

● Tipus de *casquillos. 

● La tensió de treball. 

● La potència. 

● El flux lluminós. 

● Tipus de llums. 

● Incandescents. 

● Halògenes. 

● De LED. 

● De descàrrega. 

● De llum barreja. 

● Connexió d'equips de llums de descàrrega. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'ha diferenciat els diferents tipus de *casquillos utilitzats en els llums. 

● S'han identificat les característiques bàsiques per a triar un llum. 

● S'han reconegut els diferents tipus de llums que existeixen en el mercat: 

incandescents, de LED, de descàrrega, de llum barreja, etc. 

● S'han identificat els borns donen els diferents tipus de commutadors. 

● S'han muntat i provat els circuits d'enllumenat amb llums que requereixen 

transformador o equip d'encès. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

 

UNITAT 8. Instal·lacions en habitatges 

 OBJECTIUS 

● Conèixer els tipus d'electrificació en habitatges segons dicta el 

ReglamentElectrotècnic de Baixa Tensió. 

● Conèixer quins són els circuits que tenen els tipus d'electrificació d'un habitatge. 

● Identificar els elements que conformen un quadre elèctric per als diferents tipus 

d'electrificació d'habitatges. 



 

● Conèixer els punts d'utilització de cadascun dels circuits dels tipus d'electrificació 

d'habitatges. 

● Reconèixer els diferents tipus de bases d'endoll i la seua utilització en habitatges. 

● Saber quins són les peculiaritats de les instal·lacions elèctriques en estades amb 

banyeres o dutxa. 

● Muntar el circuit elèctric d'un habitatge. 

 

CONTINGUTS 

 

● Tipus d'electrificació en habitatges. 

● Bàsica. 

● Elevada. 

● Separació de circuits. 

● Quadre general de protecció. 

● El ICP. 

● Dispositius de protecció contra *sobretensiones. 

● Punts d'utilització. 

● Bases d'endoll i la seua utilització en habitatges. 

● Estades amb banyeres o dutxes. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'ha diferenciat els diferents els tipus d'electrificació en habitatges. 

● S'han reconegut els diferents tipus de circuits en funció del tipus d'electrificació. 

● S'han muntat quadres de protecció per a habitatges de tots dos tipus d'electrificació. 

● S'ha dissenyat circuits de quadres de protecció amb *ICP i dispositius de protecció 

contra sobretensions. 

● S'han identificat els punts mínims d'utilització en cadascun dels circuits d'un 

habitatge segons el grau d'electrificació. 

● S'han reconegut les formes d'utilitzar les bases d'endoll en els circuits d'habitatges. 

● S'ha conegut les característiques especials de les instal·lacions elèctriques en 

estades amb banyeres o dutxes. 

● S'ha dissenyat i muntat la instal·lació elèctrica completa d'un habitatge. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 



 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

 

UNITAT 9. Instal·lació d'enllaç 

 

OBJECTIUS 

● Conèixer què és l'escomesa. 

● Identificar les parts de la instal·lació d'enllaç 

● Connectar comptadors d'energia activa *monofásicos. 

● Conèixer quin és la missió de la caixa general de protecció (*CGP). 

● Muntar una centralització de comptadors. 

● Comprendre què és interruptor general de maniobra i on s'instal·la 

● Diferenciar els diferents tipus de comptadors que es poden instal·lar en una 

instal·lació d'enllàç. 

 

CONTINGUTS 

 

● Escomesa. 

● Instal·lació d'enllaç: 

● Caixa general de protecció (CPG). 

● Línia general d'alimentació (LGA). 

● Elements per a la ubicació de comptadors d'energia (CC). 

● Centralitzacions de comptadors. 

● Interruptor general de maniobra. 

● Els comptadors d'energia. 

● Derivació individual (DIGUES). 

● Caixa per a l'Interruptor de Control de Potència (ICP). 

● Dispositius generals de comandament i protecció (DGMP). 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'ha identificat cadascuna de les parts d'una instal·lació d'enllaç. 

● S'ha reconegut que és l'escomesa d'una instal·lació elèctrica. 

● S'han reconegut els diferents tipus de comptadors d'energia que es poden utilitzar 

en les instal·lacions d'enllaç. 

● S'ha muntat i provat una instal·lació d'enllaç per a un habitatge individual. 



 

● S'ha muntat i provat una centralització de comptadors completa per a un edifici 

d'habitatges. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

UNITAT 10. Automatismes en habitatges 

OBJECTIUS 

● Conèixer alguns dispositius per a automatitzar els circuits d'habitatges. 

● Connectar i muntar automàtics d'escala. 

● Identificar les maneres de funcionament d'un temporitzador o automàtic d'escala. 

● Connectar i muntar telerruptors. 

● Comprendre l'ús dels telerruptors en les instal·lacions d'habitatges. 

● Connectar i muntar interruptors horaris. 

● Conèixer què és un contactor i com es pot utilitzar en instal·lacions elèctriques 

d'habitatges. 

● Muntar contactores per a instal·lacions d'habitatges. 

● Conèixer què és i com es connecta un regulador de lluminositat. 

CONTINGUTS 

● Automatismes en habitatges. 

● L'automàtic d'escala. 

● El telerruptor. 

● L'interruptor horari. 

● El contactor. 

● El regulador de lluminositat. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'ha identificat alguns dispositius utilitzats per a automatitzar circuits en habitatges. 

● S'ha muntat circuits per a l'ús de l'automàtic d'escala. 

● S'han reconegut les parts d'un *telerruptor. 

● S'ha muntat un *telerruptor per al control d'elements d'enllumenat. 

● S'ha diferenciat l'ús de l'automàtic d'escala respecte al del *telerruptor. 

● S'han reconegut les parts d'un interruptor horari. 

● S'ha instal·lat un interruptor horari per al control d'un circuit elèctric de forma 



 

programada. 

● S'han identificat les diferents parts d'un *contactor. 

● S'han muntat *contactors per a controlar circuits elèctrics de potència en habitatges. 

● S'han reconegut els diferents tipus reguladors de lluminositat. 

● S'han muntat circuits d'enllumenat amb reguladors de lluminositat. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

 

UNITAT 11. Iniciació a la domòtica 

 

OBJECTIUS 

● Conèixer què és la domòtica i para què s'utilitza. 

● Identificar cadascun dels serveis que aporta la domòtica a una instal·lació elèctrica. 

● Identificar els elements característics d'una instal·lació domòtica. 

● Diferenciar entre sensors i actuadors. 

● Comprendre el concepte d'entrada i eixida d'un node domòtic. 

● Identificar els diferents sistemes *domóticos que existeixen en el mercat. 

● Conèixer els diferents tipus de circuits elèctrics i de cablejat que utilitza en les 

instal·lacions domòtiques. 

● Conèixer com s'ha d'executar una preinstal·lació domòtica. 

● Conèixer com han de ser les instal·lacions domòtiques de diferents estades en 

habitatges. 

● Executar el muntatge d'una canalització per a una instal·lació domòtica. 

● Conèixer com ha de ser el quadre elèctric per a una instal·lació domòtica. 

 

CONTINGUTS 

● Elements característics d'una instal·lació domòtica. 

● Sensors. 

● Actuadors. 

● Nodes. 

● Concepte d'entrada-eixida. 

● Sistemes *domóticos. 

● Basats en *relés o autòmats programables. 

● De corrents portadores. 



 

● De bus. 

● Sense fils. 

● Circuits elèctrics de les instal·lacions domòtiques. 

● Tipus de cablejat. 

● Preinstal·lació domòtica. 

● Quadre de distribució i control de la instal·lació domòtica. 

●  

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'ha identificat els serveis que aporta la domòtica a les instal·lacions elèctriques. 

● S'ha diferenciat les diferents parts que constitueixen un sistema *domótico. 

● S'han reconegut les diferents formes de connectar els nodes *domóticos. 

● S'ha reconegut els sistemes *domóticos més utilitzats. 

● S'han dissenyat esquemes de blocs dels diferents sistemes *domóticos. 

● S'ha diferenciat els diferents circuits i sistemes de cablejat utilitzats en domòtica. 

● S'han muntat una preinstal·lació domòtica segons la reglamentació vigent. 

● S'han dissenyat diferents preinstal·lacions domòtiques en funció de l'estades de 

l'habitatge a la qual van destinades. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

 

UNITAT 12. Sensors i actuadors en domòtica 

 

OBJECTIUS 

● Conèixer què són els sensors i para què s'utilitzen en les instal·lacions domòtica. 

● Identificar els diferents tipus de sensors usats en domòtica. 

● Connectar els diferents tipus de sensors. 

● Identificar els actuadors més representatius usats en domòtica. 

● Conèixer les diferents aplicacions dels actuadors en la domòtica. 

● Muntar i provar diversos actuadors. 

● Dissenyar petites aplicacions dels sensors i actuadors *domóticos. 

 

 



 

CONTINGUTS 

● Sensors. 

● De fum i foc. 

● De gas. 

● De monòxid de carboni. 

● D'inundació. 

● De presència i volumètrics (*PIR). 

● De lluminositat. 

● De vent. 

● De temperatura. 

● Magnètics. 

● Actuadors. 

● Elements d'il·luminació i senyalització. 

● Electrovàlvules. 

● Relés. 

● Motors de persianes i tendals. 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

● S'ha identificat les diferents parts d'un sensor *domótico (contactes d'aplicació i 

òrgan d'alimentació) 

● S'han muntat un detector de calor per al control d'un circuit elèctric. 

● S'ha muntat i provat un detector de presència per al control d'un circuit 

d'enllumenat. 

● S'ha muntat i provat un interruptor *crepuscular per a gestionar un circuit 

d'il·luminació. 

● S'han reconegut els diferents tipus d'actuadors que es poden usar en domòtica. 

● S'ha muntat un circuit per al control d'una electrovàlvula mitjançant un detector 

d'inundació. 

● S'han identificat les parts d'un motor de persianes o tendal. 

● S'ha muntat un circuit per al control d'un motor de persiana mitjançant un 

comandament manual. 

● S'ha dissenyat i muntat un circuit centralitzat per al control de persianes. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 



 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

 

UNITAT 13. Domòtica amb *relés programables 

 

OBJECTIUS 

 

● Conèixer què és i para què s'utilitza un *relé o autòmat programable. 

● Identificar les parts d'un *relé programable. 

● Connectar sensors a les entrades d'un *relé programable. 

● Connectar actuadors a les eixides d'un *relé programable. 

● Identificar els llenguatges de programació dels *relés programables. 

● Utilitzar la programació gràfica dels *relés programables. 

● Associar les operacions de programació amb els sensors i actuadors connectats a 

l'entorn d'un *relé programable. 

● Utilitzar les funcions bàsiques de programació. 

● Utilitzar funcions especials de programació: temporitzadors, comptadors, set/*reset, 

*telerruptor, entre unes altres. 

● Muntar un *relé programable per al control de circuits d'enllumenat. 

● Dissenyar esquemes de connexió de sensors i actuadors a l'entorn d'un *relé 

programable. 

