
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 (*)

MP0940 Representación gráfica de sistemas mecatrónicos 52017/2018 159133

MPMP09_40 Representación de produtos mecánicos e automatismos, e
especificación das características

52017/2018 9075

MPMP09_40 Debuxo asistido por computador (CAD) 52017/2018 6958

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA YOLANDA RODRÍGUEZ FACAL

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 integrarse 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.

Terminoloxía:  UC. Unidade de competencia  RP. Realizacións Profesionais  CR. Criterios de realización  CA. Criterios de Avaliación  RA.

Resultados de aprendizaxe  BC. Bloques de contidos
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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 PRESENTACION DE ALUMNOS/ASPRESENTACION DO
MODULO

1 1

2 REPRESENTACION
DE VISTAS

19 9

3 REPRESENTACION
DE CORTES E
SECCIONS

13 10

4 INTERPRETACION
DE ACOTACION Y
TOLERANCIAS

22 10

5 INTERPRETACION
DE ELEMENTOS
NORMALIZADOS

13 10

6 REPRESENTACION
DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACION

12 10

7 INTERPRETACION
DE PLANOS DE
CONJUNTO

10 10

8 REPRESENTACION
EN CAD 2D

19 10

9 REPRESENTACION
DE PEZAS E
CONXUNTOS EN 3D

14 10

10 REPRESENTACION
DE ELEMENTOS
MECANICOS  E
PLANOS EN 3D

14 10

11 REALIZACION DE UN
PROXETO EN 3D

22 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 PRESENTACION DO MODULO 1

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Debuxa produtos mecánicos, aplicando normas de representación gráfica. 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 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis adecuado para representar o produto, dependendo da información que se desexe amosar.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normalización e normas de debuxo industrial.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 REPRESENTACION DE VISTAS 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Debuxa produtos mecánicos, aplicando normas de representación gráfica. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionouse o sistema de representación gráfica máis adecuado para representar o produto, dependendo da información que se desexe amosar.

CA1.2 Preparáronse os instrumentos de representación e os soportes necesarios.

CA1.3 Elaborouse un esbozo a man alzada segundo as normas de representación gráfica.

CA1.4 Elixiuse a escala en función do tamaño dos obxectos que se vaian representar.

CA1.5 Realizáronse as vistas mínimas necesarias para visualizar o produto.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Normalización e normas de debuxo industrial.

 Formatos normalizados.

 Técnicas de esbozamemnto.

 Sistemas de representación: diédrico, perspectivas cabaleira e axonométrico (isométrico).

 Liñas normalizadas.

 Escalas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 REPRESENTACION DE CORTES E SECCIONS 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Debuxa produtos mecánicos, aplicando normas de representación gráfica. 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 Representáronse os detalles, identificando a súa escala e a súa posición na peza.

CA1.7 Realizáronse os cortes e as seccións necesarios para representar todas as partes ocultas do produto.

CA1.8 Representáronse despezamentos de conxunto.

CA1.9 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica para determinar o tipo e o grosor de liña, segundo o que represente.

CA1.10 Encartáronse planos, seguindo normas específicas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Cortes, seccións e roturas.

  Encartadura de planos.

 Formatos normalizados.

 Planos de conxunto e despezamento.

 Sistemas de representación gráfica: sistemas europeo e americano.

 Vistas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 INTERPRETACION DE ACOTACION Y TOLERANCIAS 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Establece características de produtos mecánicos, interpretando especificacións técnicas segundo a normativa. NO

RA3 - Representa sistemas de automatización pneumáticos, hidráulicos e eléctricos no plano, aplicando normas de representación e especificando a información
básica de equipamentos e elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Seleccionouse o tipo de cotación, tendo en conta a función do produto ou o seu proceso de fabricación.

CA2.2 Representáronse cotas segundo as normas de representación gráfica.

CA2.3 Representáronse tolerancias dimensionais segundo as normas específicas.

CA2.4 Determináronse os tipos de axustes, en función das tolerancias dimensionais, segundo as normas específicas.

CA2.5 Representáronse símbolos normalizados para definir as tolerancias xeométricas.

