
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Fermín Bouza Brey 2017/201836013771 Vilagarcía de Arousa

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMA Mecatrónica industrial Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMA03Instalación e mantemento Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0942 Procesos e xestión de mantemento e calidade 502017/2018 126105

MPMP09_42 Procesos e xestión de montaxe e mantemento 502017/2018 7260

MPMP09_42 Xestión da calidade 502017/2018 5445

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

Profesorado asignado ao módulo GONZALO VILLANUEVA LEDE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

O entorno productivo do centro desenvolvese nos diversos polígonos industriais e outras industrias da zona... A industria conserveira propia da

actividade da zona, as actividades agrícolas e a actividade industrial de mantemento e servicios a producción son actividades do texido industrial

do entorno... Tamén mencionar que a procedencia do alumnado é diversa, aínda que zonas cercanas o Fermín Bouza Brey tamén reciben

alumnado para a realización das prácticas e en algún caso conseguen estabilidade laboral
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PROFESIONAIS

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 Funcións principais no mantemento. Definicións e tipos de mantemento. Historia e etapas do mantemento.
Obxetivos. Documentación da máquina. Rodaxe das máquinas. Organización do departamento

Introducción 10 10

2 Establecemento dun plan de mantemento nunha instalación cunha dotación determinada e de requerimentos
de mantementos variados

Exemplo de Plan de
Mantemento

18 10

3 Tipos de proxectos, a súa xestión co emprego da teoría dos grafos para a súa xestiónProxectos. Xestión de
Proxectos.
Fundamento dos
grafos

12 10

4 Exemplarizar con grafos a xestión integral de proxectosAplicación dos grafos
na xestión de
proxectos

8 10

5 Método do Camiño Crítico. CPM. Tempos de tarefas deterministas. Diferentes tipos de recursos e metodoloxía
e asignación según diversas teorías

Xestión de proxectos.
CPM. Asignación de
recursos

24 10

6 A calidade coma estratexia, factores de influencia, fundamentos e organización. Plan de calidadeXestión da calidade na
empresa

9 5

7 O Bucle da calidade, necesidades do cliente, calidade nas compras no deseño e na producción. As persoasFactores clave da
calidade

9 5

8 Documentación do Sistema de Xestión de Calidade según UNE-EN ISO 9001:2008, pirámide documental:
Rexistros, Instruccións de traballo, Procedementos. Manual de calidade

Documentación do
Sistema de Xestión da
Calidade

10 10

9 A Calidade Total. Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM). Premios Europeos á Calidade. Premios
Nacionais_Autonómicos

Modelos de Xestión de
Calidade Total

8 10

10 Técnicas para a mellora e resolución de problemas,técnicas de traballo en grupo, as 7 ferramentas estadísticas
da Calidade, Orden e Limpeza: 5s. Técnicas de planificación e mellora de deseño, Análise modal de fallos e
efectos (AMFE), POKA_YOKE a proba de errores

Técnicas para a
Xestión da Calidade

10 10

11 Os costes da calidade e a súa optimizaciónCostes da Calidade 8 10
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PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece as fases dun proceso de montaxe e de mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial, analizando a documentación técnica, o
plan de calidade e de seguridade, e os manuais de instrucións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os circuítos, os elementos auxiliares e os compoñentes das máquinas e dos equipamentos das instalacións.

CA1.2 Determináronse as actividades do mantemento preditivo e preventivo que cumpra realizar en máquinas e equipamentos.

CA1.3 Determináronse os procedementos de actuación do mantemento correctivo que cumpra realizar en máquinas e equipamentos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Mantemento correctivo, preventivo, preditivo, etc.

 Procesos de montaxe e de mantemento.
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Exemplo de Plan de Mantemento 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece as fases dun proceso de montaxe e de mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial, analizando a documentación técnica, o
plan de calidade e de seguridade, e os manuais de instrucións. NO

RA2 - Elabora plans de montaxe e mantemento de instalacións, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos para o seguimento e o
control da execución. NO

RA3 - Elabora o catálogo de repostos e o programa de xestión e aprovisionamento, establecendo as condicións de almacenamento dos compoñentes, utensilios,
materiais e equipamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificouse a documentación técnica de provedores.