 

CONTINGUTS 

 

● Autòmats programables. 

● Relés programables. 

● Connexió d'un *relé programable. 

● L'alimentació elèctrica. 

● Connexió de sensors a les entrades. 

● Connexió d'actuadors a les eixides. 

● Programació. 

● Simbologia i elements de programació. 

● Operacions amb contactes. 

● Funcions especials: temporitzadors, comptadors, set/*reset, *telerruptor, etc. 



 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ  

 

● S'ha identificat les diferents parts d'un autòmat o *relé programable. 

● S'han reconegut els diferents sistemes d'alimentació utilitzats en els *relés 

programables. 

● S'han dissenyat esquemes de connexió de sensors i actuadors en *relés 

programables per a aplicacions domòtica. 

● S'han identificat els elements necessaris per a la programació dels *relés 

programables. 

● S'han conegut els elements bàsics de programació per contactes. 

● S'ha muntat *relés programables per a la gestió i circuits d'il·luminació. 

● S'han programat *relés programables per al control de senzills circuits domòtics. 

● S'han utilitzat funcions especials de programació per al control de circuits domòtics. 

● S'han realitzat els treballs amb ordre, neteja i respectant la normes de seguretat. 

● S'han utilitzat les eines necessàries per a l'execució d'aquest tipus de circuits. 

● S'ha mostrat una actitud responsable i interès per la millora del procés. 

● S'ha treballat de forma coordinada amb altres companys per a realitzar activitats de 

grup. 

● S'han descrit les principals funcions dels mecanismes i elements (interruptors, 

commutadors, sensors, entre uns altres). 

● S'han assemblat els elements formats per un conjunt de peces. 

● S'han col·locat i fixat mecanismes, «actuadors» i sensors en el seu lloc d'ubicació. 

● S'han preparat els terminals de connexió segons el seu tipus. 

● S'han connectat els cables amb els mecanismes i aparells elèctrics assegurant un 

bon contacte elèctric i la correspondència entre el cable i el terminal de l'aparell o 

mecanisme. 

● S'ha operat amb les eines i materials amb la qualitat i seguretat requerida. 

● S'han col·locat *embellecedores i tapes quan així es requerisca. 

● S'ha operat amb les eines i materials i amb la qualitat i seguretat requerida. 

● Realitza operacions auxiliars de manteniment d'instal·lacions elèctriques i/o 

domòtiques d'edificis, relacionant les intervencions amb els resultats a aconseguir. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

● S'han descrit les avaries tipus en instal·lacions elèctriques tant en edificis. 

● S'han descrit les avaries tipus en instal·lacions domòtiques en edificis. 



 

● S'ha inspeccionat la instal·lació comprovant visual o funcionalment la disfunció. 

● S'ha reconegut l'estat de la instal·lació o d'algun dels seus elements efectuant proves 

funcionals o mesures elèctriques elementals. 

● S'ha verificat l'absència de perill per a la integritat física i per a la instal·lació. 

● S'ha substituït l'element deteriorat o avariat seguint el procediment establit, o d'acord 

a les instruccions rebudes. 

● S'han aplicat les normes de seguretat en totes les intervencions de reparació de la 

instal·lació. 

● S'ha demostrat responsabilitat davant errors i fracassos. 
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1.  PRESENTACIÓN 

Los contenidos están expuestos de manera sencilla y clara, empleando gráficas, 
fotografías, dibujos aclarativos y ejemplos de instalaciones de telecomunicaciones actuales. 
Se introducen contenidos teóricos y resolución de prácticas, dedicados a las funciones de 
experimentar, montar, medir y comprobar diferentes tipos de circuitos que disponen las 
instalaciones de telecomunicaciones en la actualidad. 

Tal y como se desprende del propio currículo, el texto, se tiene que entender como una 
herramienta de ayuda al desarrollo de la programación, la cual debe ser abierta y flexible a 
la introducción de otros contenidos que beneficien en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.  ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

2.1. Ubicación del módulo en el título 

El módulo profesional de Instalaciones eléctricas y domóticas pertenece al título Profesional 

Básico en Electricidad y Electrónica. 

2.2. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

2.2.1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y 

domóticas en edificios. 

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones 

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 

ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 



 

electrónicos. 

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

2.2.2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

2.3. Competencia general del título 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 

montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en 

instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de 

edificios, aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad indicada en 

condiciones de seguridad. 

2.4. Competencias del título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido. 



 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas 

en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales, 

detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 

j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo de las 

relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo. 

k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

l) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando los pasos 

del razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

como elemento cotidiano de búsqueda de información. 

m) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con 

autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecnológicos 

u organizativos. 



 

n) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana, teniendo 

en cuenta el entorno en el que se produce. 

ñ) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

o) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, 

favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y 

generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los distintos 

ámbitos de la sociedad. 

p) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y 

valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

q) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta 

para  profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el 

aprendizaje permanente. 

r) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 

utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes 

estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos 

lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas 

orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

t) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo 

utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y respetando 

la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones. 

u) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su 

actividad profesional como de su condición de ciudadano. 



 

2.5. Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 

mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 

comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad 

por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicaciones. 

2.6. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

2.7. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico 

especializado  en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, 

sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos. 

b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda 

de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares 

fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del 

sector terciario, manteniéndose estable en las instalaciones electrotécnicas. 

c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y 

equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible 



 

implantación obligatoria en los próximos años. 

d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él 

funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil polivalente 

con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo 

y la coordinación con instaladores de otros sectores. 

e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 

descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y capacidad 

de decisión. 

f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, 

obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas situaciones 

socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 

2.8. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar 

los recursos y medios. 

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 

utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 

montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos 

y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 

según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y 

elementos auxiliares. 



 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 

instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 

elementos de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de 

los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los 

fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando 

los ajustes necesarios,  para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros  característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento. 

i) Describir y aplicar los procedimientos de calidad y seguridad ambiental, señalando las 

acciones que es preciso realizar para aplicar los protocolos correspondientes. 

j) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar 

los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros. 

l) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

m) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 



 

ñ) Valorar las producciones culturales y artísticas mediante el análisis de sus elementos 

constituyentes (técnicas, estilos, intenciones, entre otros) y la incorporación de un 

vocabulario básico, utilizando herramientas de comentario propias de la historia del arte e 

incorporando a su bagaje de valores el respeto a la diversidad y la contribución al respeto, 

conservación y mejora del patrimonio cultural. 

o) Valorar la relación entre el medio natural y las actividades humanas relacionadas con el 

hábitat y las actividades económicas, utilizando el conocimiento sobre las sociedades 

antiguas y los elementos geográficos asociados a dichos fenómenos para desarrollar 

valores y comportamientos para la conservación y preservación del medio natural. 

p) Valorar el conocimiento y uso de la lengua extranjera para aplicarlo en el ámbito cotidiano 

(familiar, personal, profesional, entre otros) como una herramienta crítica y creativa, y de 

reflexión del propio proceso de aprendizaje, de intercambio social y expresión personal. 

q) Desarrollar y afianzar las habilidades y destrezas lingüísticas para utilizar los 

conocimientos sobre la lengua y su uso (pragmático-discursivos, nocionales y culturales), 

reconociéndolos en situaciones de comunicación oral y en textos literarios y no literarios 

para expresarse en diferentes contextos y utilizando la lengua castellana con precisión, 

claridad y adecuación. 

r) Elaborar soluciones lógicas y críticas a los problemas planteados en situaciones de 

aprendizaje, utilizando estrategias y destrezas adecuadas en el tratamiento de las fuentes 

de información a su alcance, asentando hábitos de disciplina y de trabajo individual y en 

equipo y valorando la estructura científica de los conocimientos adquiridos en el ámbito de 

las ciencias sociales y la comunicación, de forma que se contribuya al desarrollo integral y 

a la participación activa en la sociedad. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos a 

partir del análisis de la evolución histórica del modelo político-social que los sustenta y de 



 

sus documentos fundamentales (Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución 

Española, entre otros), valorando la adquisición de hábitos orientados hacia el respeto a los 

demás, el cumplimiento de las normas de relación social y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

t) Valorar las características de la sociedad contemporánea y los principios que la rigen, 

analizando su evolución histórica y la distribución de los fenómenos geográficos asociados 

a sus características económicas y demográficas e incorporando a su conjunto de valores 

hábitos orientados a la adquisición de responsabilidad y autonomía a partir del análisis 

realizado. 

2.9. Módulo profesional 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

El montaje de antenas. 

El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

El tendido de cables. 

El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), e), f), h) e i) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), 

c), d), e), f) e i) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 



 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

3. CONTENIDOS BÁSICOS 

Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 

Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equipos: 

centralitas, hub, switch, router, entre otros. 

Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. Medios 

de transmisión. Equipos y elementos. 

Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. 

Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores, 

entre otros. 

Telefonía interior e  intercomunicación. Porteros  y videoporteros, entre  otros. 

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

Control de accesos y seguridad. CCTV, cámaras IP, centrales de alarma, entre otros. 

Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

Instalación de antenas. 

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación: 

Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y 

soportes, entre otros. 

Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y 

tubos. 



 

Medios y equipos de seguridad. 

Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 

Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros. 

Técnicas de tendido de los conductores. 

Normas de seguridad. 

Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 

Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, 

identificando y describiendo sus principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura común 

de telecomunicaciones en edificios. 

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 

(«racks») y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones 

de un edificio. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, 

entre otros). 

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas 

de superficie, de empotrar, entre otros). 



 

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre 

otros) de canalizaciones y equipos. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de 

ejecución de la misma. 

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 

2) Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u 

otros. 

b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación. 

c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 

canalizaciones. 

d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack». 

e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación 

de los elementos de la instalación. 

f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 

g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

h) Se han montado los armarios («racks»). 

i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación 



 

mecánica. 

j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos. 

 

3) Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas 

establecidas y verificando el resultado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de 

telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras). 

b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma 

óptima de sujetar los cables a la guía. 

c) Se han identificado los tubos y sus extremos. 

d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 

e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 

f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe. 

g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo. 

h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 

4) Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 

en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 



 

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su 

lugar de ubicación. 

d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros). 

e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen contacto. 

f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 

Criteris de ponderació 

Els continguts procedimentals i actitudinals tenen tanta rellevància com els conceptes. Per 

això, durant el curs, s'aniran establint pautes d'avaluació en funció dels temes que es 

desenvolupen i es basaran en els següents percentatges de ponderació: 

a) Continguts conceptuals: 30% 

- Proves objectives de la matèria impartida. 

- Treballs de la materia. 

- Presentació i expressió escrita del quadern didàctic. 

b) Continguts Procedimentals: 50% 

Observació diària del procediment seguit en la realització de les tasques,  pràctiques, 

execució de muntatges, adquisició d’ habilitats, etc. Anotades en el quadern del professor. 

Funcionament, acabat, ajustament a les condicions inicials, millora del disseny, originalitat, 

etc. dels muntatges realitzats. 



