
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV11Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

AM3009 Ciencias aplicadas I 62022/2023 210175

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

Profesorado asignado ao módulo OLIVIA ESTÉVEZ MARTÍNEZ

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

A materia de Ciencias Aplicadas aborda conceptos relacionados coas matemáticas, a física, a química e a bioloxía, que poden ser útiles para que

o alumnado se cuestione como funciona o mundo que lles rodea e aprenda a abordar problemas prácticos na súa vida diaria.

En todas as unidades didácticas que o permitan, procurarase usar exemplos, enunciados e casos prácticos relacionados co ámbito produtivo no

que se encadra o cilco.

Especialmente, na parte dedicada ás matemáticas, usaranse enunciados para os problemas que se relacionen co ámbito da mecánica. No caso da

química, buscarase escoller exemplos de reacións que estean relacionados co funcionamento dos motores e dos químicos que se empregan para

a reparación de vehículos, e na bioloxía, faranse símiles que fagan entender ao corpo humano como unha máquina que tamén ten un

funcionamento concreto e require dun mantemento adecuado.

No parte dedicada á saúde farase fincapé en doenzas que podan afectar aos traballadores do sector automovilístico e medidas preventivas para

evitalas.
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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 Aparatos do corpo humano relacionados coa nutrición (dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor); coa
relación (endócrino e nervioso) e coa reprodución. Doenzas relacionadas con cada un deles e hábitos
saudables

O corpo humano 40 20

2 Desenvolverase un proxecto de investigación no que se porán en práctica as distintas fases do método
científico.

O método científico 20 10

3 Números naturais, enteiros e racionais. Operacións con números enteiros. Potencias. Proporcionalidade.
Porcentaxes

O sentido numérico 40 20

4 Unidades de medida do S.I.; cambios de unidades; Cálculo de perímetros e áreas; Formas xeométricas e
coordenadas cartesianas.

Medidas e sentido
espacial

25 15

5 Recollida e organización de datos. Gráficas. Medidas de centralización e dispersión. Análise e interpretación de
táboas e de gráficas.

Estadística 20 10

6 Tipos de reaccións; composición da materia; Reaccións químicas; conservación da masaA materia e os seus
cambios

30 10

7 Enerxía eléctrica e natureza eléctrica da materiaA Enerxía 15 5

8 Expresións alxébricas e ecuacións de primeiro gradoÁlxebra 20 10

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O corpo humano 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Analiza a anatomía e a fisioloxía do corpo humano, recoñecendo a importancia de adoptar hábitos saudables para a prevención de doenzas SI

RA10 - Mantén unha actitude positiva na aprendizaxe das ciencias, participa activamente no traballo en equipo e valora as contribucións do resto do equipo SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Recoñecéronse e identificáronse órganos, aparellos e sistemas que participan en cada unha das funcións vitais, explicando os procesos fundamentais que interveñen nelas e
establecendo o seu papel e importancia

CA9.2 Recoñeceuse o sexo e a sexualidade desde a perspectiva da igualdade entre homes e mulleres, respectando a diversidade sexual e promovendo a responsabilidade nas prácticas
sexuais seguras

CA9.3 Avaliáronse os efectos de determinadas acción individuais sobre o organismo reflexionando sobre a importancia de adquirir hábitos saudables como método de prevención de
doenzas

CA9.4 Identificáronse as drogas legais e ilegais considerándoas como causa de prexuízo non só para as persoas que as consomen senón tamén para as que están na súa contorna

CA9.5 Analizouse a función do sistema inmune na prevención e na superación das doenzas, concienciouse sobre o uso responsable de antibióticos e valorouse a importancia das vacinas e
dos transplantes na sociedade

CA9.6 Recoñeceuse a información con base científica en relación coa saúde e as doenzas, distinguíndoa das pseudociencias, das falacias, das teorías conspiratorias e das crenzas
infundadas, e mantendo unha actitude escéptica ante estes

CA10.1 Amosouse resiliencia ante os retos académicos asumindo o erro como unha oportunidade para a mellora e desenvolvendo un autoconcepto positivo ante as ciencias

CA10.2 Asumiuse responsablemente unha función concreta dentro dun proxecto científico, utilizando espazos virtuais cando sexa necesario, achegando valor, analizando criticamente as
contribucións do resto do equipo, respectando a diversidade e favorecendo a inclusión

CA10.3 Emprendéronse, de forma guiada e de acordo coa metodoloxía adecuada, proxectos científicos colaborativos orientados á mellora e á creación de valor na sociedade

4.1.e) Contidos

Contidos

  Estratexias de recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe e de desenvolvemento da curiosidade, a iniciativa, a perseveranza e a resiliencia, así como o pracer de
aprender e comprender a ciencia.
  Estratexias que aumenten a flexibilidade cognitiva e a apertura a cambios, e que axuden a transformar o erro en oportunidade de aprendizaxe.