CA3.6 Representáronse valores de funcionamento da instalación e as súas tolerancias.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía en sistemas mecánicos.

 Simboloxía de tratamentos.

 Cotación.

 Representación de tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais.

 Sistemas de axustes ISO.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 INTERPRETACION DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Establece características de produtos mecánicos, interpretando especificacións técnicas segundo a normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Representáronse no plano acabamentos superficiais seguindo a normativa aplicable.

CA2.7 Representouse no plano a listaxe de pezas, indicando materiais, denominación, etc., seguindo a normativa aplicable.

CA2.8 Representáronse no plano tratamentos e as súas zonas de aplicación, seguindo a normativa aplicable.

CA2.9 Representáronse elementos normalizados, seguindo a normativa aplicable (parafusos, pasadores, soldaduras, etc.).

4.5.e) Contidos

Contidos

 Acabamentos superficiais.

 Representación de tratamentos térmicos, termoquímicos e electroquímicos.

 Representación de formas e elementos normalizados (chavetas, roscas, guías, soldaduras, etc.).

 Utilización de catálogos comerciais.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 REPRESENTACION DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Representa sistemas de automatización pneumáticos, hidráulicos e eléctricos no plano, aplicando normas de representación e especificando a información
básica de equipamentos e elementos. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse distintas formas de representar un esquema de automatización.

CA3.2 Debuxáronse os símbolos pneumáticos e hidráulicos segundo normas de representación gráfica.

CA3.3 Debuxáronse os símbolos eléctrico-electrónicos segundo normas de representación gráfica.

CA3.4 Realizáronse listaxes de compoñentes dos sistemas.

CA3.5 Utilizáronse referencias comerciais para definir os compoñentes da instalación.

CA3.6 Representáronse valores de funcionamento da instalación e as súas tolerancias.

CA3.7 Representáronse as conexións e as etiquetas de conexión de instalacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Identificación de compoñentes en esquemas pneumáticos e hidráulicos, e en esquemas eléctricos e programables.

 Simboloxía de elementos pneumáticos e hidráulicos, e de elementos eléctricos, electrónicos e programables.

 Simboloxía de conexións entre compoñentes.

 Lista de compoñentes.

 Etiquetas de conexión.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 INTERPRETACION DE PLANOS DE CONJUNTO 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Establece características de produtos mecánicos, interpretando especificacións técnicas segundo a normativa. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.9 Representáronse elementos normalizados, seguindo a normativa aplicable (parafusos, pasadores, soldaduras, etc.).

CA2.10 Interpretáronse planos en idiomas estranxeiros.

4.7.e) Contidos

Contidos

 0Lista de pezas (materiais, denominación, dimensións, etc).

 Utilización de catálogos comerciais.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 REPRESENTACION EN CAD 2D 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora documentación gráfica, utilizando aplicacións de debuxo asistido por computador. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Seleccionáronse opcións e preferencias do CAD en función das características da representación que cumpra realizar.

CA1.3 Representáronse obxectos en dúas e tres dimensións.

CA1.8 Importáronse e exportáronse ficheiros, posibilitando o traballo en grupo e a cesión de datos para outras aplicacións.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Programas de CAD.

  Xestión de ficheiros de debuxo.

  Impresión.

 Configuración do software.

 Xestión de capas.

 Ordes de debuxo.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 REPRESENTACION DE PEZAS E CONXUNTOS EN 3D 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora documentación gráfica, utilizando aplicacións de debuxo asistido por computador. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Creáronse capas de debuxo para facilitar a identificación das partes da representación gráfica.

CA1.4 Utilizáronse os elementos contidos en librarías específicas.

CA1.8 Importáronse e exportáronse ficheiros, posibilitando o traballo en grupo e a cesión de datos para outras aplicacións.

4.9.e) Contidos

Contidos

  Representación de obxectos en 2D e 3D.

  Xestión de ficheiros de debuxo.

  Impresión.

 Ordes de modificación.