 

Realització d’ activitats i determinades proves de caràcter pràctic tal com realitzar una 

determinada mesura amb el calibre, o el polímetre, desmuntatge o muntatge d’un equip, 

etc.. 

c) Continguts actitudinals: 20% 

Lliurament dels treballs en el termini acordat. 

Respecta als companys i manteniment correcte de les relacions personals. 

Cura de les instal·lacions, materials i eines l'aula - taller. 

Actituds favorables cap a l'assignatura: 

• Assistència i puntualitat a classe 

• Escoltar i respectar les indicacions del professor 

• Dur a classe el material necessari 

• Realitzar tasques extraordinàries per pròpia iniciativa 

• Participar activament en el desenvolupament de les sessions 

• Respecte per tots els membres de la comunitat educativa 

Es podrà penalitzar als alumnes que no justifiquen tant el retard com la falta d’assistència 

a classe. Igualment, podrà penalitzar les amonestacions. Totes aquestes es reflectiran a la 

nota de Actitud de l’alumne i es podran fer efectives de la següent manera: 

0, 2 punts per retard no justificat 

0,5 punts per falta no justificada 

1 punt per amonestació 

Aquests criteris es concreten en un full d'avaluació de totes les activitats realitzades durant 

cadascun dels trimestres del curs, quedant raonablement justificada la qualificació atorgada 

a cada alumne/a. Per poder aprovar l'assignatura serà necessari superar cadascun dels 



 

continguts en un mínim del 35% de la seva ponderació. 

Els aprenentatges de l’alumnat seran avaluats de forma contínua. Per a això, en règim 

presencial, serà necessària l’assistència almenys al 85% de les classes i activitats previstes 

en el mòdul.. L’incompliment del dit requisit suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació 

contínua (ORDRE 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es 

regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional). 

Criteris de promoció 

La qualificació del mòdul professional de formació s'expresarà en valors numèrics d'1 a 10, 

sense decimals. Es consideraran positives les iguals o superiors a 5 i negatives les restants. 

L'alumne/a promocionarà el mòdul si obté una qualificació igual o superior a 5 en l'avaluació 

final, qualificació que s'obtindrà com a resultat de: La mitjana de les tres avaluacions 

realitzades durant el curs, seguint el criteri de ponderació abans esmentat. 

 Recuperació 

En cas que l'alumne sigue avaluat negativament en l'avaluació final del curs, podrà 

recuperar el mòdul en una prova de juliol, en la qual s'avaluaran els continguts impartits 

durant tot el curs. 

 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

Unidad 1. Telefonía básica. 

Unidad 2. Telefonía digital. 

Unidad 3. Redes de datos y su cableado. 

2ª Evaluación 

Unidad 4. Instalaciones de distribución de televisión y radio. 



 

Unidad 5. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). 

3ª Evaluación 

Unidad 6. Sonorización y megafonía. 

Unidad 7. Circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Unidad 8. Sistemas de intercomunicación. 

 

6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y 

procedimientos que permiten conseguir los objetivos fijados. Este apartado aparece 

acompañado de numerosas fotografías e ilustraciones que sirven de apoyo a los conceptos 

tratados. 

● Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de 

contenidos con los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer 

y los objetivos a alcanzar al término de la misma en el apartado Y al finalizar esta 

unidad. 

1) A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y 

subepígrafes y acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los 

equipos y herramientas más frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu trabajo. A lo 

largo de todo el texto, en los laterales de las páginas, aparecen cuadros de texto titulados 

Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y otros titulados En tu Profesión con 

explicaciones de situaciones y problemas reales.   

2) Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de 

aclarar y reforzar los conceptos y que consisten en problemas planteados y resueltos que 

muestran cómo se realizan ciertos cálculos necesarios para aclarar los conceptos tratados 



 

con anterioridad. 

3) Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa 

conceptual con los conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en internet, con 

propuestas de trabajo en la red sobre los contenidos estudiados en la unidad. 

4) La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de 

actividades planteadas para que se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan como 

repaso o ampliación de los conceptos desarrollados en las unidades de trabajo. El objetivo 

es que los alumnos adquieran las competencias profesionales establecidas para este 

módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de competencia, relacionadas con el título 

de Técnico en Formación Profesional  Básica en electricidad y electrónica. 

5) La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de preguntas 

para permitir al alumno autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de conocimientos 

adquiridos tras el estudio de la unidad. 

6) A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso 

práctico, en el que se describen las operaciones que se realizan, se detallan las 

herramientas y el material necesario, y se incluyen figuras y fotografías que ilustran los 

pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las actividades y ejemplos 

propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, representan 

algunos resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el módulo. 

7) Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un cuaderno 

de trabajo. 

 

 

7. METODOLOGÍA 



 

 El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología 

didáctica que se adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado 

y le facilite  la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 

educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los 

aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una 

visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en 

formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en 

función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el 

alumnado, etc. 

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

a) Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y 

sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en 

conocimientos básicos de la especialidad. 

b) La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando 

los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los 

vehículos y maquetas directamente. 

c) Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto 

favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus 

progresos y dificultades. 

d) Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y 

cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar 

activamente y a aprender a aprender. 

e) Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas 



 

programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que 

después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento 

de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que 

resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

f) Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y 

actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos 

y procedimientos más adecuados. 

g) Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los 

conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo 

que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

h) Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para 

suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

 

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

UNIDAD 1. Telefonía básica 

OBJETIVOS 

Conocer los elementos que forman una instalación de telefonía básica de interior. 

Identificar cada uno de ellos por su símbolo. 

Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía. 

Manejar diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores 

utilizados en instalaciones de telefonía. 

Conocer qué es un PTR y su misión en este tipo de circuitos. 

Conocer qué es el PAU de telefonía y cómo funciona. 

Conocer qué es una central privada de usuario y para qué se utiliza. 

Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

CONTENIDOS 



 

Introducción a los sistemas de telefonía. 

Tipos de telefonía. 

La conmutación telefónica. 

La instalación interior de telefonía del abonado. 

Cableado. 

Conectores. 

Tomas telefónicas (BAT). 

El PTR. 

El PAU. 

Cajas repartidoras o de distribución. 

Central privada de usuario (PBX). 

Centralitas privadas analógicas. 

Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía. 

Instalación en superficie. 

Instalación empotrada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han reconocido los elementos que forman una instalación de telefonía básica de 

interior. 

Se han identificado cada uno de ellos por su símbolo. 

Se ha comprendido cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

Se han manejado los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía. 

Se han utilizado diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y 

conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

Se han conocido los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica. 

Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona. 

Se ha conocido una central privada de usuario y para que se atiza. 

Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 2. Telefonía digital 



 

OBJETIVOS 

Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

Conocer e identificar los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables y 

conectores en instalaciones de telefonía digital. 

Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

Conocer la estructura de una instalación RDSI. 

Identificar cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

Identificar las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una instalación 

RDSI. 

Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet en una red 

RDSI. 

Identificar los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada de 

usuario de tipo digital. 

Conocer los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía interior. 

CONTENIDOS 

Cableado de redes de datos y telefonía: 

Cables de cobre: 

Coaxiales. 

De pares trenzados UTP, FTP, STP y SFTP. 

Conectores. 

El estándar de conexión TIA/EIA. 

Herramientas de conexión. 

Dispositivos de comprobación. 

Fibra óptica. 

Tipos de cables. 

Conectores. 

Herramientas de conexionado. 

Instalaciones RDSI. 

Estructura de una red RDSI. 

Elementos que forma una red RDSI. 

Configuraciones del bus pasivo: corta, en línea, en punto intermedio, extendido, punto a 

punto. 

Centrales privadas de usuario. 



 

Internet en la línea telefónica. 

Internet en una red de telefonía básica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han conocido los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

Se han contraído cables de acuerdo a dichos estándares. 

Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables 

y conectores en instalaciones de telefonía digital. 

Se ha utilizado instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

Se ha conocido qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI. 

Se han identificado cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

Se han identificado las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una 

instalación RDSI 

Se han identificado los elementos necesarios para disponer de Internet en una red RDSI. 

Se ha montado una instalación RDSI. 

Se han reconocido los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada 

de usuario de tipo digital. 

Se han conocido los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía 

interior. 

Se ha montado una instalación para incorporar ADSL a una red de telefonía básica. 

Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 3. Redes de datos y su cableado 

OBJETIVOS 

Identificar los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

Conocer la topología estándar de las redes de datos. 

Diferenciar entre un hub y un switch. 

Conocer el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de datos. 

Conocer qué es un router y para qué se utiliza. 

Conocer las precauciones que hay que tener al realizar el cableado de las redes de datos. 



 

Conocer los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos. 

Identificar algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado 

estructurado. 

Conocer qué es un SAI y para qué se utiliza. 

CONTENIDOS 

Conceptos básicos de las redes de datos. 

Elementos que forma una red de datos. 

Medio físico. 

Tarjeta de red. 

Hub. 

Switch. 

Tomas RJ45. 

El router. 

Instalación del cableado. 

Canalizaciones. 

Precauciones que hay que tener al tender el cableado. 

Cableado estructurado. 

Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han identificado los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

Se han reconocido la topología de las redes de datos. 

Se ha diferenciado entre un hub y un switch. 

Se ha conocido el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de 

datos. 

Se ha conocido qué es un router y para qué se utiliza. 

Se ha tenido las precauciones necesarias al realizar el cableado de las redes de datos. 

Se han conocido los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos. 

Se han identificado algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado 

estructurado. 

Se ha conocido qué es un SAI y para qué se utiliza. 

Se ha montado una red de datos sobre un panel de pruebas. 

Se ha montado y configurado la instalación de puestos de trabajo para redes de datos. 

Se ha montado una red en estrella con varios switch. 

Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 



 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 4. Instalaciones de distribución de televisión y radio 

OBJETIVOS 

Conocer las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de televisión y 

radio. 

Conocer cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

Identificar los elementos que conforman una antena. 

Montar una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

Conocer las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de montar una 

antena. 

Conocer los elementos de montaje y fijación de antenas. 

Trabajar con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de televisión y radio 

desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 

Utilizar las herramientas para trabajar con este tipo de cables. 

Conocer los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial y las herramientas 

necesarias para trabajar con ellos. 

Conocer cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de señales de RTV 

terrestre. 

Identificar los componentes que conforma las instalaciones de distribución de RTV 

terrestre. 

Conocer los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de RTV 

terrestre. 

Identificar y diferenciar los elementos de distribución y derivación utilizados para el reparto 

de señales RTV en viviendas y edificios. 

Identificar los elementos que forma un sistema de captación de satélite. 

Conocer los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

Conocer los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de 

instalar un sistema de recepción por satélite. 

Conocer algunos tipos de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por 

satélite. 

CONTENIDOS 

Propagación de señales de TV y radio. 

Recepción de señales de TV y radio terrestre. 



 

Antenas. 

Partes de una antena de UHF. 

Características de una antena. 

Instalación de antenas. 

Elementos de fijación de antenas. 

El cable de las instalaciones de TV y radio. 

Herramientas para el pelado del cable coaxial. 

Tipos de conectores. 

Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 

Componentes de las instalaciones de distribución. 

Tomas de usuario. 

Carga de 75 ohmios. 

El mezclador. 

El amplificador. 

Derivadores. 

Distribuidores o repartidores. 

Receptor de TDT individual. 

Propagación de TV y radio por satélite. 

Partes de un sistema de recepción de radio y TV por satélite. 

Reflector parabólico. 

Unidad externa. 

LNB. 

Alimentador o guiaondas. 

Soporte del conjunto receptor. 

Unidad interior. 

Tipos de antenas parabólicas. 

De foco primario. 

Offset. 

Orientación de una antena parabólica. 

Instalaciones para la distribución de señales de satélite. 

Instalaciones individuales. 

Instalación simple para un solo satélite. 

Instalación simple para dos satélites. 

Instalación terrestre y SAT en el mismo cableado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

Se han conocido las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de 

televisión y radio. 

Se han conocido cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

Se han identificado los elementos que conforman una antena. 

Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

Se han conocidos las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de 

montar una antena. 

Se han identificado los elementos de montaje y fijación de antenas. 

Se ha montado una antena con todos los elementos de fijación necesarios. 

Se ha trabajado con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de televisión 

y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 

Se han utilizado las herramientas para trabajar con cable coaxial y sus conectores. 

Se han identificado los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial. 

Se han conocido cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de señales 

de RTV terrestre. 

Se han identificado los componentes que conforma las instalaciones de distribución de 

RTV terrestre. 

Se han conocido los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de RTV 

terrestre. 

Se han identificado y diferenciado los elementos de distribución y derivación utilizados 

para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios. 

Se han identificado los elementos que forman un sistema de captación de satélite. 

Se han conocido los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

Se han conocido los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el 

momento de instalar un sistema de recepción por satélite. 

Se ha detallado de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por satélite. 

Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 5. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) 

OBJETIVOS 

Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente. 

Identificar las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales de televisión 



 

terrestre y por satélite. 

Identificar las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

Identificar las partes de una ICT de telefonía. 

Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía. 

Identificar las parte de una ICT. 

Conocer los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un edificio. 

Identificar los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

Montar una ICT de RTV para un edificio. 

Montar las instalaciones de ICT de una vivienda. 

CONTENIDOS 

Tipos de instalaciones ICT. 

ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y satélite. 

Sistemas de captación. 

Equipamiento de cabecera. 

Red. 

ICT de televisión por cable (TLCA) y acceso fijo inalámbrico (SAFI). 

Servicios de telefonía. 

Red de alimentación. 

Punto de interconexión. 

Red de distribución. 

Redes de dispersión. 

Redes de interior de usuario. 

Partes de una ICT. 

Recintos RITI y RITS. 

Registros secundarios. 

Registros de paso. 

Registros de terminación de red. 

Tipos de canalizaciones para ICT. 

Canalización externa. 

Canalización enlace. 

Canalización principal. 

Canalización secundaria. 

Canalización interior de usuario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han conocido y diferenciado los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente. 



 

Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales de 

televisión terrestre y por satélite. 

Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

Se han identificado las partes de una ICT de telefonía. 

Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía. 

Se han identificado las partes de una ICT. 

Se han conocido los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un edificio. 

Se han identificado los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio. 

Se ha montado la instalación de una ICT de una vivienda. 

Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 6. Sonorización y megafonía 

OBJETIVOS 

Conocer diferentes formas de difusión sonora. 

Identificar los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

Conocer cuál es la potencia de un amplificador y como elegir su altavoz. 

Conocer qué es la impedancia de un altavoz. 

Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado. 

Calcular la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en paralelo. 

Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para que se utiliza. 

Identificar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización. 

Utilizar diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización. 

Utilizar la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de sonorización. 

Montar un sistema de sonorización monofónico. 

Montar una instalación con altavoces de baja impedancia. 

Montar una instalación con altavoces de alta impedancia. 

Identificar los elementos que constituyen un sistema de sonorización distribuido. 

CONTENIDOS 

Introducción. 

Sistemas monofónicos. 



 

Sistemas estereofónicos. 

Componentes de una instalación de sonido. 

La fuente de sonido. 

Amplificadores. 

Conexión de altavoces a un sistema de amplificación. 

Salida de baja impedancia. 

Salida de alta impedancia. 

Conexión de altavoces en amplificadores de sonorización. 

Amplificadores de sonorización multicanal. 

Los altavoces. 

Características eléctricas de un altavoz. 

Altavoces con transformador. 

Cables y conectores utilizados en sonorización. 

Conectores y tipos de conexiones. 

Sistemas de sonorización distribuidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora. 

Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

Se han identificado la potencia de un amplificador. 

Se ha elegido un altavoz en función de las características de salida de un amplificador. 

Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz. 

Se han identificado las partes de un altavoz. 

Se han reconocido los diferentes tipos de altavoces existen en el mercado. 

Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en paralelo. 

Se ha reconocido qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza. 

Se han identificado los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización. 

Se han utilizado diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización. 

Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de 

sonorización. 

Se ha montado un sistema de sonorización monofónico. 

Se ha montado una instalación con altavoces de baja impedancia. 

Se ha montado una instalación con altavoces de alta impedancia. 

Se han identificado los elementos que constituyen un sistema de sonorización distribuido. 

Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 



 

Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 7. Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

OBJETIVOS 

Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) 

Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función de las 

necesidades de la instalación. 

Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado. 

Montar varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

Conocer los elementos necesarios para configurar un sistema de videovigilancia a través 

de la red local o Internet. 

Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y 

comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

CONTENIDOS 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

Partes básicas de un circuito cerrado de televisión. 

Cámaras 

Tipos de cámaras. 

Monitores. 

El procesador de vídeo. 

Videograbadora. 

Pupitre de control. 

Ordenadores. 

Cable y conectores utilizados en CCTV. 

Instalaciones de CCTV. 

Instalación básica. 

Instalación con más de un monitor. 

Instalación con más de un canal. 

Instalación con procesador de vídeo. 

Instalación con vídeo grabadora. 

Instalación con cámaras motorizadas. 

Videovigilancia a través de la red local  o Internet (televigilancia) 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han identificado los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de televisión 

(CCTV). 

Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función de 

las necesidades de la instalación. 

Se han utilizado las herramientas específicas para el conexionado del cableado. 

Se han montado varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

Se han identificado los elementos necesarios para configurar un sistema de 

videovigilancia a través de la red local o Internet. 

Se han respetado las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y 

comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 8. Sistemas de intercomunicación 

OBJETIVOS 

Conocer los elementos que forma un sistema de portería y videoportería electrónica. 

Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de portería y 

videoportería electrónica. 

Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas de 

portería y videoportería electrónica. 

Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

Conocer cómo integrar los sistemas de control de accesos e intercomunicación con 

sistemas de telefonía o ICT. 

Montar una instalación de portería electrónica. 

Montar una instalación de videoportería electrónica. 

 

 

Montar y configurar un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores. 

CONTENIDOS 

El portero electrónico. 



 

Componentes de un portero electrónico. 

Fuente de alimentación. 

Placa de calle. 

Abrepuertas. 

Teléfonos. 

El cable. 

Configuración básica de un portero electrónico. 

Porteros electrónicos analógicos. 

Porteros electrónicos digitales. 

Videoporteros. 

Componentes de un sistema de videoportero. 

Placa de calle. 

El videoteléfono. 

El cable del videoportero. 

Configuración básica de un videoportero. 

Videoporteros analógicos. 

Videoporteros digitales. 

Videoporteros con tecnología IP. 

Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos. 

Intercomunicadores. 

Sistema integrado de telefonía y portería electrónica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portería y videoportería 

electrónica. 

Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de 

portería y videoportería electrónica. 

Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los 

sistemas de portería y videoportería electrónica. 

Se han conocido los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

Se han integrado los sistemas de control de accesos e intercomunicación con sistemas de 

telefonía o ICT. 

Se ha montado una instalación de portería electrónica. 

Se ha montado una instalación de videoportería electrónica. 

Se ha montado un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores. 

Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 



 

Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

 APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 Para aquellos alumnos en los que se detecten problemas de aprendizaje y/o 

adaptación al método general de enseñanza-aprendizaje previsto, se tendrá en cuenta la 

realización de actividades específicas adaptadas a sus características particulares, como 

por ejemplo: repetición de actividades, trabajo por parejas, más tiempo para la realización 

de actividades, variedad de tipos de actividades, adaptaciones concretas, etc. 

 

10. COMPETENCIAS BÁSICAS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 Este módulo contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas y elementos 

transversales, tratando con más profundidad contenidos relacionados con el respeto al 

trabajo desarrollado por el resto de compañeros, trabajo grupal, búsqueda de soluciones 

ecológicas en las propuestas de trabajo respetando el medio ambiente, ayuda a 

compañeros menos capacitados en las actividades grupales, uso de las nuevas 

tecnologías, aplicación de las normas de seguridad e higiene, uso de las herramientas, 

materiales y montajes. 

Competencias básicas 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
 



 

Contenidos transversales 
1. Trabajo en equipo 
2. Prevención de riesgos laborales 
3. Emprendimiento, actividad empresarial y orientación laboral 
4. Respeto al medio ambiente 
5. Promoción de la actividad física 
6. Dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle 
7. Compresión lectora y expresión oral y escrita 
8. Comunicación audiovisual 
9. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
10. Educación Cívica y Constitucional 
11. Desarrollo de los valores: igualdad, prevención de la violencia de género, etc. 

 

 

11. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (2º CFB) 

 

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació.   

1. Realitza operacions auxiliars en el muntatge d'instal·lacions elèctriques i de 

telecomunicacions en edificis, seguint els processos del sistema de qualitat establert a 

l'empresa i els corresponents protocols de seguretat. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat els elements de les instal·lacions, la seva funció i disposició. 

b) S'han realitzat operacions de mecanitzat i construcció de canonades. 

c) S'ha realitzat la ubicació i fixació i interconnexió dels equips i accessoris utilitzant 

tècniques correctes. 

d) S'han muntat els quadres elèctrics i sistemes automàtics d'acord amb els esquemes de 

les instal·lacions. 

i) S'han realitzat i comprovat les connexions elèctriques als elements perifèrics de 

comandament i potència. 

f) S'ha operat respectant els criteris de seguretat personal i material, amb la qualitat 

requerida. 

g) S'han realitzat les operacions amb criteris de respecte al medi ambient. 

h) S'ha participat dins del grup de treball, mostrant iniciativa i interès. 

 

2. Realitza operacions auxiliars en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics, seguint els 



 

processos del sistema de qualitat establert a la empresa i els corresponents protocols de 

seguretat. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han identificat els elements d'equips elèctrics i electrònics, la seva funció i disposició. 

b) S'ha realitzat la ubicació i fixació i interconnexió dels equips i accessoris utilitzant 

tècniques correctes. 

c) S'han muntat els elements i sistemes de l'equip. 

d) S'han realitzat i comprovat les connexions elèctriques dels elements. 

e) S'ha operat respectant els criteris de seguretat personal i material, amb la qualitat 

requerida. 

f) S'han realitzat les operacions amb criteris de respecte al medi ambient. 

g) S'ha participat dins del grup de treball, mostrant iniciativa i interès. 