  Técnicas cooperativas que optimicen o traballo en equipo, despregamento de condutas empáticas e estratexias para a xestión de conflitos.

  Actitudes inclusivas como a igualdade efectiva de xénero, a corresponsabilidade, o respecto polas minorías e a valoración da diversidade presente na aula e na sociedade como unha
riqueza cultural.
  Estratexias de identificación e prevención de abusos, de agresións, de situacións de violencia ou de vulneración da integridade física, psíquica e emocional.

 A función de nutrición. Os aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor: anatomía, fisioloxía e relación entre eles. Análise xeral da función de nutrición e a súa importancia.

 A función de relación. Receptores sensoriais. Centros de coordinación: sistema nervioso e sistema endócrino. Órganos efectores. Análise xeral da función de relación e a súa importancia.

 A función de reprodución. Aparello reprodutor: anatomía e fisioloxía. Análise xeral da función de reprodución e a súa importancia.  Métodos de anticoncepción e prácticas sexuais
responsables. Prevención das infeccións de transmisión sexual. Educación afectivo-sexual desde a igualdade e o respecto á diversidade sexual.
 Saúde e doenzas. Hábitos saudables (prevención do consumo de drogas legais e ilegais, postura adecuada, dieta equilibrada, uso responsable dos dispositivos tecnolóxicos, autorregulación
emocional, exercicio físico e hixiene do sono). Sistema inmune: funcionamento e importancia. Doenzas infecciosas. Prevención, superación e tratamentos. Uso responsable de antibióticos.
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Contidos

 Transplantes: Importancia da doazón de órganos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O método científico 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza as fases do método científico, valorando a importancia da investigación e o traballo colaborativo para os avances sociais SI

RA2 - Resolve problemas en contextos cotiáns interpretando, organizando e analizando a información numérica relevante NO

RA10 - Mantén unha actitude positiva na aprendizaxe das ciencias, participa activamente no traballo en equipo e valora as contribucións do resto do equipo SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Expuxéronse preguntas e hipóteses que poidan ser respondidas ou contrastadas utilizando o método científico, a observación, a información e o razoamento, explicando fenómenos
naturais e realizando predicións sobre eles

CA1.2 Deseñáronse e realizáronse experimentos e obtivéronse datos cuantitativos e cualitativos sobre fenómenos naturais no medio natural e no laboratorio utilizando os instrumentos, as
ferramentas ou as técnicas adecuadas con corrección, para obter resultados claros que respondan a cuestións concretas ou que contrasten a veracidade dunha hipótese

CA1.3 Interpretáronse os resultados obtidos en proxectos de investigación utilizando o razoamento e, cando sexa necesario, ferramentas matemáticas e tecnolóxicas

CA1.4 Organizouse e comunicouse información científica e matemática de xeito claro e rigoroso e de maneira verbal, gráfica, numérica, etc. , utilizando o formato máis adecuado

CA1.5 Empregáronse e citáronse de forma adecuada fontes fiables seleccionando a información científica relevante na consulta e na creación de contidos, e mellorando a aprendizaxe
propia e colectiva

CA1.6 Asumiuse responsablemente unha función concreta dentro dun proxecto científico utilizando espazos virtuais cando sexa necesario, achegando valor, analizando criticamente as
contribucións do resto do equipo, respectando a diversidade e favorecendo a inclusión

CA1.7 Emprendéronse, de xeito guiado e de acordo coa metodoloxía adecuada, proxectos científicos colaborativos orientados á mellora e á creación de valor na sociedade

CA1.8 Valorouse a contribución da ciencia á sociedade e o labor dos homes e as mulleres que se dedican ao seu desenvolvemento, entendendo a investigación como un labor colectivo en
constante evolución, froito da interacción entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o ambiente