CA1.5 Seleccionáronse ferramentas, equipamentos e utensilios necesarios.

CA1.7 Determináronse os tipos de recursos humanos e materiais necesarios.

CA2.1 Definíronse as especificacións das operacións que se vaian realizar.

CA2.2 Estableceuse a secuencia das operacións de cada fase.

CA2.3 Tivéronse en conta as condicións técnicas da montaxe, as cargas de traballo, o plan de mantemento e as características do aprovisionamento.

CA2.8 Determináronse as especificacións de control do plan de montaxe e os procedementos para o seguimento e a localización anticipada de posibles interferencias, e demoras na
execución do proxecto.

CA2.9 Elaborouse o rexistro das intervencións de mantemento.

CA2.10 Aplicouse a normativa de seguridade durante a execución do proceso.

CA3.1 Determináronse as formas de aprovisionamento e almacenaxe en relación coas necesidades dos plans de montaxe e mantemento.

CA3.2 Definíronse os medios de transporte e os prazos de entrega dos equipamentos, compoñentes, utensilios e materiais.

CA3.3 Establecéronse os criterios de almacenaxe, así como os niveis de repostos.

CA3.4 Garantiuse a dispoñibilidade e a calidade do aprovisionamento.

CA3.5 Valoráronse os criterios de optimización de repostos.

CA3.6 Estableceuse o protocolo de recepción e de cumprimento da normativa de seguridade dos materiais subministrados.

CA3.8 Estableceuse o sistema de codificación para a identificación de pezas de reposto.

CA3.9 Establecéronse as condicións de almacenamento dos materiais, equipamentos e compoñentes, garantindo a súa correcta conservación e o cumprimento da regulamentación
establecida.

CA3.10 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica.
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4.2.e) Contidos

Contidos

 Listas de materiais.

 Especificacións técnicas de equipamentos e materiais.

 Equipamentos, utensilios e ferramentas.

 Sistemas informatizados de xestión de procesos.

 Especificación e secuencia das operacións.

  Normativa de seguridade.

 Cargas de traballo.

 Recursos materiais e humanos necesarios para realizar a instalación.

 Control do plan de montaxe.

 Normas de utilización dos equipamentos, material e instalacións.

 Aplicación da normativa e da regulamentación.

 Homologación de provedores.

 Especificacións técnicas das compras.

 Prazos de entrega e calidade no subministración.

 Control de existencias e de preparación de pedidos.

 Catálogo de repostos.

 Xestión de ferramentas e utensilios.

 Sistemas informatizados de xestión de almacéns.

 Sistemas de codificación de pezas
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Proxectos. Xestión de Proxectos. Fundamento dos grafos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece as fases dun proceso de montaxe e de mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial, analizando a documentación técnica, o
plan de calidade e de seguridade, e os manuais de instrucións. NO

RA2 - Elabora plans de montaxe e mantemento de instalacións, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos para o seguimento e o
control da execución. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Sinalouse e estableceuse a secuencia das operacións de montaxe e mantemento.

CA2.4 Definíronse as etapas do plan de montaxe e mantemento, e os materiais necesarios para realizar a instalación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Fases: diagramas, características e relación entre elas.

 Estatística de fallos.

 0Sistemas informatizados de xestión de mantemento e proxectos.

 Técnicas de planificación (PERT e Gantt).
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Aplicación dos grafos na xestión de proxectos 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece as fases dun proceso de montaxe e de mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial, analizando a documentación técnica, o
plan de calidade e de seguridade, e os manuais de instrucións. NO

RA2 - Elabora plans de montaxe e mantemento de instalacións, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos para o seguimento e o
control da execución. NO

RA4 - Elabora orzamentos de montaxe e de mantemento das instalacións, valorando unidades de obra e aplicando prezos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Concretouse documentalmente a planificación, determinando actividades e recursos.

CA2.5 Identificouse e asignouse a relación de actividades, os tempos de execución e as unidades de obra.

CA2.6 Representáronse os diagramas de planificación de man de obra, materiais e medios, optimizando os prazos e os recursos.

CA2.7 Establecéronse os camiños críticos para o cumprimento dos prazos de execución e dos custos establecidos, cumprindo os requisitos requiridos pola planificación xeral.