 

3. Realitza operacions de manteniment preventiu en les instal·lacions i equips aplicant 

instruccions d'acord amb els plans de manteniment. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han realitzat intervencions de manteniment preventiu sobre la instal·lació o equips. 

b) S'han realitzat revisions de l'estat dels equips i elements de les instal·lacions. 

c) S'han seleccionat i utilitzat les eines i instruments per a les operacions de manteniment 

preventiu. 

d) S'han realitzat les operacions amb criteris de respecte al medi ambient. 

e) S'ha col·laborat dins del grup de treball, mostrant iniciativa i interès. 

f) S'han determinat les possibles mesures de correcció en funció dels resultats obtinguts. 

g) S'han realitzat totes les operacions tenint en compte la normativa de seguretat laboral i 

de protecció ambiental. 

4. Actua d'acord amb les normes de prevenció i riscos laborals de l'empresa. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha complert en tot moment la normativa general sobre prevenció i seguretat, així com 

les establertes per l'empresa. 



 

b) S'han identificat els factors i situacions de risc que es presenten en el seu àmbit 

d'actuació en el centre de treball. 

c) S'han adoptat actituds relacionades amb l'activitat per minimitzar els riscos laborals i 

mediambientals. 

d) S'ha emprat l'equip de protecció individual (EPI) establert per a les diferents operacions. 

e) S'han utilitzat els dispositius de protecció de les màquines, equips i instal · lacions en les 

diferents activitats. 

f) S'ha actuat segons el pla de prevenció. 

g) S'ha mantingut la zona de treball lliure de riscos, amb ordre i neteja. 

h) S'ha treballat minimitzant el consum d'energia i la generació de residus. 

 

5. Actua de manera responsable i s'integra en el sistema de relacions tècnic-socials de 

l'empresa. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han executat amb diligència les instruccions que rep. 

b) S'ha responsabilitzat de la feina que desenvolupa, comunicant-se eficaçment amb la 

persona adequada en cada moment. 

c) S'ha complert amb els requeriments i normes tècniques, demostrant un bon fer 

professional i finalitzant el seu treball en un temps límit raonable. 

d) S'ha mostrat en tot moment una actitud de respecte cap als procediments i normes 

establerts. 

e) S'ha organitzat el treball que realitza d'acord amb les instruccions i procediments 

establerts, complint les tasques en ordre de prioritat i actuant sota criteris de seguretat i 

qualitat en les intervencions. 

f) S'ha coordinat l'activitat que exerceix amb la resta del personal, informant de qualsevol 

canvi, necessitat rellevant o contingència no prevista. 

g) S'ha incorporat puntualment al lloc de treball, gaudint dels descansos instituïts i no 

abandonant el centre de treball abans del establert sense motius degudament justificats. 

h) S'ha preguntat de manera apropiada la informació necessària o els dubtes que pugui 

tenir per al desenvolupament de les seves tasques al seu responsable immediat. 



 

i) S'ha realitzat el treball d'acord amb les indicacions realitzades pels seus superiors, 

plantejant les possibles modificacions o suggeriments en el lloc i maneres adequats. 

Aquest mòdul professional contribueix a completar les competències i objectius generals, 

propis d'aquest títol, que s'han assolit al centre educatiu o desenvolupar competències 

característiques difícils d'aconseguir en el mateix. 

 

Realització de les pràctiques 

La realització d’este mòdul es farà en empreses d' instal·lacions elèctriques i venda i 

reparació d'electrodomèstics amb una duració de  120  hores repartides al llarg de entre 

quatre i cinc setmanes, durant el tercer trimestre. El Mòdul de Formació en Centres de 

Treball es basarà en alguns dels següents continguts: 

- realització de pràctiques de instal·lacions elèctriques i telecomunicacions. 

- realització de pràctiques de reparació d'equips de consum 

 

El mòdul de formació en centres de treball s’avaluarà separadament en termes d’Apte 

o No apte, sent necessària la seua superació per a l’obtenció de la certificació 

corresponent. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS I 
1º Ciclo Formación Profesional Básica 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. COMPETENCIAS BÁSICAS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
3. PROGRAMACIONES Y TEMPORALIZACIÓN 
Programación MATEMÁTICAS APLICADAS I 
Unidad 1 Números naturales 
Unidad 2 Números enteros 
Unidad 3 Números decimales 
Unidad 4 Potencias 
Unidad 5 Divisibilidad 
Unidad 6 Números racionales, irracionales y reales 
Unidad 7 Proporcionalidad 
Unidad 8 Ecuaciones y sistemas 



 

Unidad 9 Geometría 
Unidad 10 Estadística y probabilidad 
Programación CIENCIA APLICADAS I 
Unidad 1 La Tierra 
Unidad 2 El medio ambiente 
Unidad 3 Seres inertes y seres vivos. Las plantas 
Unidad 4 El reino animal 
Unidad 5 La función de relación 
Unidad 6 La función de nutrición 
Unidad 7 La función de reproducción 
Unidad 8 La materia y los materiales 
Unidad 9 La energía 
Unidad 10 Calor y temperatura 
4. METODOLOGÍA 
5. EVALUACIÓN 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
 APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
----------------------------------------------- 

 1. INTRODUCCIÓN 

 LOMCE. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 

DEROGA la disposición adicional 1 y MODIFICA los arts. 54, 56, 57 y 59 a 61 de laLey 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio (Ref. BOE-A-1985-12978). 

 MODIFICA: 
• Y AÑADE determinados preceptos y SUPRIME la disposición transitoria 19 de laLey 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (Ref. BOE-A-2006-7899). 

• Art. 42.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24515). 

• Disposición adicional 8 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre (Ref. BOEA-1980-
21166).Legislación consolidada 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Publicado en: BOE núm. 106, de 04/05/2006. 
Entrada en vigor: 24/05/2006 
Departamento: Jefatura del Estado 
Referencia: BOE-A-2006-7899 

 Modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-12886 
Artículo 6 bis. Distribución de competencias 
1. Corresponde al Gobierno: 
[…] 
4. En relación con la Formación Profesional, el Gobierno fijará los 
objetivos,competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
currículo básico. Los contenidos del currículo básico requerirán el55 por 100 de los horarios 
para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para aquellas 
que no la tengan. 

Es decir, los contenidos del currículo básico deben ser factibles de desarrollar durante el 



 

55% del horario, aunque algunas autonomías puedan utilizar para ellos el 65% del horario. 
Para el resto del horario se debe completar la programación con contenidos adecuados, 
que quedan reflejados en la presente Guía didáctica. 

 Formación Profesional Básica 

Publicado en BOE: núm. 55, de 5 de marzo de 2014, páginas 20155 a 21136 (982 págs.) 
Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Referencia: BOE-A-2014-2360 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
2. COMPETENCIAS BÁSICAS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al 
trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento,a la actividad 
empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 
referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 
profesional del título y las de la realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de 
los organismos internacionales y lo establecido en la LeyOrgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 
actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y la EducaciónCívica y Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 
género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 
derechos de las personas con discapacidad,así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los 
derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación 
necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector 
productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como 
una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter 
transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 
profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional 



 

Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 Competencias básicas 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
Contenidos transversales 



 

1. Trabajo en equipo 
2. Prevención de riesgos laborales 
3. Emprendimiento, actividad empresarial y orientación laboral 
4. Respeto al medio ambiente 
5. Promoción de la actividad física 
6. Dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle 
7. Compresión lectora y expresión oral y escrita 
8. Comunicación audiovisual 
9. Tecnologías de la Información y la Comunicación 



 

10. Educación Cívica y Constitucional 
11. Desarrollo de los valores: igualdad, prevención de la violencia de género, etc. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

2. PROGRAMACIONES Y TEMPORALIZACIÓN 

 

- PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS I 



 

UNIDAD 1. NÚMEROS NATURALES 

 



 

UNIDAD 2. NÚMEROS ENTEROS 



 

UNIDAD 3. NÚMEROS DECIMALES 



 

 



 

UNIDAD 4. POTENCIAS 

 



 

UNIDAD 5. DIVISIBILIDAD 

 



 

UNIDAD 6. FRACCIONES 

 



 

UNIDAD 7. PROPORCIONALIDAD 

 



 

UNIDAD 8. ECUACIONES Y SISTEMAS 

 



 

UNIDAD 9. GEOMETRÍA 

 



 

UNIDAD 10. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN: unidades 1, 2, 3 

2ª EVALUACIÓN: unidades 4, 5, 6, 7 

3ª EVALUACIÓN: unidades 8, 9, 10 

 

 

 

 

- PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS I 



 

UNIDAD 1. LA TIERRA 

 



 

UNIDAD 2. EL MEDIO AMBIENTE 

 



 

UNIDAD 3. SERES INERTES Y SERES VIVOS. LAS PLANTAS 

 



 

UNIDAD 4. EL REINO ANIMAL Y EL REINO VEGETAL 

 



 

UNIDAD 5. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 

 



 

UNIDAD 6. LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

 



 

UNIDAD 7. LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

 



 

UNIDAD 8. LA MATERIA Y LOS MATERIALES 

 



 

UNIDAD 9. LA ENERGÍA 

 



 

UNIDAD 10. CALOR Y TEMPERATURA 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN: unidades 1, 2, 3 

2ª EVALUACIÓN: unidades 4, 5, 6, 7 

3ª EVALUACIÓN: unidades 8, 9, 10 

 

4. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que 
se adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite  la 
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los 

aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una 



 

visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del técnico en 

formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en 

función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y el 

alumnado, etc. 

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

a) Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y 

sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en 

conocimientos básicos de la especialidad. 

b) La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, empleando 

los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas interactivos etc. o sobre los 

vehículos y maquetas directamente. 

c) Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto 

favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus 

progresos y dificultades. 

d) Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y 

cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar 

activamente y a aprender a aprender. 

e) Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas 

programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que 

después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento 

de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que 

resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

f) Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y 

actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos 



 

y procedimientos más adecuados. 

g) Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los 

conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo 

que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

h) Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para 

suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

 

 

5. EVALUACIÓN 

Els continguts procedimentals i actitudinals tenen tanta rellevància com els conceptes. Per 

això, durant el curs, s'aniran establint pautes d'avaluació en funció dels temes que es 

desenvolupen i es basaran en els següents percentatges de ponderació: 

a) Continguts conceptuals i procedimentals: 80% 

- Controls/activitats escrits i orals de la matèria impartida. 

- Treballs, exercicis, pràctiques i quadern. Observació de l’activitat diària. 

b) Continguts actitudinals: 20%. 

Lliurament dels treballs en el termini acordat. 

Respecta als companys i manteniment correcte de les relacions personals. 

Cura de les instal·lacions, materials i eines l'aula - taller. 