CA2.5 Organizouse e comunicouse información científica e matemática de xeito claro e rigoroso e de maneira verbal, gráfica, numérica, etc. , utilizando o formato máis adecuado

CA2.6 Analizouse e interpretouse información científica e matemática presente na vida cotiá, cunha actitude crítica

CA10.1 Amosouse resiliencia ante os retos académicos asumindo o erro como unha oportunidade para a mellora e desenvolvendo un autoconcepto positivo ante as ciencias

CA10.2 Asumiuse responsablemente unha función concreta dentro dun proxecto científico, utilizando espazos virtuais cando sexa necesario, achegando valor, analizando criticamente as
contribucións do resto do equipo, respectando a diversidade e favorecendo a inclusión

CA10.3 Emprendéronse, de forma guiada e de acordo coa metodoloxía adecuada, proxectos científicos colaborativos orientados á mellora e á creación de valor na sociedade

4.2.e) Contidos

Contidos

  Estratexias de recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe e de desenvolvemento da curiosidade, a iniciativa, a perseveranza e a resiliencia, así como o pracer de
aprender e comprender a ciencia.
  Estratexias que aumenten a flexibilidade cognitiva e a apertura a cambios, e que axuden a transformar o erro en oportunidade de aprendizaxe.

  Técnicas cooperativas que optimicen o traballo en equipo, despregamento de condutas empáticas e estratexias para a xestión de conflitos.

  Actitudes inclusivas como a igualdade efectiva de xénero, a corresponsabilidade, o respecto polas minorías e a valoración da diversidade presente na aula e na sociedade como unha
riqueza cultural.
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Contidos

  Estratexias de identificación e prevención de abusos, de agresións, de situacións de violencia ou de vulneración da integridade física, psíquica e emocional.

 Proxectos de investigación. Metodoloxía da investigación científica. Identificación e formulación de cuestións. Elaboración de hipóteses. Comprobación mediante experimentación. Análise e
interpretación de resultados.
 Contornas e recursos de aprendizaxe científica (como o laboratorio e as contornas virtuais): utilización adecuada, que asegure a conservación da saúde propia e a comunitaria, a seguridade
e o respecto polo ambiente.
 Linguaxe científica: interpretación, produción e comunicación eficaz de información de carácter científico no contexto escolar e profesional en diferentes formatos.

 Valoración da ciencia e da actividade desenvolvida polas persoas que se dedican a ela, e recoñecemento da súa contribución aos distintos ámbitos do saber humano e no avance e a
mellora da sociedade.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O sentido numérico 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Resolve problemas en contextos cotiáns interpretando, organizando e analizando a información numérica relevante SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Elaboráronse representacións que axuden na procura de estratexias de resolución dunha situación problematizada, organizando os datos dados e comprendendo as preguntas
formuladas

CA2.2 Acháronse as solucións dun problema utilizando a información e os datos achegados, os propios coñecementos e as estratexias e as ferramentas apropiadas

CA2.3 Comprobouse a corrección das solucións dun problema e a súa coherencia no contexto dado

CA2.4 Empregáronse ferramentas tecnolóxicas adecuadas na representación, na resolución de problemas e na comprobación das solucións

CA2.5 Organizouse e comunicouse información científica e matemática de xeito claro e rigoroso e de maneira verbal, gráfica, numérica, etc. , utilizando o formato máis adecuado

CA2.6 Analizouse e interpretouse información científica e matemática presente na vida cotiá, cunha actitude crítica

4.3.e) Contidos

Contidos

 Números e operacións. Identificación e representación de cantidades con números naturais, enteiros, decimais e racionais. Representación e ordenación de números na recta numérica.
Selección da representación máis adecuada dunha cantidade e utilización en distintos contextos. Operacións ou combinación de operacións con números naturais, enteiros, racionais ou
 Utilización da contaxe para resolver problemas da vida cotiá e profesional, adaptando a estratexia e o tipo de contaxe ao tamaño dos números.

 Interpretación de números grandes e pequenos.  Recoñecemento da notación científica.  Orde de magnitude.  Uso da calculadora na representación de números en notación exponencial e
científica.
 Factores e múltiplos: relacións e uso da factorización en números primos na resolución de problemas.