 Ordes de cotación.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 REPRESENTACION DE ELEMENTOS MECANICOS  E PLANOS EN 3D 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora documentación gráfica, utilizando aplicacións de debuxo asistido por computador. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Representáronse as cotas e as tolerancias dimensionais, xeométricas e superficiais da peza ou do conxunto, seguindo a normativa aplicable.

CA1.6 Asignáronse restricións ás pezas para simular a súa montaxe e o seu movemento.

CA1.9 Imprimíronse e encartáronse os planos, seguindo as normas de representación gráfica.

4.10.e) Contidos

Contidos

  Xestión de ficheiros de debuxo.

  Impresión.

 Opcións e ordes de superficies.

 Opcións e ordes de sólidos.

 Librarías de produtos.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 REALIZACION DE UN PROXETO EN 3D 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Elabora documentación gráfica, utilizando aplicacións de debuxo asistido por computador. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Asignáronse restricións ás pezas para simular a súa montaxe e o seu movemento.

CA1.7 Simulouse a interacción entre as pezas dun conxunto para verificar a súa montaxe e funcionalidade.

CA1.9 Imprimíronse e encartáronse os planos, seguindo as normas de representación gráfica.

4.11.e) Contidos

Contidos

 0Asignación de materiais e propiedades.

  Asignación de restricións.

  Árbore de operacións.

  Ensamblaxe de pezas.

  Xestión de ficheiros de debuxo.

  Impresión.
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Á finalización do módulo, o alumno deberá ser capaz de:

Coñecer e diferenciar os soportes físicos, instrumentos e produtos para debuxar. Coñecer, diferenciar e aplicar normativas sobre formas, escalas,

rotulación, liñas, etc. Coñecer e usar con soltura os sistemas de representación gráfica tratados. Croquizar con soltura as distintas formas e

obxectos, así como conxuntos e/ou subconxuntos de máquinas acompañados da correcta Acotación, con indicación cando sexa necesario de

formas comerciais, simboloxía, etc. Debuxar e Editar formas en 2 dimensións, en programa de CAD , Acotación, creación e edición de bloques,

protección e recuperación da información xerada neste contorno, impresión de traballos.

O exposto neste punto comunícaselles aos alumnos mediante unha presentación en Power Point, facendo mención da accesibilidade á

programación do módulo exposta no presente documento.

A avaliación do módulo concretarase en ou conxunto de actividades planificadas correspondentes a uns períodos de tempo determinados (inicial,

sumativa e final)

Como criterios de avaliación utilizaranse basicamente os seguintes:

O alumno/a deberá razoar correctamente sobre os contidos de carácter conceptual.

Deberá responder correctamente (oralmente e/ou por escrito) ás cuestións que se irán expondo no aula e relacionadas con cada un de devanditos

contidos.

O alumno/a deberá resolver os casos e supostos teóricos e prácticos que sexan propostos polo profesor (controis escritos, probas prácticas) ao

longo dos tres trimestres que dura o módulo.

CRITERIOS DE CUALIFICACION:

Ademais dos criterios de avaliación expostos no punto anterior, teremos en conta os seguintes:

Asistencia a clase. O alumno perderá o dereito a ser avaliado de forma ordinaria cando falte máis dun 10% das horas lectivas do módulo. Xa que

logo, o alumno perderá o dereito a AVALIACIÓN ORDINARIA no momento en que acumule máis de 16 sesións (períodos de 50 minutos) de

ausencias.

Terase moi en conta a participación activa do alumno nas actividades de aula-taller. Tamén terase en conta a confección de apuntes de clase nun

caderno especifica para este módulo  (20 %)

Os derivados de controis, traballos escritos e prácticos no aula ou taller (80%)

Para acadar a valoracion positiva do modulo o alumno debe acadar unha nota de 5 puntos, nas medias sumativas.

Non se faran notas medias das sumativas senon se acada unha nota de 4 puntos en calquera dos parciais.

O exposto neste punto comunícaselles aos alumnos mediante unha presentación en Power Point, facendo mención da accesibilidade á

programación do módulo exposta no presente documento.

METODOLOXÍA:

Preséntanse a continuación unha serie ordenada de propostas metodolóxicas co obxecto de conseguir acadar os Resultados de Aprendizaxe

indicadas neste modulo.