CA4.1 Recoñecéronse e clasificáronse as unidades de obra que interveñen na instalación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Planificación e programación da montaxe e o mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.

 Especificacións técnicas da montaxe.

 Documentación técnica de referencia.

 Unidades de obra. Medicións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión de proxectos. CPM. Asignación de recursos 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora o catálogo de repostos e o programa de xestión e aprovisionamento, establecendo as condicións de almacenamento dos compoñentes, utensilios,
materiais e equipamentos. NO

RA4 - Elabora orzamentos de montaxe e de mantemento das instalacións, valorando unidades de obra e aplicando prezos. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.7 Utilizáronse programas de xestión de almacenamento para establecer criterios de optimización.

CA4.2 Identificáronse os elementos e as cantidades de cada unidade de obra.

CA4.3 Tivéronse en conta todos os traballos que se vaian realizar, no conxunto de unidades de obras.

CA4.4 Determináronse os métodos de medida e os prezos unitarios aplicables a cada unidade de obra deseñada.

CA4.5 Detalláronse os prezos descompostos por cada unidade de obra.

CA4.6 Obtívose o importe total de cada unidade de obra que intervén no orzamento.

CA4.7 Desagregáronse os custos anuais do mantemento preventivo-correctivo e preditivo.

CA4.8 Utilizáronse programas de xestión de mantemento para determinar os custos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de organización do almacén de mantemento.

 Cálculos parciais e totais das instalacións.

 Custo do mantemento integral.

 Orzamentos xerais.

 Sistemas informatizados de elaboración de orzamentos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión da calidade na empresa 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina accións para a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, para a mellora continua da produtividade no mantemento
e na montaxe das instalacións, interpretando os conceptos e os requisitos básicos. NO

RA2 - Aplica plans para o establecemento e o mantemento dos modelos de excelencia empresarial, interpretando a norma en que se basea e as condicións
requiridas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os principios e os fundamentos dos sistemas de aseguramento da calidade.

CA1.2 Identificáronse as fases para a implantación dun sistema de xestión da calidade, a partir dun manual ou plan de calidade.

CA1.4 Relacionáronse os medios existentes para a verificación da implantación do sistema de xestión da calidade.

CA2.1 Identificáronse os conceptos e os obxectivos dun sistema de calidade total.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Definición de calidade. Normativa básica de calidade. Recoñecemento de calidade: homologación e certificación.

 0Análise das principais normas de aseguramento da xestión da calidade.

 Sistemas de aseguramento de calidade.

 Aseguramento da calidade.

 Principios da calidade total.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Factores clave da calidade 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina accións para a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, para a mellora continua da produtividade no mantemento
e na montaxe das instalacións, interpretando os conceptos e os requisitos básicos. NO

RA3 - Prepara os rexistros de calidade, considerando as súas características e a súa importancia para o control e a mellora do proceso e do produto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Relacionáronse as ferramentas de calidade empregadas nos procesos de mellora continua.

CA1.8 Aplicáronse accións correctoras das non-conformidades que permitan a mellora da calidade.

CA3.6 Especificouse o procedemento para o tratamento das non-conformidades.

CA3.8 Determináronse os sistemas de medidas e unidades que se vaian empregar nos procesos de calibracións.

CA3.9 Determináronse as capacidades do proceso e das máquinas.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Control dimensional e estatístico do proceso. Técnicas metrolóxicas. Control de calibración de equipamentos e elementos de medición.

 Plan de calidade do control da produción.

 Medición da calidade do servizo.

 Plans de xestión das non conformidades.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Documentación do Sistema de Xestión da Calidade 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina accións para a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, para a mellora continua da produtividade no mantemento
e na montaxe das instalacións, interpretando os conceptos e os requisitos básicos. NO

RA3 - Prepara os rexistros de calidade, considerando as súas características e a súa importancia para o control e a mellora do proceso e do produto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse os procedementos de montaxe e mantemento no manual de calidade.

CA1.6 Determináronse os documentos e os requisitos mínimos que deben incluír os manuais, para a análise do funcionamento dos sistemas de calidade.