 Razóns e proporcións: comprensión e representación de relacións cuantitativas.

 Relacións de proporcionalidade directa e inversa. Recoñecemento das relacións de proporcionalidade directa e inversa. Interpretación da constante de proporcionalidade no contexto dado.
Resolución de problemas de proporcionalidade: escalas, cambio de divisas, etc.
 Porcentaxes. Comprensión e uso en diferentes contextos. Aumentos e diminucións porcentuais. Aplicación en contextos cotiáns e profesionais, como rebaixas, descontos, impostos, taxas,
etc.
 Toma de decisións a partir da información numérica relevante: consumo responsable, relacións calidade-prezo e valor-prezo en contextos cotiáns e profesionais.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Medidas e sentido espacial 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza medidas e estimacións en figuras planas, usando as ferramentas necesarias e adaptando a estratexia e o grao de precisión ao contexto SI

RA4 - Identifica e constrúe con ferramentas dixitais figuras de dúas e tres dimensións, e coñece as súas características principais SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Acháronse as solucións dun problema utilizando a información e os datos achegados, os propios coñecementos e as estratexias e as ferramentas apropiadas

CA3.2 Analizouse e interpretouse información científica e matemática presente na vida cotiá, cunha actitude crítica

CA3.3 Aplicáronse procedementos propios das ciencias e as matemáticas en situacións diversas, establecendo conexións entre áreas de coñecemento en contextos naturais, sociais e
profesionais

CA4.1 Elaboráronse representacións que axuden na procura de estratexias de resolución dunha situación problematizada, organizando os datos dados e comprendendo as preguntas
formuladas

CA4.2 Empregáronse ferramentas tecnolóxicas adecuadas na representación, na resolución de problemas e na comprobación das solucións

CA4.3 Organizouse e comunicouse información científica e matemática de xeito claro e rigoroso, e de maneira verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando o formato máis adecuado

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estimación, relacións e conversións. Toma de decisión xustificada do grao de precisión en situacións de medida.

 Obtención de fórmulas para o cálculo de perímetros e áreas de figuras planas.

 Aplicación do cálculo de perímetros e áreas na resolución de problemas.

 Formas xeométricas de dúas e tres dimensións. Descrición de figuras planas e tridimensionais, e os seus elementos característicos. Clasificación das formas xeométricas planas e
tridimensionais en función das súas propiedades ou características. Construción de formas xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría dinámica,
 Coordenadas cartesianas: localización e descrición de relacións espaciais.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Estadística 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Resolve problemas en contextos cotiáns interpretando, organizando e analizando a información numérica relevante NO

RA6 - Organiza e analiza información estatística usando ferramentas tecnolóxicas, e comunica os resultados de xeito claro e rigoroso SI

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Organizouse e comunicouse información científica e matemática de xeito claro e rigoroso e de maneira verbal, gráfica, numérica, etc. , utilizando o formato máis adecuado

CA2.6 Analizouse e interpretouse información científica e matemática presente na vida cotiá, cunha actitude crítica

CA6.1 Acháronse as solucións dun problema utilizando a información e os datos achegados, os propios coñecementos e as estratexias e ferramentas apropiadas

CA6.2 Empregáronse ferramentas tecnolóxicas adecuadas na representación, na resolución de problemas e na comprobación das solucións

CA6.3 Organizouse e comunicouse información científica e matemática de xeito claro e rigoroso, e de maneira verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando o formato máis adecuado

CA6.4 Analizouse e interpretouse información científica e matemática presente na vida cotiá, cunha actitude crítica

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características dunha poboación. Formulación de preguntas adecuadas. Estratexias de recollida de datos. Organización dos datos: frecuencias e táboas de frecuencia.

 Medidas de centralización e dispersión. Cálculo, interpretación e obtención de conclusións razoadas. Uso das ferramentas tecnolóxicas adecuadas a cada situación. Comparación de dous
conxuntos de datos atendendo ás súas medidas de centralización e de dispersión.
 Elaboración das representacións gráficas máis adecuadas mediante diferentes ferramentas tecnolóxicas (calculadora, folla de cálculo, apps, etc.).

