
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Fermín Bouza Brey 2017/201836013771 Vilagarcía de Arousa
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MP0943 Integración de sistemas 92017/2018 188157

MPMP09_43 Integración de tecnoloxías en sistemas mecatrónicos 92017/2018 8470

MPMP09_43 Montaxe e mantemento de sistemas mecatrónicos de produción
discretos e continuos

92017/2018 10487

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ CRISTIAN FARIÑA PIÑEIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este técnico integrarase en departamentos técnicos de mantemento e nas divisións de instalación e montaxe en planta de maquinaria e

equipamento industrial dos diversos sectores produtivos. En xeral desenvolve o seu traballo en grandes e medianas empresas.

Dado que as actividades de mantemento e reparación se desenvolven na práctica totalidade dos sectores produtivos e non é posible relacionar

exhaustivamente todos eles, cítanse deseguido algúns dos subsectores onde este técnico pode desempeñar o seu traballo:

- Industrias extractivas.

- Metalurxia e fabricación de produtos metálicos.

- Industria da construción de maquinaria e equipamento mecánico.

- Construción e montaxe de vehículos automóbiles.

- Industria téxtil.

- Edición e artes gráficas.

- Produtos alimentarios e bebidas.

 Enxeñaría e servizos de mantemento.

Esta figura profesional sitúase funcionalmente nas áreas de:

- Enxeñaría, planificación, programación, compras, execución, e control de calidade e loxística de mantemento e reparación de maquinaria e

equipamento industrial.

¿ Instalación e montaxe en planta de maquinaria e equipamento industrial.

O contorno tecnolóxico da figura profesional engloba os campos de:

- Ensamblaxe, instalación e posta a punto do equipamento industrial.

- Mantemento preventivo, sistemático, preditivo e correctivo, así como reparación do equipamento industrial.

- Diagnóstico de avarías.

- Deseño, planificación e programación do mantemento.

- Calidade, loxística e auditoría do mantemento.

Os coñecementos atópanse ligados a:

- Sistemas eléctricos, electrónicos, de comunicación industrial, mecánicos, pneumáticos e hidráulicos.

- Regulación e control.

- Técnicas de mecanizado e unión.

- Técnicas e equipamentos de engraxe e refrixeración de mecanizados.

- Normalización.

- Planos e esquemas.

- Interpretación de regulamentos.

A título de exemplo e con fins de orientación profesional enumérase deseguido, de xeito xenérico, un conxunto de ocupacións ou postos de traballo

que poden ser desempeñados por esta figura profesional.

- Técnico en instalacións e montaxes de equipamentos industriais.

- Técnico en organización do mantemento.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Tipos de procesos de automatización e característicasAutomatización de
procesos industriais

25 15

2 Integración do PLC no control de sistemas automatizadosO PLC 38 20

3 Integración dos manipuladores e robots nos sistemas de producciónManipuladores e
robots

11 10

4 Integración de comunicacións industriais nos procesos de producciónComunicacións
industriais

10 5

5 Montaxe e acoplamento de distintas tecnoloxías nun sistema de automatizaciónMontaxe de sistemas
mecatrónicos

61 35

6 Diagnóstico e reparación de averías nos sistemas de automatizaciónAxustes de
disfuncionalidades e
detección de averías

43 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Automatización de procesos industriais 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos que compoñen o lazo de regulación dos sistemas industriais, relacionando a súa función cos elementos que conforman os procesos de
automatización. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de regulación utilizados na industria, nomeadamente no campo dos procesos continuos.

CA1.2 Relacionáronse as características e as variables dun proceso continuo cos lazos de regulación deste.

CA1.3 Estableceuse a relación existente entre os parámetros dun regulador PID e a resposta das variables dun proceso.

CA1.4 Identificáronse as características diferenciais existentes entre os sistemas de regulación automáticos con cables e os programados.

CA1.5 Identificáronse os equipamentos, os elementos e os dispositivos de tecnoloxía electrotécnica (autómatas, reguladores, etc.) dos sistemas automáticos, definindo a súa función, a súa
tipoloxía e as súas características.

CA1.6 Identificáronse os equipamentos, os elementos e os dispositivos de tecnoloxía fluídica dos sistemas automáticos, definindo a súa función, a súa tipoloxía e as súas características.