Previa á explicación teórica de cada un dos contidos, o profesor promoverá un debate previo para provocar os errores ou as iconsistencias dos

coñecementos e opinións do grupo, ao obxecto de que de forma practica véxase a necesidade dos coñecementos obxecto da posterior

explicación.

Á finalización de cada explicación teórica, o profesor realizará a correspondente aplicación práctica daqueles contidos que o requiran, facendo uso

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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do material didáctico dispoñible.

Realizaranse controis teorico-practicos de forma periódica para comprobar o grao de aprendizaxe (avaliación sumativa) e poder comprobar se vai

adquirindo as capacidades terminais establecidas.

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

Despois das oportunas aclaracións por parte do profesor, o alumno, deberá realizar un traballo especifico da parte deficitaria de coñecemento no

soporte establecido ou unha nova práctica cos útiles adecuados.

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

Os alumnos poderán realizar unha proba extraordinaria que lles permita demostrar a adquisición das capacidades terminais establecidas

No seu caso, poderá tamén esixirse ao alumno para superar esa proba extraordinaria a presentación de traballos, cuestionarios, etc.

A proba extraordinaria, no mes de Xuño e na data que se sinale, constará das partes necesarias para superar os criterios mínimos exixibles

especificados no aparto 5.

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. O

referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase durante o primeiro mes de curso e terá como obxectivo avaliar cal é o estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos

e identificar posibles dificultades de aprendizaxe e problemas de comportamento. O equipo docente, pode adoptar decisións comúns cando así o

requira a  dinámica do grupo de alumno/as.

Utilizaranse como instrumentos de avaliación, os seguintes:

1. Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.

2. Dos estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.

3. Dos informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.

4. Da experiencia profesional previa.

5. Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.
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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 conseguir un ensino máis adaptado a cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo

todas as súas capacidades, non ceñindose exclusivamente aos aspectos intelectuais e de coñecemento senón tendo en conta tamén os de axuste

persoal, emocional e social.

As incluídas na estrutura da aula:

Este tipo de estratexias non modifica a organización do Centro nin do ciclo nin do nivel, concrétase dentro da aula. É, por tanto, fácil de realizar no

sentido de que non require contar con máis medios persoais que o profesor da aula e nalgúns casos,  os profesores que conten con horario

destinado ao reforzo educativo.

Son medidas que requiren unha gran planificación da Programación da aula e flexibilidade metodolóxica.

1.- Estratexias de Programación:

-Establecer, con claridade, os obxectivos mínimos a conseguir por todo o grupo

-Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se

pon en xogo.

2.- Estratexias de Recursos Materiais:

-Biblioteca de recursos con materiais que permitan realizar actividades de repaso, reforzo e profundización.

3.- Estratexias Espaciais.

-Localización do alumnado no sitio máis adecuado tendo en conta as súas características.

Estratexias Persoais:

-Axuda entre iguais: Titoría entre alumnos: un alumno, considerado experto nunha habilidade ou contido determinados, instrúe ou axuda a outros

que non o dominen.

-Aprendizaxe cooperativa: grupos heteroxéneos de alumnos que teñen o obxectivo de conseguir unha meta común; para conseguilo é

imprescindible a participación de cada  un dos membros do grupo.

-Traballo colaborativo en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou en parella.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación en valores.

- Construíndo e potenciando relacións pacíficas entre o alumnado, cultivando as condutas asertivas, a aceptación das diferenzas, a

multiculturalidade, a tolerancia, o respecto dos Dereitos Humanos, etc... que se englobarían nun xeral sobre a Educación para a convivencia e a

tolerancia e a forma de resolución non violenta dos conflitos que poidan xurdir entre eles.

Educación ambiental.

- Promovendo o respecto, coidado e promoción do medio ambiente.

Educación para a saúde e seguridade laboral.

- Fomentando o interés polos hábitos e costumes sans.

Educación do consumidor.

- Consistindo en 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.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Aterase as actividades acordadas no Departamento e remitidas a CCP

10.Outros apartados

10.1) visita

visita a feira de maquinaria en Oporto - Portugal

- 19 -