 Análise e interpretación de táboas e gráficos estatísticos de variables estatísticas en contextos cotiáns.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A materia e os seus cambios 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza as fases do método científico, valorando a importancia da investigación e o traballo colaborativo para os avances sociais NO

RA7 - Caracteriza e explica fenómenos fisicoquímicos relevantes asociados á materia e os seus cambios, empregando coñecementos científicos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Valorouse a contribución da ciencia á sociedade e o labor dos homes e as mulleres que se dedican ao seu desenvolvemento, entendendo a investigación como un labor colectivo en
constante evolución, froito da interacción entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o ambiente

CA7.1 Identificáronse e comprendéronse fenómenos naturais relevantes, para os explicar en termos de teorías, leis e principios científicos adecuados, como estratexia na toma de decisións
fundamentadas

CA7.2 Elaboráronse representacións que axuden na procura de estratexias de resolución dunha situación problematizada, organizando os datos dados e comprendendo as preguntas
formuladas

CA7.3 Achouse a solución dun problema utilizando a información e os datos achegados, os propios coñecementos e as estratexias e as ferramentas apropiadas

CA7.4 Comprobouse a corrección das solucións dun problema e a súa coherencia no contexto formulado

4.6.e) Contidos

Contidos

 Contornas e recursos de aprendizaxe científica (como o laboratorio e as contornas virtuais): utilización adecuada, que asegure a conservación da saúde propia e a comunitaria, a seguridade
e o respecto polo ambiente.
 Teoría cinético-molecular: aplicación e explicación das propiedades máis importantes dos sistemas materiais.

 Composición da materia. Aplicación dos coñecementos sobre a estrutura atómica da materia para entender a formación de ións, a existencia de isótopos, o desenvolvemento histórico do
modelo atómico e a ordenación dos elementos na táboa periódica. Valoración das aplicacións dos elementos e compostos químicos de maior relevancia e utilidade social, ou relacionados
 Formulación e nomenclatura de substancias químicas simples e compostos binarios inorgánicos segundo as normas da IUPAC.

 Análise dos tipos de cambios que experimentan os sistemas materiais, para os relacionar coas súas causas e coas súas consecuencias.

 Reaccións químicas. Interpretación das reaccións químicas a nivel macroscópico e microscópico. Aplicación da lei de conservación da masa. Análise dos factores que afectan á velocidade
das reaccións químicas de forma cualitativa.
 Experimentación cos sistemas materiais: coñecemento e descrición das súas propiedades, a súa composición e a súa clasificación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A Enerxía 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Caracteriza e explica fenómenos e aplicacións relacionados coa enerxía eléctrica, e valora o seu uso responsable SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse e comprendéronse fenómenos naturais relevantes, para os explicar en termos de teorías, leis e principios científicos adecuados, como estratexia na toma de decisións
fundamentadas

CA8.2 Elaboráronse representacións que axuden na procura de estratexias de resolución dunha situación problematizada, organizando os datos dados e comprendendo as preguntas
formuladas

CA8.3 Achouse a solución dun problema utilizando a información e os datos achegados, os propios coñecementos e as estratexias e as ferramentas apropiadas

CA8.4 Comprobouse a corrección das solucións dun problema e a súa coherencia no contexto formulado

CA8.5 Analizouse e interpretouse información científica e matemática presente na vida cotiá, cunha actitude crítica

4.7.e) Contidos

Contidos

 Natureza eléctrica da materia: electrización dos corpos.

 Enerxía eléctrica: obtención. Circuítos eléctricos simples. Obtención experimental de magnitudes e relación entre elas. Medidas de seguridade e prevención.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Álxebra 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Usa a linguaxe alxébrica e as relacións lineais para resolver problemas sinxelos, comprobando a corrección e a coherencia das solucións atopadas SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Elaboráronse representacións que axuden na procura de estratexias de resolución dunha situación problematizada, organizando os datos dados e comprendendo as preguntas
formuladas

CA5.2 Acháronse as solucións dun problema utilizando a información e os datos achegados, os propios coñecementos e as estratexias e as ferramentas apropiadas

CA5.3 Comprobouse a corrección das solucións dun problema e a súa coherencia no contexto formulado

CA5.4 Empregáronse ferramentas tecnolóxicas adecuadas na representación, na resolución de problemas e na comprobación das solucións