CA1.7 Obtívose información da documentación e dos esquemas correspondentes a casos prácticos de sistemas automáticos.

CA1.8 Identificáronse os dispositivos e os compoñentes que configuran o sistema automático global (mando, regulación, forza, proteccións, medidas, entradas e saídas, etc.), e explicáronse
as características e o funcionamento de cada un.

CA1.9 Diferenciáronse os modos de funcionamento e as súas características específicas de sistemas reais ou simulados.

CA1.10 Calculáronse as magnitudes e os parámetros básicos dun sistema, contrastándoos cos valores reais medidos nese sistema.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dun sistema de regulación e control.

 0Función, tipoloxía e características dos compoñentes de tecnoloxía fluídica dun sistema automático.

  Documentación e esquemas en sistemas automáticos.

  Cálculo de magnitudes e parámetros básicos dun sistema.

  Modos de control: P, PI e PID.

 Sistemas de regulación con cables e programados.

 Variables dun proceso industrial continuo.

 Tipos de control (lazo aberto e cerrado).

 Control de procesos de eventos discretos.
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Contidos

 Control de procesos continuos.

 Función de transferencia. Estabilidade.

 Equipamento dos sistemas electrotécnicos.

 Función, tipoloxía e características dos compoñentes electrotécnicos dun sistema automático (autómatas, reguladores, etc.).
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O PLC 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra o PLC na montaxe de sistemas mecatrónicos de procesos discretos e continuos, conectándoo, programándoo, e comprobando e mantendo o seu
funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Obtívose a información necesaria para a elaboración dos programas de control do PLC dun sistema automático, definido con tecnoloxías pneumáticas e/ou hidráulica, eléctrica e
mecánica.

CA2.2 Estableceuse o diagrama de fluxo e/ou de secuencia correspondente ao proceso que se queira automatizar.

CA2.3 Escolleuse a linguaxe de programación máis adecuada ao tipo de control que se pretenda desenvolver.

CA2.4 Aplicáronse os principios da programación modular e estruturada dos programas de control elaborados que gobernan o sistema automático.

CA2.5 Realizáronse rutinas de autodiagnóstico que faciliten o diagnóstico de avarías e o mantemento do sistema automático.

CA2.6 Documentáronse os programas correspondentes ao control do sistema que faciliten a consulta e/ou posterior mantemento dese sistema.

CA2.7 Prevíronse as situacións de emerxencia que poidan presentarse e púxose en práctica a resposta que o equipo de control debe ofrecer.

CA2.8 Montáronse e conectáronse os elementos e as redes dos sistemas mecánicos, eléctricos, pneumáticos e/ou hidráulicos e de control, de acordo cos planos, os esquemas e as listas
de materiais.

CA2.9 Conseguiuse o funcionamento correcto na posta en marcha mediante a regulación e o control das variables físicas que afectan o sistema.

CA2.10 Alcanzouse a fiabilidade do proceso e a calidade do produto definido, a través da adecuada integración entre as partes lóxica e física do sistema.

CA2.11 Identificáronse os síntomas da avaría.

CA2.12 Localizouse o elemento responsable da avaría ou programa.

CA2.13 Corrixiuse a disfunción e/ou modificouse o programa no tempo adecuado.

CA2.14 Tívose en conta a normativa de prevención de riscos laborais na montaxe dos sistemas.

4.2.e) Contidos

Contidos

 O autómata programable como elemento de control nos sistemas automáticos.

 0O autómata no control electro-fluídico.

  Simboloxía e representación gráfica.

  Aplicacións aos sistemas de produción automatizados.

  Montaxe dun sistema automático.
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Contidos

  Normativa de prevención de riscos laborais aplicada aos sistemas.

 Estrutura funcional dun autómata.

 Constitución. Funcións. Características.

 Entradas e saídas: dixitais, analóxicas e especiais.

 Linguaxes de programación de autómatas. Resolución de automatismos mediante a utilización de autómatas programables e automatismos discretos e continuos de distintas tecnoloxías.

 Técnicas de programación para autómatas programables.

 Documentación asociada a un sistema automatizado.

 A comunicación do autómata co seu contorno: procedementos.