Actituds favorables cap a l'assignatura: 

• Assistència i puntualitat a classe 

• Escoltar i respectar les indicacions del professor 

• Dur a classe el material necessari 



 

• Realitzar tasques extraordinàries per pròpia iniciativa 

• Participar activament en el desenvolupament de les sessions 

• Respecte per tots els membres de la comunitat educativa 

Es podrà penalitzar als alumnes que no justifiquen tant el retard com la falta d’assistència 

a classe. Igualment, es podrà penalitzar les amonestacions. Totes aquestes es reflectiran 

a la nota de Actitud de l’alumne i es podran fer efectives de la següent manera: 

0, 2 punts per retard no justificat 

0,5 punts per falta no justificada 

1 punt per amonestació 

Aquests criteris es concreten en un full d'avaluació de totes les activitats realitzades durant 

cadascun dels trimestres del curs, quedant raonablement justificada la qualificació atorgada 

a cada alumne/a. Per poder aprovar l'assignatura serà necessari superar cadascun dels 

continguts en un mínim del 35% de la seva ponderació. 

Els aprenentatges de l’alumnat seran avaluats de forma contínua. Per a això, en règim 

presencial, serà necessària l’assistència almenys al 85% de les classes i activitats previstes 

en el mòdul.. L’incompliment del dit requisit suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació 

contínua (ORDRE 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es 

regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional). 

Criteris de promoció 

La qualificació del mòdul professional de formació en s'expressarà en valors numèrics d'1 

a 10, sense decimals. Es consideraran positives les iguals o superiors a 5 i negatives les 

restants. L'alumne/a promocionarà el mòdul si obté una qualificació igual o superior a 5 en 

l'avaluació final, qualificació que s'obtindrà com a resultat de: La mitjana de les tres 

avaluacions realitzades durant el curs, seguint el criteri de ponderació abans esmentat. 



 

 Recuperació 

En cas que l'alumne sigui avaluat negativament en l'avaluació final del curs, podrà recuperar 

el mòdul en una prova de juliol, en la qual s'avaluaran els continguts impartits durant tot el 

curs. 

 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
 APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 Para aquellos alumnos en los que se detecten problemas de aprendizaje y/o 

adaptación al método general de enseñanza-aprendizaje previsto, se tendrá en cuenta la 

realización de actividades específicas adaptadas a sus características particulares, como 

por ejemplo: repetición de actividades, trabajo por parejas, más tiempo para la realización 

de actividades, variedad de tipos de actividades, adaptaciones concretas, etc. 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (CIENCIAS 
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1. MARCO LEGAL 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 

básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 

títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

CAPÍTULO II 

 



 

Ordenación y organización de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

Artículo 3. Ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica. 

 

1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 

Formación Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil profesional. 

Asimismo, se ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos profesionales de 

duración variable. 

2. El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una cualificación 

profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Artículo 4. Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica. 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán 

constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de 

las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Artículo 5. El currículo de los ciclos de Formación Profesional Básica. 

1. Se establecen los currículos básicos de los ciclos formativos conducentes a la obtención 

de los títulos de formación profesional básica a los que se refiere el artículo 1.b) del 

presente real decreto. 

2. Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes de 

conformidad con lo dispuesto en los anexos del presente real decreto y en las normas 

que regulen las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. Además 

de lo establecido con carácter general para la Formación Profesional, se atenderá a las 

características de los alumnos y las alumnas y a sus necesidades para incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y autonomía, y se respetará el perfil profesional 

establecido. 

Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas de los alumnos 

y las alumnas y fomentarán el trabajo en equipo. Asimismo, la tutoría y la orientación 

educativa y profesional tendrán una especial consideración. 

Artículo 6. Duración de los ciclos formativos de la Formación Profesional Básica. 

1. La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 

horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. Dicha duración podrá 



 

ser ampliada a tres cursos académicos en los casos en que los ciclos formativos sean 

incluidos en programas o proyectos de Formación Profesional dual, con el objeto de que 

los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad de los resultados de aprendizaje 

incluidos en el título. 

2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 

Profesional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

CAPÍTULO IV 

 

Los ciclos de Formación Profesional Básica 

 

Artículo 9. Tipos de módulos profesionales 

 

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos 

profesionales: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el apartado 

treinta y cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la Mejora de la Calidad Educativa, que garantizarán la adquisición de las 

competencias del aprendizaje permanente: 

b.1. Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad 

II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación 

y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 

1.ª Lengua castellana. 

2.ª Lengua Extranjera. 

3.ª Ciencias Sociales.  

4.ª En su caso, Lengua Cooficial. 

b.2. Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se 

desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias 

Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 

1.ª  Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 

Campo Profesional. 



 

2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional. 

c) Módulo de formación en centros de trabajo. 

Asimismo, el currículo básico de cada título podrá incluir otros módulos no asociados 

a unidades de competencia relacionados con el perfil profesional del título. 

 

1. Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán 

como referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluidas en el bloque común correspondiente y el perfil profesional del título de 

Formación Profesional en el que se incluyen. 

2. Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso 

y estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título. 

3. La formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a la 

Lengua Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II 

podrá ser ofertada en unidades formativas diferenciadas cuando así se precise en 

función de la acreditación de la competencia lingüística del profesorado que imparta el 

ciclo. 

4. La carga horaria del conjunto de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad 

y Ciencias Aplicadas será, con carácter general, entre el 35 % y el 40 % de la duración 

total del ciclo, incluida una hora de tutoría semanal. No obstante, para determinados 

grupos específicos, las Administraciones educativas podrán reducir el mínimo hasta el 

22 % de dicha duración, garantizando, en cualquier caso, la adquisición de todos los 

resultados de aprendizaje de los citados módulos profesionales 

 

Artículo 11. Competencias y contenidos de carácter transversal 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 

transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al 

trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad 

empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 

perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 



 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 

relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones 

de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 

actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género 

y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a 

los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 

de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria 

en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector 

productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar 

como una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros 

de trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter 

transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 

profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional 

Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 

evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

Artículo 12. Organización y metodología de estas enseñanzas 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las 

distintas situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de 

profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación 



 

Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los elementos educativos y 

el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, según lo 

establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos profesionales 

básicos. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que 

se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de 

cada uno de los módulos y la actividad docente. 

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas 

y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para 

facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo. 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

así como a la prevención de la violencia de género, y al respeto a los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Artículo 17. Títulos profesionales básicos y sus efectos 

1. El alumno o la alumna que supere un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrá 

el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor 

académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional. 

2. El título profesional básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

3. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 

a) Las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico podrán 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera 

de las dos opciones previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, mediante la 

superación de la prueba de evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria, 

en las condiciones previstas en dicha Ley Orgánica. 

b) Las personas mayores de 22 años que tengan acreditadas todas las unidades de 

competencia incluidas en un título profesional básico, bien a través de certificados 

de profesionalidad de nivel 1, o por el procedimiento establecido de evaluación y 



 

acreditación de competencias profesionales, recibirán el título profesional básico 

correspondiente. 

c) La expedición del título se ajustará al modelo y a las condiciones que se establecen 

en la disposición final primera del presente real decreto. 

1. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título 

profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos profesionales 

superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las 

competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional. 

2. El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 

Artículo 23. Evaluación 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional 

básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de 

dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando 

estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo 

de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en 

dos convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las 

alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que 

se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no 

discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20 % del 

horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales 



 

pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes 

actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que 

se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos 

profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 

correspondiente. 

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el 

artículo 9.4 del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo 

válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La 

superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará 

derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el 

análisis de los principales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el 

mundo contemporáneo y el desarrollo de estrategias comunicativas suficientes en lengua 

castellana para mejorar y acrecentar sus posibilidades de desarrollo personal, sociales y 

profesional, así como iniciarse en la comunicación en lengua inglesa en distintas 

situaciones habituales. La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que 

integra materias como ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, se 

enfocará a la adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de 

textos orales y escritos, la elaboración de mensajes estructurados y el respeto hacia otras 

sociedades, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar 

de manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar en 

resultados reales generados por ellos mismos. 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que utilizando los pasos del razonamiento científico, 

básicamente la observación y la experimentación los alumnos aprendan a interpretar 

fenómenos naturales. Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en 



 

todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el 

lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, 

aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. La 

estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como 

las matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los conceptos 

principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de 

problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para 

construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre: 

➢ La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

➢ La interpretación de gráficos y curvas. 

➢ La aplicación cuando proceda del método científico. 

➢ La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes. 

➢ Las características de la energía nuclear. 

➢ La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 

➢ La realización de ejercicios de expresión oral. 

➢ La representación de fuerzas. 

3.- METODOLOGíA 

 

3.1.- MÉTODOS, ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO, PROCEDIMIENTOS, 

ACTIVIDADES ÚTILES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente: 

Se partirá de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad 

y sobre todo en las primeras unidades, siendo necesario incidir más en conocimientos 

básicos. 

La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula, empleando los recursos 

de que se disponga: pizarra, vídeos, ordenadores, Internet, programas interactivos ... 

 

Los objetivos y contenidos mínimos estarán bien definidos para que el alumnado sea 



 

consciente del objetivo que se pretende conseguir, esto favorecerá el desarrollo de su 

autonomía para aprender y les ayudará a detectar mejor sus progresos y dificultades. 

La acción educativa se dirigirá hacia la comprensión, la investigación, el análisis y cuántas 

estrategias evitan la simple memorización y ayudan a cada alumno a asimilar activamente 

y aprender a aprender . 

Una vez los contenidos teóricos estén explicados se realizarán las prácticas programadas. 

Para ello, la profesora realizará, si es necesario, una demostración para que luego 

individualmente o agrupados, la realicen los alumnos. Durante el seguimiento de la 

actividad la profesora puede plantear cuestiones y dificultades específicas, al tiempo que 

resolverá las dudas que el alumno plantee. 

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los 

conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo 

que su planificación reflejada en la programación de aula responderá al principio de la 

máxima flexibilidad. 

Se preverán varios tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar 

el interés y encontrar sentido al aprendizaje. Como: 

- Utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de 

documentos. 

- Realización de problemas en situaciones reales y proyectos relacionados con el 

contenido. 

- Tratamiento y realización de búsquedas de información a través redes 

informáticas. 

- Exposiciones orales y simulación de presentaciones digitales. 

De este modo, la metodología didáctica será flexible, activa y participativa, favoreciendo el 

desarrollo del alumno a comprender casos por sí mismo, evitando en lo posible el 

aprendizaje memorístico. 

En el aula se mantendrá una configuración que permita realizar asambleas, exposiciones y 

debates, las cuales se realizarán en la medida de lo posible. Además, cada vez que sea 

necesario se establecerán centros de trabajos reducidos ("islas") para fomentar actividades 

en grupo. Considerándose este aspecto de gran importancia en la actualidad en los 

ambientes empresariales. 