CA5.5 Organizouse e comunicouse información científica e matemática de xeito claro e rigoroso, e de maneira verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando o formato máis adecuado

CA5.6 Analizouse e interpretouse información científica e matemática presente na vida cotiá, cunha actitude crítica

4.8.e) Contidos

Contidos

 Padróns e sucesións. Identificación de estruturas numéricas e gráficas. Determinación da regra de formación de diversas estruturas en casos sinxelos. Identificación de padróns en diferentes
contextos: mosaicos, frisos, calzadas, etc.
 Linguaxe alxébrica. Comprensión do concepto de variable. Expresión de relacións sinxelas mediante linguaxe alxébrica. Equivalencia de expresións alxébricas de primeiro grao. Resolución
alxébrica e gráfica de ecuacións lineais en problemas de contextos diferentes. Interpretación da solución dun problema e comprobación da coherencia no contexto. Uso de ferramentas
 Relacións e funcións. Formas de representación dunha relación: enunciado, táboas, gráficas e expresión analítica. Relacións lineais: interpretación en situacións contextualizadas descritas
mediante enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica.
 Estratexias para a interpretación e a modificación de algoritmos. Formulación de problemas susceptibles de seren analizados utilizando programas e outras ferramentas.
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Consideraranse mínimos esxixibles os resultados de aprendizaxe marcados no currículo oficial.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Os traballos e informes valorararanse de 0 a 10 puntos. O 20% da nota corresponderá á presentación (ortografía, limpeza, claridade expositiva,

etc.). O 80% restante corresponderá a indicadores específicos do traballo, valorándoos segundo os criterios de avaliación da programación. Os

traballos e informes non presentados en prazo, serán valorados cunha nota de 0.

As probas escritas serán valoradas de 0 a 10 puntos. Cada pregunta irá acompañada da súa puntuación máxima na propia proba.

O alumnado que non se presente na data oficial dunha proba escrita, poderá repetir dita proba se presena, no prazo dunha semana dende a súa

reincorporación, un xustificante da falta de asistencia.

Para obter a nota de cada unidade farase a media ponderada das probas escritas e traballos relacionados coa mesma.

Para o cálculo da nota de cada avaliación, farase a media aritmética das unidades traballadas durante ditas avaliacións, que suporán o 90% da

nota. O 10% restante correspóndese coa nota de clase.

Para calcular a nota de clase, terase en conta a táboa de observación diaria, na que se anotarán datos que inclúen a actitude na aula, o respecto

cara os/as compañeiros/as e a profesora, a puntualidade, a entrega a tempo das actividades, o comportamento, etc.

A nota final corresponderase coa media aritmética das tres avaliacións.

O alumnado que se atope en perda do dereito a avaliación continua pola cantidade de faltas de asistencia, pero non perda tal dereito por non ter

cumplidos os 16 anos, será avaliado igual ca o resto de compañeiros/as, valorando cun 0 todos os traballos non entregados e as probas escritas

non elaboradas.

Considerarase con avaliación positiva o alumnado que obteña unha nota final de 5 ou superior.

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

Despois das avaliacións primeira e segunda, realizaranse probas de recuperación. Farase unha proba escrita para os criterios de avaliación que se

cualifiquen con este método e terán un prazo novo para entregar os traballos e informes que avalíen outros criterios de avaliación. Estas notas

substituirán ás obtidas con anterioridade. A nota de clase non variará.

Ao final do curso, o alumnado con avaliación negativa realizará unha proba escrita cos mínimos exixibles. Aqueles criterios de avaliación que se

avalían durante o curso con traballos e/ou informes, serán avaliados nesta proba escrita a través de preguntas sobre o traballo realizado ó longo do

curso.

O/a alumno/a que teña menos da metade das unidades suspensas, fará unha proba escrita desas unidades. As notas obtidas substituirán ás

previas das unidades correspondentes. O resto de alumnos/as realizarán unha proba de toda a materia.

Independentemente da nota obtida na proba final, a nota do curso en ambos casos non superará o 6.
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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, realizará ao final do curso a mesma proba escrita que o alumnado que teña que recuperar

o curso completo, seguindo os mesmos crirerios de cualificación.