 Detección das situacións de emerxencia nun sistema automático.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Manipuladores e robots 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Integra manipuladores e/ou robots en sistemas mecatrónicos de procesos discretos e continuos controlados por PLC, optimizando o sistema e verificando o
seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse a tipoloxía, os graos de liberdade, a tecnoloxía e os ámbitos de aplicación de diferentes tipos de manipuladores e robots utilizados no campo da automatización.

CA3.2 Identificáronse as estruturas morfolóxicas máis usuais nas que se poden encontrar os manipuladores e os robots utilizados na automatización industrial, e describiuse a función de
cada unha das súas partes operativas.

CA3.3 Obtívose información da documentación técnica.

CA3.4 Identificáronse os dispositivos e os compoñentes que configuran os sistemas automáticos manipulados e/ou robotizados reais.

CA3.5 Describiuse a secuencia de funcionamento dun sistema manipulado e/ou robotizado dentro do proceso automatizado con PLC, como elemento esencial de control.

CA3.6 Elaborouse o programa de control do manipulador e/ou robot, integrándoo no programa xeral de control do sistema automatizado.

CA3.7 Prevíronse as situacións de emerxencia que poidan presentarse.

CA3.8 Púxose en práctica a resposta que cumpriría dar ante situacións de emerxencia.

CA3.9 Montáronse e conectáronse os elementos e as redes dos sistemas mecánicos, eléctricos, pneumáticos e/ou hidráulicos e de control, de acordo cos planos, os esquemas e as listas
de materiais.

CA3.10 Conseguiuse o funcionamento correcto na posta en marcha.

CA3.11 Alcanzouse a fiabilidade do proceso e a calidade do produto definido.

CA3.12 Tívose en conta a normativa de prevención de riscos laborais na montaxe dos sistemas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Dispositivos de actuación nos procesos secuenciais: manipuladores e robots. Tipoloxía e características. Campos de aplicación.

 0Conceptos xerais sobre fabricación flexible e contornos CIM.

  Montaxe dun sistema robotizado.

  Calidade no deseño e na montaxe dun sistema robotizado.

  Normativa de prevención de riscos laborais aplicada aos sistemas.

 Elementos de máquinas: transformacións e características.

 Cinemática e dinámica de robots.
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Contidos

 Sensores, actuadores pneumáticos, hidráulicos e eléctricos, e sistemas de control para robots e manipuladores.

 Documentación técnica asociada a manipuladores e robots.

 Comunicación do robot co seu contorno: características e procedementos.

 Linguaxe de programación de robots.

 Aplicacións e implantación de robots.

 Detección das situacións de emerxencia nun sistema robotizado.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Comunicacións industriais 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Integra as comunicacións industriais e sistemas de supervisión na montaxe global dos sistemas mecatrónicos de procesos discretos e continuos controlados
por PLC, e verifica o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Estableceuse a relación entre os sistemas de comunicación industrial do mercado cos niveis da pirámide CIM.

CA4.2 Determináronse os tipos de comunicación do mercado europeo en función das características técnicas dos requisitos.

CA4.3 Relacionáronse os sistemas de supervisión e/ou equipamentos de visualización e actuación (interface máquina-usuario HMI) cos requisitos dos sistemas automatizados.

CA4.4 Substituíuse o cableamento dalgunhas entradas e saídas dos PLC que controlan as tecnoloxías pneumáticas e/ou hidráulica, eléctrica e mecánica, e un manipulador e/ou robot
empregados, polo bus de campo apropiado, mantendo o funcionamento fiable e de calida

CA4.5 Púxose en práctica un bus industrial, substituíndo algunhas entradas e saídas dos PLC, que controlan as tecnoloxías pneumática e/ou hidráulica, eléctrica e mecánica, e un
manipulador e/ou robot empregados, por periferia descentralizada, mantendo o funcion

CA4.6 Comunicáronse cun bus industrial os autómatas programables e os PC, a nivel de célula e a nivel de campo ou proceso, conectando sensores e actuadores a sistemas de control de
automatización (autómatas, PC, terminais de operador, etc.), obtendo un funciona

CA4.7 Púxose en práctica unha rede industrial para a comunicación entre PLC e para a conexión de dous PLC da célula ou sistema de produción automatizado a través da rede telefónica.

CA4.8 Identificáronse síntomas de avarías, hardware ou software.