De manera generalizada, se cerrará la sesión con un resumen de los conceptos 

presentados y se comprobará el grado de asimilación estos con preguntas rebote (unos 



 

alumnos preguntarán a otros) y reflejos (un alumno lanzará la pregunta al grupo) de manera 

que se tratan las partes más significativas de la materia tratada en la sesión o sesiones 

El alumno realizará de actividades que dependen del contenido dado a fin de comprobar 

que los conocimientos se han asimilado satisfactoriamente. 

 

3.2.- RECURSOS Y MATERIAL A UTILIZAR 

 

Los materiales necesarios para impartir las clases son: 

1) Hardware: 

 Ordenador de profesor 

 Proyector digital 

 Red local 

2) Software: 

 Sistemas operativos: Windows 

 Editor de textos 

 Hoja de cálculo 

 Plataforma MOODLE 

3) Otros: 

 Pizarra 

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se trabajará con material preparado por la profesora. 

 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Tema 1 

Resolución de ecuaciones y sistemas  en situaciones cotidianas 
 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

1. Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones 
cotidianas. 

 

1. Resuelve situaciones  cotidianas  aplicando los 
métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y 
valorando la precisión, simplicidad y utilidad del 
lenguaje algebraico. 

 

 Criterios de evaluación 
− Transformación de expresiones algebraicas. 
− Obtención de valores numéricos en fórmulas. 
− Polinomios: raíces y factorización. 

a) Se han utilizado identidades notables en las 
operaciones con polinomios. 

b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una 



 

− Utilización de identidades notables. 
− Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de 

primer y segundo grado. 
− Resolución de sistemas sencillos. 

 

expresión algebraica. 
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo 

grado sencillas de modo algebraico y gráfico. 
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas 

de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
e) e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad 

del lenguaje algebraico para representar situaciones 
planteadas en la vida real. 
 

 

 

 
Tema 2 

Resolución de problemas sencillos 
 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 
2. Resolución de problemas  sencillos. 2. Resuelve problemas  sencillos  de diversa índole, a 

través de su análisis contrastado y aplicando las fases 
del método científico. 

 Criterios de evaluación 
− El método científico. 
− Fases del método científico. 
− Aplicación del método científico a situaciones 

sencillas. 
 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de 
observaciones directas o indirectas recopiladas por 
distintos medios. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha 
emitido una primera aproximación a su explicación. 

c) Se han planificado métodos y procedimientos 
experimentales sencillos de diversa índole para 
refutar o no su hipótesis. 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la 
solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de 
verificación y plasmado en un documento de forma 
coherente. 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y 
pruebas las verificaciones o refutaciones de las 
hipótesis emitidas. 

 
 

  



 

Tema 3 
Realización de medidas  en figuras geométricas 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 
3. Realización de medidas en figuras geométricas. 3. Realiza medidas directas e indirectas  de figuras 

geométricas presentes en contextos reales, 
utilizando los instrumentos, las fórmulas y las 
técnicas necesarias. 

 

 Criterios de evaluación 
− Puntos y rectas. 
− Rectas secantes y paralelas. 
− Polígonos: descripción de sus elementos y 

clasificación. 
− Ángulo: medida. 
− Semejanza de triángulos. 
− Circunferencia y sus elementos: cálculo de la 

longitud. 
 

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para 
medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas interpretando las 
escalas de medida. 

b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, 
descomposición en figuras más sencillas, entre 
otros) para estimar o calcular medidas indirectas 
en el mundo físico. 

c) Se han utilizado las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado 
las unidades correctas. 

d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de 
medidas. 

e) e) Se han utilizado las TIC para representar 
distintas figuras. 

  
 

 

 

  



 

Tema 4 
Interpretación de gráficos 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 
4. Interpretación de gráficos. 
 

4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando 
los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolo con funciones matemáticas 
elementales y los principales valores estadísticos. 

 

 Criterios de evaluación 
− Interpretación de un fenómeno descrito 

mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. 

− Funciones lineales. 
− Funciones cuadráticas. 
− Estadística y cálculo de probabilidad. 
− Uso de aplicaciones informáticas para la 

representación, simulación y análisis de la 
gráfica de una función. 
 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de 
diversas formas. 

b) Se ha representado gráficamente la función 
cuadrática aplicando métodos sencillos para su 
representación. 

c) Se ha representado gráficamente la función 
inversa. 

d) Se ha representado gráficamente la función 
exponencial. 

e) Se ha extraído información de gráficas que 
representen los distintos tipos de funciones 
asociadas a situaciones reales. 

f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. 

g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos 
estadísticos. 

h) Se han analizado características de la distribución 
estadística obteniendo medidas de centralización 
y dispersión. 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y 
la probabilidad. 

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante 
cálculos de probabilidad sencillos.  
 

 

 

  



 

Tema 5 
Aplicación de técnicas físicas  o químicas 

 

Resultados  de aprendizaje  y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

5. Aplicación de técnicas físicas o químicas. 5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el 
material necesario, para la realización de prácticas 
de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes 
implicadas. 

 Criterios de evaluación 
− Material básico en el laboratorio. 
− Normas de trabajo en el laboratorio. 
− Normas para realizar informes del trabajo en el 

laboratorio. 
− Medida de magnitudes fundamentales. 
− Reconocimiento de biomoléculas orgánica e 

inorgánicas. 
− Microscopio óptico y lupa binocular. 

Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 
Utilización. 

 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material 
básico utilizado en un laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, 
entre otras, masa, peso, volumen, densidad, 
temperatura. 

c) Se han identificado distintos tipos de 
biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y 
vegetales mediante su observación a través de 
instrumentos ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que 
se incluye el procedimiento seguido, los 
resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

 

 

 

  



 

Tema 6 
Reconocimiento de reacciones  químicas cotidianas 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

6. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas. 6. Reconoce las reacciones químicas que se producen 
en los procesos biológicos y en la industria 
argumentando su importancia en la vida cotidiana 
y describiendo los cambios que se producen. 

 Criterios de evaluación 
− Reacción química. 
− Condiciones de producción de las 
reacciones químicas: Intervención de energía. 
− Reacciones químicas en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana. 
− Reacciones químicas básicas. 

 

a) Se han identificado reacciones químicas 
principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la 
industria. 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones 
químicas. 

c) Se han descrito los componentes principales de 
una reacción química y la intervención de la 
energía en la misma. 

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas 
tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, 
aeróbica, anaeróbica. 

e) Se han identificado los componentes y el proceso 
de reacciones químicas sencillas mediante 
ensayos de laboratorio. 

f)  Se han elaborado informes utilizando las TIC 
sobre las industrias más relevantes: alimentarias, 
cosmética, reciclaje, describiendo de forma 
sencilla los procesos que tienen lugar en las 
mismas. 
 

 

 

  



 

Tema 7 
Identificación de aspectos  relativos  a la contaminación nuclear 

 

Resultados de aprendizaje  y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

7. Identificación de aspectos relativos a la 
contaminación nuclear. 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de 
la energía nuclear describiendo los efectos de la 
contaminación generada en su aplicación. 

 Criterios de evaluación 
− Origen de la energía nuclear. 
− Tipos de procesos para la obtención y uso de la 

energía nuclear. 
− Gestión de los residuos radiactivos provenientes 

de las centrales nucleares. 
 

a) Se han analizado efectos positivos y negativos del 
uso de la energía nuclear. 

b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión 
nuclear. 

c) Se han identificado algunos problemas sobre 
vertidos nucleares producto de catástrofes 
naturales o de mala gestión y mantenimiento de 
las centrales nucleares. 

d) Se ha argumentado sobre la problemática de los 
residuos nucleares. 

e) e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 
 

 

 

  



 

Tema 8 
Identificación de los cambios  en el relieve y paisaje de la tierra 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

8. Identificación de los cambios en el relieve y paisaje 
de la tierra. 

8. Identifica los cambios que se producen en el 
planeta tierra argumentando sus causas y teniendo 
en cuenta las diferencias que existen entre relieve 
y paisaje. 

 Criterios de evaluación 
− Agentes geológicos externos. 
− Relieve y paisaje. 
− Factores que influyen en el relieve y en el 

paisaje. 
− Acción de los agentes geológicos externos: 

meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. 

− Identificación de los resultados de la acción de 
los agentes geológicos. 

a) Se han identificado los agentes geológicos 
externos y cuál es su acción sobre el relieve. 

b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e 
identificado sus consecuencias en el relieve. 

c) Se ha analizado el proceso de erosión, 
reconociendo los agentes geológicos externos 
que intervienen y las consecuencias en el relieve. 

d) Se ha descrito el proceso de transporte 
discriminando los agentes geológicos externos 
que intervienen y las consecuencias en el relieve. 

e) Se ha analizado el proceso de sedimentación 
discriminado los agentes geológicos externos que 
intervienen, las situaciones y las consecuencias en 
el relieve. 

 

 

 

  



 

Tema 9 
Categorización  

de contaminantes principales 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

9. Categorización de contaminantes principales. 9. Categoriza los contaminantes atmosféricos 
principales identificando sus orígenes y 
relacionándolos con los efectos que producen. 

 Criterios de evaluación 
− Contaminación. Contaminación atmosférica; 

causas y efectos. 
− La lluvia ácida. 
− El efecto invernadero. 
− La destrucción de la capa de ozono. 
 

a) Se han reconocido los fenómenos de la 
contaminación atmosférica y los principales 
agentes causantes de la misma. 

b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia 
acida, sus consecuencias inmediatas y futuras y 
como sería posible evitarla. 

c) Se ha descrito el efecto invernadero 
argumentando las causas que lo originan o 
contribuyen y las medidas para su minoración. 

d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la 
pérdida paulatina de la capa de ozono, las 
consecuencias para la salud de las personas, el 
equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 
 

 

 

  



 

Tema 10 
Identificación de contaminantes  

del agua 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

10. Contaminantes del agua y efectos en el medio 
ambiente 

10. Identifica los contaminantes del agua 
relacionando su efecto en el medio ambiente con 
su tratamiento de depuración. 

 Criterios de evaluación 
− El agua: factor esencial para la vida en el 

planeta. 
− Contaminación del agua: causas, elementos 

causantes. 
− Tratamientos de potabilización 

− Depuración de aguas residuales. 
− Métodos de almacenamiento del agua 

proveniente de los deshielos, descargas fluviales 
y lluvia. 

 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en 
la existencia y supervivencia de la vida en el 
planeta. 

b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen 
para las poblaciones de seres vivos de la 
contaminación de los acuíferos. 

c) Se han identificación posibles contaminantes en 
muestras de agua de distinto origen planificado y 
realizando ensayos de laboratorio. 

d) Se ha analizado los efectos producidos por la 
contaminación del agua y el uso responsable de la 
misma. 
 

 

 

  



 

Tema 11 
Equilibrio medioambiental y  

desarrollo sostenible 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

11. Equilibrio medioambiental y desarrollo 
sostenible. 

11. Contribuye al equilibrio medioambiental 
analizando y argumentando las líneas básicas 
sobre el desarrollo sostenible y proponiendo 
acciones para su mejora y conservación. 