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

A profesora realizará un seguimento periódico da programación. Deste xeito poderá detectar o ritmo de aprendizaxe do grupo e realizar as medidas

correctoras oportunas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Comezarase cunha entrevista co equipo de orientación do centro para coñecer as aptitudes eexpectativas do alumnado que xa estaba no centro e

os informes recibidos do resto.

Realizarase unha proba de avaliación inicial para concretar as capacidades e limitacións do alumando.

Na avaliación inicial, co resto do claustro, decidiranse as medidas de adaptación, de ser o caso, que se deben adoptar co alumnado que así o

precise.

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

Ó longo de todas as unidades realizaranse actividades de reforzo na aula e actividades para fortalecer coñecementos e habilidades na casa.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ó longo das distintas unidades didácticas, trataranse os seguintes temas transversais:

- A educación para a igualdade de oportunidades en ambos sexos. Terá un tratamento fundamentalmente metodolóxico, coidando aspectos como

os niveis de expectativas iguais entre alumnos e alumnas e asignando tarefas de función das capacidades individuais.

- A educación cívica e moral: traballarase o fomento de actitudes de respecto cara as persoas, sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial

ou as súas crenzas, valorando o pluralismo e a diversidade.

- A educación ambiental: Potenciaranse actitudes persoais de aproveitamento de materiais na aula.

- A educación para a paz: Traballarase a actitude de diálogo fronte ao conflito.

- A educación para a saúde: Traballarase o respecto pola saúde e ps hábitos de prevención

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O alumnado participará nas actividades complementarias e extraescolares que organice o centro.

Non está prevista ningunha actividade complementaria organizada dende esta materia.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV11Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

AM3011 Comunicación e ciencias sociais I 72022/2023 247206

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

Profesorado asignado ao módulo ÁNGELA MARTÍNEZ FACHAL,PATRICIA VALDIVIESO BLANCO

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

A rápida evolución das sociedades actuais e as súas múltiples interconexións esixen o desenvolvemento das competencias que axuden aos

individuos a exercer unha cidadanía independente, activa e comprometida coa realidade contemporánea. As competencias clave, que forman

parte do perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico, abranguen todos os coñecementos, as destrezas e as actitudes que os individuos

necesitan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoais, para mellorar as súas capacidades e facilitar a súa integración social, para

poder desenvolver un estilo de vida responsable, sustentable e saudable e, fundamentalmente, para preparar o alumnado para a súa saída ao

mundo laboral. Estas competencias permitirán poder afrontar de maneira satisfactoria os retos e os desafíos do século XXI que, no caso dos ciclos

formativos de grao básico, estarán máis conectados coa realidade laboral e ofrecerán ao alumnado a oportunidade de se converter en persoal

cualificado e especializado nos distintos sectores da actividade profesional.

A presente programación didáctica contribúe a alcanzar as competencias profesionais, persoais e sociais que se relacionan a continuación:

a) Tramitar documentos ou comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas, información obtida e/ou necesidades destacadas.

c) Propoñer liñas de actuación encamiñadas á mellora da eficiencia dos procesos administrativos nos que interveña.

d) Clasificar, rexistrar e arquivar documentos e comunicacións segundo as técnicas apropiadas e os parámetros establecidos na empresa.

e) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ó ámbito

profesional, xestionando a información e os recursos existentes na aprendizaxe ó longo da vida e usando as tecnoloxías da información e da

comunicación.

f) Comunicarse con iguais, superiores, clientes e persoas baixo a súa responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a

información e coñecemento adecuados e respectando a autonomía e as competencias das persoas que interveñen no seu ámbito de traballo.

g) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade, de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos

procesos de produción ou prestación de servizos.

En canto ós obxectivos xerais do ciclo formativo que contribúa a acadar este módulo, podemos sinalar:

a) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa recoñecendo a súa estrutura, os seus elementos e as súas

características para os elaborar.

b) Identificar e seleccionar as expresións de lingua inglesa propias da empresa, para elaborar documentacións e comunicacións.

c)Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos en relación co seu emprego máis eficaz no tratamento da información,

para elaborar documentos e comunicacións.

d) Analizar a información dispoñible para detectar necesidades relacionadas coa xestión empresarial.
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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 Comprender e producir textos orais ou escritos básicos do día a díaO tempo presente:
produción e
comprensión de textos
en lingua inglesa