CA4.9 Tívose en conta a normativa de prevención de riscos laborais na montaxe dos sistemas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Comunicacións industriais e control distribuído: elementos da comunicación, redes de comunicación, comunicacións industriais e normalización.

 0Normativa de prevención de riscos laborais.

 Control integral dos procesos. Fundamentos CIM. Pirámide de automatización.

 Protocolos de comunicación: funcións e características, normalización e niveis.

 Redes industriais e buses de campo máis estendidos no mercado europeo (AS-i, Profibus, Ethenet Industrial, PROFInet, etc.).

 Implementación de redes industriais.

 Configuracións físicas.

 Interface máquina-usuario: tipoloxías de interface HMI como paneis de operación ou pantallas táctiles.

 Sistemas SCADA: descrición e aplicacións.

 Identificación de síntomas de avarías.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe de sistemas mecatrónicos 61

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta, pon en marcha e mantén sistemas mecatrónicos de produción discretos e continuos, integrando tecnoloxías, optimizando ciclos e cumprindo as
condicións de funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Elaborouse un esquema xeral das seccións que compoñen a estrutura do sistema automático.

CA1.2 Propuxéronse configuracións alternativas que cumpran as especificacións funcionais e técnicas.

CA1.3 Confeccionouse o esquema coa simboloxía adecuada.

CA1.4 Comprobáronse e/ou seleccionáronse os elementos do sistema, a partir de catálogos técnicos comerciais e cálculos necesarios.

CA1.5 Prevíronse as situacións de emerxencia que poidan presentarse nos sistemas automáticos.

CA1.6 Documentáronse os procedementos de montaxe e posta en marcha da instalación.

CA1.7 Elaboráronse os programas dos sistemas de control empregados.

CA1.8 Montáronse e conectáronse os elementos e redes dos sistemas mecánicos, eléctricos, pneumáticos e/ou hidráulicos e de control.

CA1.9 Realizouse a regulación dos compoñentes o sistema.

CA1.10 Respectouse as normas de práctica profesional comunmente aceptadas no sector industrial.

CA1.11 Conseguiuse o funcionamento correcto na posta en marcha mediante a regulación e o control das variables físicas que afectan a sistema.

CA1.12 Alcanzouse a fiabilidade do proceso e a calidade do produto definido, a través da adecuada integración entre as partes lóxica e física do sistema.

CA1.13 Aplicáronse técnicas para a realización de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

CA1.14 Tívose en conta a normativa de prevención de riscos laborais na montaxe, na posta en marcha e no mantemento dos sistemas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Deseño de sistemas de control automático: elaboración de especificacións e cadernos de carga: cálculos; selección de tecnoloxías, equipamentos e dispositivos.

 0Normativa de prevención de riscos laborais aplicada á montaxe, a posta en marcha e o mantemento.

 Documentación técnica asociada a sistemas mecatrónicos.

 Montaxe de liñas de produción automatizadas: técnica operativa.

 Regulación dos equipamentos que integran os sistemas.
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Contidos

 Análise funcional de sistemas automáticos con cables.

 Análise funcional de sistemas automáticos programados.

 Medidas nos sistemas automáticos: instrumentos e procedementos.

 Detección das situacións de emerxencia nun sistema mecatrónico.

 Mantemento de liñas de produción automatizadas: aplicación de técnicas preditivas, preventivas e correctivas tipo.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Axustes de disfuncionalidades e detección de averías 43

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Diagnostica avarías en sistemas mecatrónicos discretos e continuos simulados, identificando a natureza da avaría, e realiza as intervencións correctivas
necesarias para eliminar a disfuncionalidade e restablecer o funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse a tipoloxía e as características dos síntomas das avarías máis frecuentes que se poidan presentar nun sistema automatizado.

CA2.2 Definiuse o procedemento xeral que se vai utilizar para o diagnóstico e a localización das avarías nos sistemas (de cada sistema independentemente e integrando todos ou varios)
nos procesos automatizados.

CA2.3 Definiuse o procedemento de intervención (do conxunto e por sistema) para determinar a causa ou as causas da avaría.

CA2.4 Identificáronse os síntomas de avarías dun sistema automatizado.

CA2.5 Enunciáronse as hipóteses das causas das avarías detectadas nun sistema automatizado, relacionándoas cos síntomas que presenta o sistema ou os sistemas implicados.