 Criterios de evaluación 
− Concepto y aplicaciones del desarrollo 

sostenible. 
− Factores que inciden sobre la conservación del 

medio ambiente. 
 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un 
desarrollo sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales 
encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 

c) Se han diseñado estrategias básicas para 
posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de 
los objetivos para la mejora del medioambiente. 
 

 

 

  



 

Tema 12 
Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y 

movimientos de cuerpos 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

12. Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo 
y movimientos de cuerpos. 

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones 
habituales con los efectos producidos teniendo 
en cuenta su contribución al movimiento o 
reposo de los objetos y las magnitudes puestas 
en juego. 

 Criterios de evaluación 
− Clasificación de los movimientos según su 

trayectoria. 
− Velocidad y aceleración. Unidades. 
− Magnitudes escalares y vectoriales. 

  

− Movimiento rectilíneo uniforme características. 
Interpretación gráfica. 

− Fuerza: Resultado de una interacción. 
− Representación de fuerzas aplicadas a un sólido 

en situaciones habituales. Resultante. 
 

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en 
función de su trayectoria y de su celeridad. 

b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, 
la velocidad, el tiempo y la aceleración, 
expresándolas en unidades de uso habitual. 

c) Se han representado vectorialmente a 
determinadas magnitudes como la velocidad y la 
aceleración. 

d) Se han relacionado los parámetros que definen el 
movimiento rectilíneo uniforme utilizando las 
expresiones gráficas y matemática. 

e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades 
en movimientos con aceleración constante. 

f) Se ha descrito la relación causa-efecto en 
distintas situaciones, para encontrar la relación 
entre Fuerzas y movimientos. 

g) Se han aplicado las leyes de Newton en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

 

 

  



 

Tema 13 
Producción y utilización  
de la energía eléctrica 

 

Resultados de aprendizaje  
y criterios de evaluación 

 Resultados de aprendizaje 

13. Producción y utilización de la energía eléctrica. 13. Identifica los aspectos básicos de la producción, 
transporte y utilización de la energía eléctrica y 
los factores que intervienen en su consumo, 
describiendo los cambios producidos y las 
magnitudes y valores característicos. 

 Criterios de evaluación 
− Electricidad y desarrollo tecnológico. 
− Materia y electricidad. 

  

− Magnitudes básicas manejadas en el consumo 
de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones 
en el entorno del alumno. 

− Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 
− Sistemas de producción de energía eléctrica. 
− Transporte y distribución de la energía eléctrica. 

Etapas. 

a) Se han identificado y manejado las magnitudes 
físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro 
eléctrico y establecido líneas de mejora en los 
mismos. 

c) Se han clasificado las centrales eléctricas y 
descrito la trasformación energética en las 
mismas. 

d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las 
distintas centrales eléctricas. 

e) Se han descrito básicamente las etapas de la 
distribución de la energía eléctrica desde su 
génesis al usuario. 

f) Se trabajado en equipo en la recopilación de 
información sobre centrales eléctricas en España. 
 

 

 

6. TEMPORIZACIÓN 

Teniendo en cuenta que el módulo es de cinco horas semanales, se irán alternando 

diferentes bloques de contenidos a medida que se haya desarrollando cada tema: 

- Matemáticas: 

1ª Evaluación: 

- Fracciones 

- Resolución de ecuaciones sencillas de primer y segundo grado. 

- Resolución de problemas sencillos aplicando ecuaciones. 

- Resolución de sistemas sencillos. 

2ª Evaluación: 

- Geometría: Figuras planas y de revolución. 

- Estadística e interpretación de gráficos. 

- Ciencias: 

2ª Evaluación: 

- Energía nuclear : Generación, gestión de residuos y contaminación 

- Contaminación del aire y del agua. Sostenibilidad 



 

3ª Evaluación: 

 

- Laboratorio: Material y técnicas 

 

- Identificación de los cambios  en el relieve y paisaje de la tierra 

 

- Fuerza y movimiento 

 

7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Debido a las características del programa, el modelo de evaluación continua se basará 

tanto en el trabajo diario como en la actitud hacia la asignatura, hacia los compañeros y las 

perspectivas de trabajo de futuro. 

La evaluación será continua e integradora ya que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua 

a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividad programadas para el 

módulo profesional. 

 

Así, para aplicarse la evaluación continua no podrá exceder del 15% de faltas injustificadas 

por evaluación suponiendo el suspenso directo de dicha evaluación. Para recuperar una 

evaluación suspendida por faltas de asistencia del alumno / a deberá entregar un trabajo 

adecuado y compensar la nota con la siguiente evaluación. 

Si un alumno falta el día del examen será necesario que los padres o tutores justifican la 

falta para poder repetirlo. Falsificar una justificación supondrá la pérdida del derecho a la 

evaluación continua y deberá realizar el examen extraordinario. 

  

 

 

 

 

 

  50% TREBALL DIARI   50% ACTIVITATS   

      COMPLEMENTARIES 



 

- 50% Actitud 

 - Material diario. 

           - Participación. 

 - Comportamiento. 

 - Interés. 

 - Respeto a los compañeros. 

 - Respecto a la profesora. 

 - Cuina de les instalaciones. 

          - Cuidado del material. 

         - No hacer uso de redes sociales, móvil, si 

                no se permite. 

- 50% Faena: Trebajo personal. 

 

- Cada retraso -0,2 

- Cada falta no justificada -0,5 

- Amonestación -1 

- Cada día sin material -0,5 

- Cada día sin acceso cuentas programas por 

falta de creación, contraseña -0,5. 

  

 

- Pruebas objetivas.  

- Kahoots. 

- Presentaciones / trabajos /Resúmenes. 

- Documentos elaborados. 

- Prácticas. 

- Actividades de repaso. 

- Realización de ejercicios. 

- Libreta. 

 

 

 



 

 

Estos criterios se concretan en una hoja de evaluación de todas las actividades realizadas 

durante cada uno de los trimestres del curso, quedando razonablemente justificada la 

calificación otorgada a cada alumno / a. Para poder aprobar la asignatura será necesario 

superar cada uno de los apartados en un mínimo del 50% de su ponderación, siendo 

necesario un 4 como mínimo en el apartado de actitud. 

 

Además se se tendrá en cuenta las siguientes especificaciones: 

- Realización de exámenes y recuperaciones: Decisión del profesorado. 

- Redondeo a 5: Criterio del profesorado. 

- Copia total o parcial de un trabajo/ examen: CERO para los implicados 

- Evaluación suspendida por copia: recuperación examen final junio de todo el temario. 

- Nota final de curso: Media de las tres evaluaciones, aprobando mínimo dos de ellas. 

- Julio: Prueba extraordinaria de todo el temario, siendo la nota máxima 6 por tratarse 

de contenidos mínimos. 

 

Una evaluación suspendida con puntuación de 4 o más se podrá recuperar con la nota de 

la siguiente evaluación, en caso de ser la nota inferior a 4 deberá recuperar con los trabajos 

pendientes (en caso de tener) o con los exámenes suspendidos en la fecha especificada 

por la profesora, quitándole un punto de la nota obtenida en el examen o trabajo por tratarse 

de una recuperación. Dicho examen de recuperación no se hará por norma, únicamente en 

aquellos casos en que el alumnado presente serias dificultades para superar la materia o 

demuestre un interés por la asignatura. 

 

En caso de tener pendiente la asignatura de ciencias aplicadas de 1º de FPB se deberá 

aprobar dos evaluaciones de 2º del mismo bloque (matemáticas, química, física …). 

 

Se realizará una única prueba de recuperación a final de curso, para aquellos que hayan 

suspendido una o más evaluaciones, o para aquellos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua. Reservándose la profesora el derecho de hacer una recuperación 

durante el curso según la evolución y la implicación del alumno. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dadas las características especiales de este curso, se valorará especialmente la 



 

participación en clase, la predisposición al trabajo, la creatividad, corrección y adecuación 

de los trabajos a entregar. 

Con estas decisiones se reforzará el trabajo en equipo, así como la participación en la 

materia y la potenciación del individuo ante los retos de la sociedad a la hora de encontrar 

un puesto de trabajo. 

Asimismo, dada la heterogeneidad del alumnado se dará apoyo personal especializado 

cuando se requiera, de forma que puedan adquirir los objetivos marcados para el módulo a 

un ritmo acorde a sus aptitudes. 

En caso de contar con alumnos con alguna de las siguientes necesidades educativas 

específicas: 

 

 

1) Alumnos con trastornos graves de conducta: insistirá básicamente en reforzar los 

contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo pedagógico (cambio de ubicación, 

repetición individualizada de algunas explicaciones, propuesta de actividades 

complementarias de apoyo, potenciación de la participación en clase , propuesta de 

interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje). 

2) Alumnos con discapacidad física: Dado el caso se estudiaría el tipo de equipos, 

herramientas y periféricos que precisa cada alumno y se haría la pertinente consulta y 

solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a ese fin. 

3) Con carencias lingüísticas: Se hará el apoyo necesario desde todos los módulos para 

trabajar las carencias del alumno. 

4) Alumnos con carencias de base: Si estas le impiden avanzar en el resto de asignaturas 

se le facilitará material apropiado para poder trabajar en casa y suplirlas y se apoyará desde 

el departamento de orientación. 

 

 

 

AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT I INDICADORS D'ÈXIT 

 Els objectius de l'avaluació de la pràctica docent són: 

− Conèixer els aspectes de la pràctica docent que són susceptibles de millora, contribuint a 

trobar vies que donen resposta als interessos professionals del docent i servisquen per a 

millor formació de l’alumnat per aconseguir la millora de la qualitat de l’ensenyament en el 



 

nostre institut. 

− Ajustar la pràctica docent a les peculiaritats del grup i a cada alumne. 

− Comparar la planificació curricular amb el desenvolupament de la mateixa. 

− Detectar les dificultats i els problemes. 

− Afavorir la reflexió individual i col·lectiva. 

− Millorar les xarxes de comunicació i coordinació interna. 

 

 L'avaluació de la pràctica docent  i de la programació del Departament es realitzarà 

durant les reunions del Departament, al menys una vegada al mes, recollint les conclusions 

en la memòria final de curs del Departament. l'avaluació, a més de millorar els processos 

d'ensenyament-aprenentatge per al futur, ha de servir com a retroalimentació per a millorar 

i rectificar la docència que imparteixen els professors del Departament durant el present 

curs. 

 

 L'avaluació es basarà en: 

− La planificació de la pràctica docent 

− La realització del procés d'ensenyament-aprenentatge 

− Motivació inicial dels alumnes 

− Motivació al llarg de tot el procés. 

− Presentació dels continguts. 

− Activitats en l’aula. 

− Recursos i organització de l’aula 

− Instruccions, aclaracions i orientacions a les tasques dels alumnes 

− Clima de l’aula 



 

− Seguiment/control del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

− Atenció a la diversitat. 

− Avaluació de l'alumnat 

− Observacions i propostes de millora 

 

 Instruments: auto-observació (recollida pròpia de dades), observació externa 

(recollida de dades per un altre) i parer de l’alumnat (assemblea, tutoria, qüestionaris, fulls 

de registre, entrevistes). 

 

 