CA1.7 Indicáronse as condicións e o procedemento que se deben incluír nunha auditoría interna da calidade.

CA1.10 Aplicáronse programas informáticos na xestión da calidade.

CA3.1 Determináronse os requisitos fundamentais e as características xerais dos procedementos para o seu control.

CA3.2 Determináronse os rexistros do sistema de xestión de calidade.

CA3.3 Definiuse a estratexia de actuación sobre un proceso de xestión de mantemento.

CA3.5 Elixíronse as posibles áreas de actuación en función dos obxectivos de mellora indicados.

CA3.7 Planificouse a aplicación das ferramentas e dos plans de calidade, coidando a normativa de aseguramento e xestión da calidade.

CA3.11 Especificouse o procedemento estándar de actuación nunha empresa para a obtención do recoñecemento da excelencia empresarial.

4.8.e) Contidos

Contidos

  Manual de calidade e de procesos.

  Normas ISO 9001 para procesos industriais e de servizos.

  Programas informáticos para a xestión da calidade.

 Rexistro de datos nos documentos de calidade.

 Recoñecemento dos rexistros do sistema de xestión da calidade.

 Control dimensional e estatístico do proceso. Técnicas de metroloxía. Control de calibración de elementos e equipamentos de medición.

 Sistemas e procesos de autoavaliación. Regra de avaliación por lóxica REDAR (resultados, enfoque, despregamento, avaliación e revisión).

 Tratamento de resultados (cadros de mando, avaliación de provedores, satisfacción de clientes e diagnóstico externo).
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Modelos de Xestión de Calidade Total 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica plans para o establecemento e o mantemento dos modelos de excelencia empresarial, interpretando a norma en que se basea e as condicións
requiridas. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os conceptos e os obxectivos dun sistema de calidade total.

CA2.2 Tivéronse en conta as normas de xestión da calidade.

CA2.3 Detallouse a estrutura constitutiva do modelo EFQM, identificando as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

CA2.4 Definíronse os requisitos e o procedemento que se deben incorporar nunha autoavaliación do modelo EFQM.

CA2.5 Formuláronse as diferenzas do modelo EFQM con outros modelos de mellora da xestión empresarial.

CA2.8 Determináronse os principais indicadores dun sistema de calidade dunha empresa.

CA2.10 Identificáronse os criterios para a revisión e a actualización do sistema de xestión da calidade, conforme as normas de referencia.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Principios da calidade total.

 Conceptos fundamentais do sistema europeo EFQM.

 Mapa dos criterios do modelo de EFQM.

 Xestión dunha empresa sobre un modelo de excelencia.

 Outros modelos de excelencia empresarial.

 Plans de mellora continua dos procesos.

 Ferramentas informáticas para o seguimento do plan de calidade.
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PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Técnicas para a Xestión da Calidade 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina accións para a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, para a mellora continua da produtividade no mantemento
e na montaxe das instalacións, interpretando os conceptos e os requisitos básicos. NO

RA2 - Aplica plans para o establecemento e o mantemento dos modelos de excelencia empresarial, interpretando a norma en que se basea e as condicións
requiridas. NO

RA3 - Prepara os rexistros de calidade, considerando as súas características e a súa importancia para o control e a mellora do proceso e do produto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.10 Aplicáronse programas informáticos na xestión da calidade.

CA2.6 Identificáronse metodoloxías e ferramentas de xestión da calidade.

CA2.7 Vinculáronse as ferramentas de xestión da calidade cos campos de aplicación.

CA2.9 Aplicáronse ferramentas informáticas no seguimento dun plan de calidade.

CA3.10 Relacionáronse os métodos de inspección e os plans de mostraxe.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas para o aseguramento e a xestión da calidade: ferramentas de calidade total (5s, xestión de competencias, xestión de procesos, etc.) e ferramentas avanzadas de calidade
(QFD, AMFE, Poka Yoke, Benchmarking,,etc).
 Procesos de mellora continua.

 Identificación das fases para o establecemento dun sistema de xestión da calidade.