CA2.6 Localizouse o elemento responsable da avaría ou programa, e corrixiuse a disfunción e/ou modificouse o programa no tempo adecuado.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Avarías tipo nos sistemas mecatrónicos.

 Procesos de diagnóstico e localización de avarías. Sistemas monitorizados.

 Procesos de reparación de avarías e corrección de disfuncións.

 Síntomas de avarías en sistemas mecatrónicos.
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 - Identificáronse os tipos de regulación utilizados na industria, nomeadamente no campo dos procesos continuos.

 - Relacionáronse as características e as variables dun proceso continuo cos lazos de regulación deste.

 - Estableceuse a relación existente entre os parámetros dun regulador PID e a resposta das variables dun proceso.

 - Identificáronse as características diferenciais existentes entre os sistemas de regulación automáticos con cables e os programados.

 - Identificáronse os equipamentos, os elementos e os dispositivos de tecnoloxía electrotécnica (autómatas, reguladores, etc.) dos sistemas

automáticos, definindo a súa función, a súa tipoloxía e as súas características.

 - Identificáronse os equipamentos, os elementos e os dispositivos de tecnoloxía fluídica dos sistemas automáticos, definindo a súa función, a súa

tipoloxía e as súas características.

 - Obtívose información da documentación e dos esquemas correspondentes a casos prácticos de sistemas automáticos.

 - Identificáronse os dispositivos e os compoñentes que configuran o sistema automático global (mando, regulación, forza, proteccións, medidas,

entradas e saídas, etc.), e explicáronse as características e o funcionamento de cada un.

 - Elaborouse un esquema xeral das seccións que compoñen a estrutura do sistema automático.

 - Confeccionouse o esquema coa simboloxía adecuada.

 - Prevíronse as situacións de emerxencia que poidan presentarse nos sistemas automáticos.

 - Documentáronse os procedementos de montaxe e posta en marcha da instalación.

 - Elaboráronse os programas dos sistemas de control empregados.

 - Montáronse e conectáronse os elementos e redes dos sistemas mecánicos, eléctricos, pneumáticos e/ou hidráulicos e de control.

 - Respectouse as normas de práctica profesional comunmente aceptadas no sector industrial.

 - Conseguiuse o funcionamento correcto na posta en marcha mediante a regulación e o control das variables físicas que afectan a sistema.

 - Aplicáronse técnicas para a realización de mantemento preventivo, preditivo e correctivo.

 - Tívose en conta a normativa de prevención de riscos laborais na montaxe, na posta en marcha e no mantemento dos sistemas.

 - Diferenciáronse os modos de funcionamento e as súas características específicas de sistemas reais ou simulados.

 - Calculáronse as magnitudes e os parámetros básicos dun sistema, contrastándoos cos valores reais medidos nese sistema.

 - Estableceuse a relación entre os sistemas de comunicación industrial do mercado cos niveis da pirámide CIM.

 - Determináronse os tipos de comunicación do mercado europeo en función das características técnicas dos requisitos.

 - Substituíuse o cableamento dalgunhas entradas e saídas dos PLC que controlan as tecnoloxías pneumáticas e/ou hidráulica, eléctrica e

mecánica, e un manipulador e/ou robot empregados, polo bus de campo apropiado, mantendo o funcionamento fiable e de calida

 - Púxose en práctica un bus industrial, substituíndo algunhas entradas e saídas dos PLC, que controlan as tecnoloxías pneumática e/ou hidráulica,

eléctrica e mecánica, e un manipulador e/ou robot empregados, por periferia descentralizada, mantendo o funcion

 - Comunicáronse cun bus industrial os autómatas programables e os PC, a nivel de célula e a nivel de campo ou proceso, conectando sensores e

actuadores a sistemas de control de automatización (autómatas, PC, terminais de operador, etc.), obtendo un funciona

 - Tívose en conta a normativa de prevención de riscos laborais na montaxe dos sistemas.

 - Identificouse a tipoloxía e as características dos síntomas das avarías máis frecuentes que se poidan presentar nun sistema automatizado.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 - Definiuse o procedemento de intervención (do conxunto e por sistema) para determinar a causa ou as causas da avaría.

 - Enunciáronse as hipóteses das causas das avarías detectadas nun sistema automatizado, relacionándoas cos síntomas que presenta o sistema

ou os sistemas implicados.

 - Localizouse o elemento responsable da avaría ou programa, e corrixiuse a disfunción e/ou modificouse o programa no tempo adecuado.

Para avaliar positivamente este módulo será necesario superar as probas escritas e as prácticas, facendo media entre as mesmas, sempre e

cando se obteña como media UN TRES  como mínimo en cada unha das modalidades. Esta nota representará o 80% da nota final.  O 20%

restante obterase do traballo realizado a diario nas actividades de clase, a participación nas mesmas e a realización do libro do alumno onde se

recollerán todos os traballos, exercicios e parte teórica exposta na clase.

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

A avaliación do módulo realízase tendo en conta o establecido na Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a

avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. (DOG do 15 de xullo de 2011)

Avaliación continua

As actividades de recuperación previstas até a segunda avaliación son:

- Repetición das probas escritas: no segundo trimestre recupéranse as probas do primeiro período de avaliación, e se hai disponiblidade horaria,

recupéranse as probas do segundo período.

- Rsepetición das prácticas: ao longo do 2º período de avaliación poderanse recuperar as prácticas non superadas do curso.

- Presentar o libro de curso elaborado polo propio alumno. Onde  deberán aparecer todas as actividades realizadas durante o curso.

En calquera caso, os informes-memoria de todas as prácticas do curso deben ser entregados antes da 2ª avaliación para obter unha avaliación

positiva no módulo.

Para poder acollerse a este sistema de avaliación continua o número de faltas de asistencia non poderá ser superior ó 10% da duración do

módulo.

Actividades de recuperación durante o período de FCT

O alumnado que non poida acceder á FCT por non obter unha avaliación positiva no módulo, poderá recuperar este módulo realizando unha serie

de actividades durante o período ordinario de realización da FCT, co obxecto de acadar unha avaliación positiva no mes de xuño.

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

O alumnado que perda o dereito de avaliación continua poderá realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final do módulo,

que consistirá en:

- Unha proba escrita de carácter teórico, na que figurarán cuestións, exercicios e desenvolvemento dos temas sobre os contidos das unidades

didácticas da programación.

- Unha proba de carácter práctico: montaxe, configuración e programación dun sistema automático, de acordo cunhas especificacións

determinadas.
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A data e hora de realización desta proba extraordinaria de avaliación será publicada no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro.

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

Ao finalizar o curso realizarase un informe de avaliación  da programación didáctica no que se recollerán as variacións producidas  con respecto ao

previsto  e que servirán de referencia para a elaboración da programación didáctica do seguinte curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

As medidas de atención á diversidade son propostas para adaptar os procedementos e infraestructuras ás necesidades especiais, tanto de

alumnos que presenten algún tipo de discapacidade, como a alumnado con capacidades altas.

Na avaliación inicial procederase a detectar necesidades mediante a análise da información de anteriores cursos, do seu expediente académico, e

do rendemento no inicio de curso.

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

Ao alumnado que presente unha discapacidade física o intelectual, realizaranselle as adaptacións pertinentes tanto en infraestructuras como na

adaptación de tarefas.

O alumnado que presente unhas capacidades máis elevadas da media, proporáselles a realización de actividades de ampliación máis complexas,

a colaboración na coordinación e na execución das prácticas do resto do alumnado,  etc.

Nestes casos solicitarase a colaboración do departamento de orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Poténciase as relacións pacíficas entre todos os menbros da comunidade educativa, cultivando as conductas asertivas,  a aceptación das

diferenzas, a multiculturalidade, a tolerancia, o respecto aos Dereitos Humanos, etc,...que se engloban nun xeral sobre a Educación para a

Convivencia e a tolerancia e a forma de resolución non violenta de conflictos que poidan xurdir e promovendo o respecto, coidado e promoción do

medio ambiente.

Fomentaráse a sensibilidade pola seguridade e hixiene laborais tendo en conta a próxima incorporación ao mercado de traballo.

Promoverase o espíritu analítico, crítico, responsable e solidario, para enfrentarse aos diferentes dilemas que propón a vida.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Proponse a visita didáctica a unha feira de maquinaria e automatización industrial.
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