 Ferramentas estatísticas de calidade para o control do proceso.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Costes da Calidade 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina accións para a implantación e o mantemento dos sistemas de aseguramento da calidade, para a mellora continua da produtividade no mantemento
e na montaxe das instalacións, interpretando os conceptos e os requisitos básicos. NO

RA3 - Prepara os rexistros de calidade, considerando as súas características e a súa importancia para o control e a mellora do proceso e do produto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.9 Xestionáronse os recursos técnicos e humanos para o desenvolvemento dos procesos dos plans de calidade.

CA3.4 Deseñáronse os rexistros e o plan de control adheridos ao proceso produtivo.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de xestión da calidade.

 Custos de calidade: estrutura de custos, valoración e obtención de datos de custos.
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Os mínimos esixibles xa están especificados dentro de cada Unidade Didáctica incluíndoos nos criterios de avaliación e a través dos instrumentos

de avaliación

Os criterios de cualificación concordan co entendemento e comprobación da asimilación dos conceptos impartidos e reflexados nos

apuntes_fotocopias_exercicios...

Entender os exemplos expostos de casos reales: facilitados nos apuntes en papel ou formato electrónico... Realizar consultas en Biblioteca,

busquedas en Internet,... que permita ampliar coñecementos e mellorar a claridade da materia do módulo nos casos que se indiquen...

Importancia de entender a validez da normativa dos sistemas de xestión de calidade... A súa evolución hasta os nosos días... e a súa

actualización...

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

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

O longo do desenvolvemento das unidades didácticas e cumprindo ca avaliación continua, paralelamente as actividades, exercicios e controis

correxidos e que non se superen se facilitará un correspondente exemplar para suplir e correxir os erros cometidos, así coma o establecemento

dunha data posterior o control avaliativo, consensuado co_a alumno_a; previa a realización dún reforzo ou aclaración_explicación das dudas ou

coñecementos non asimilados... Procederase de xeito similar cos alumnos_as que teñan o módulo pendente...

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

No caso deste módulo, o alumno que perda a avaliación continua pode seguir asistindo e entregando as actividades encomendadas o resto do

grupo, así coma presentarse os controis establecidos para a avaliacion, nembergantes terá que superar positivamente as tarefas para unha

avaliación positiva do módulo... Recordando que ésta formación é presencial

En caso da non asistencia nin entrega de actividades propostas terá dereito a un control extraordinario

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

(O  departamento da familia profesional de Instalación e Mantemento, realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das

programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións... A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias... )

Esta nova aplicación permitirá refrescar, recuperar, reforzar e facer un seguimento actualizando os contidos ou datos facilitados para o

entendemento do módulo...

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Establécese un período inicial, o comenzar o curso académico, para reforzar coñecementos que axuden a seguir o módulo nas mellores condicións
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O reforzo educativo ha de ter como obxectivo reforzar coñecementos non asimilados ou que entrañen certa dificultade para o_a alumno_a:

-Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo

-Biblioteca, Consultas de Internet, páx Web. concretas, exercicios específicos...

-Posibilidade de desenrolar tarefas en grupo

-Confección de algún traballo, estudio,...

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación en valores.-

-Construíndo e potenciando relacións pacíficas entre o alumnado, a aceptación das diferenzas, a multiculturalidade, a tolerancia, o respecto dos

Dereitos Humanos, etc...

-Promovendo o respecto, coidado e promoción do medio ambiente tendo en conta a especialidade

-Fomentando o interés polos hábitos e costumes sans,...

-Promover todo tipo de accións polas que os alumnos filtren a información recibida, de xeito consciente, crítica, responsable e solidaria, así como

as decisións consecuentes para a compra de bens e servizos, tendo en conta os valores persoais, a utilización dos recursos e as consideracións

ecolóxicas adecuadas

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As visitas a realizar dende o centro escolar ata unha empresa ou actividade industrial concreta que complemente a formación do alumnado serán

as actividades complementarias e extraescolares propostas polo departamento e aprobadas e pola Comisión de Coordinación Pedagóxica (Visita a

empresa Finsa, e unha empresa de Ascensores en Vigo)...

10.Outros apartados

10.1) actualizacións e outros aspectos...

A posibilidade de incorporación de algunha actividade que relacione e complemente o grupo e o desenrolo adecuado e o máis actualizado posible

o módulo... Comentarios acerca da nova normativa ISO 9001:2015...
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