23 10

2 Participación activa a través de textos sinxelos en lingua inglesaO tempo pasado:
produción e
comprensión de textos
en lingua inglesa

24 10

3 Interpretación e elaboración de mensaxes sinxelas escritas en lingua inglesaO tempo futuro:
produción e
comprensión de textos
en lingua inglesa

24 10

4 Utilización de estratexias de comunicación oral en galego e casteláComunicación oral en
lingua galega e
castelá

22 10

5 Utilización de estratexias de comunicación escrita en galego e casteláComunicación escrita
en lingua galega e
castelá

22 10

6 Lectura reflexiva de textos literarios en castelá anteriores ao s. XIXLectura de textos
literarios en castelá
anteriores ó s.XIX

22 10

7 Lectura reflexiva de textos literarios en galego anteriores ó S. XIXLectura de textos
literarios en galego
anteriores ó s.XIX

20 10

8 Coñecemento das características meteorolóxicas e paisaxísticas, os elementos do clima e da paisaaxe e
outros aspectos xeográficos básicos.

Paisaxes naturais e
clima

20 10

9 Valoración da Prehistória e Antiguas e a súa relación co medio naturalSociedades
prehistóricas e antigas

35 10

10 Valoración da creación do espazo europeo na Idade Media e na Idade Moderna.Idade Media e Idade
Moderna

35 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O tempo presente: produción e comprensión de textos en lingua inglesa 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Comunica e interpreta información oral e escrita en lingua estranxeira, en situacións de comunicación habituais e frecuentes dos ámbitos profesional, persoal e
público, utilizando estratexias e técnicas básicas de planificación, execución e reparación para a comprensión, a produción e a coprodución de textos orais e escritos
breves, sinxelos, claros e ben estruturados

NO

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

Criterios de avaliación

CA3.3 Interpretouse de forma guiada o sentido global e a información específica e explícita de textos orais, escritos e multimodais breves e sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns,
propios do seu ámbito profesional de especialización ou de relevancia persoal, expresados de forma clara e no rexistro estándar da lingua estranxeira, a través de diversos soportes

CA3.6 Utilizáronse de forma guiada e en contornas persoais e profesionais da propia especialidade próximas á súa experiencia, estratexias adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, solicitar e formular aclaracións e explicacións en lingua estranxeira

CA3.8 Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese por compartir elementos culturais e lingüísticos que fomenten o
respecto, a sustentabilidade e a democracia

4.1.e) Contidos

Contidos

 Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de mellora.

  Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos ás situacións propias do seu ámbito profesional de especialización e á vida cotiá.

  Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística e cultural.

 Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, na produción e na coprodución de textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, dos ámbitos tanto profesional
de especialización como persoal.
 Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades, tales como expresión da entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións
espaciais, o tempo e as relacións temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, e relacións lóxicas básicas.
 Léxico, frases e expresións de uso común da familia profesional na que se insire o ciclo formativo e doutros ámbitos persoais do ámbito profesional.

 Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, a produción e a coprodución oral, escrita e multimodal, e plataformas virtuais de interacción e colaboración para a aprendizaxe
e a comunicación, tanto no ámbito profesional de especialización como no persoal.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O tempo pasado: produción e comprensión de textos en lingua inglesa 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Comunica e interpreta información oral e escrita en lingua estranxeira, en situacións de comunicación habituais e frecuentes dos ámbitos profesional, persoal e
público, utilizando estratexias e técnicas básicas de planificación, execución e reparación para a comprensión, a produción e a coprodución de textos orais e escritos
breves, sinxelos, claros e ben estruturados

NO

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

Criterios de avaliación

CA3.4 Producíronse en lingua estranxeira textos orais, escritos e multimodais breves, sinxelos, estruturados, comprensibles e adecuados á situación comunicativa, seguindo pautas e
modelos establecidos e facendo uso de ferramentas e recursos analóxicos e dixitais

CA3.5 Participouse en situacións interactivas e accións guiadas síncronas e asíncronas, breves e sinxelas, en lingua estranxeira, sobre temas cotiáns próximos ao seu ámbito profesional ou
de relevancia persoal, amosando empatía e respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital, así como polas diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e motivacións das
persoas interlocutoras
CA3.6 Utilizáronse de forma guiada e en contornas persoais e profesionais da propia especialidade próximas á súa experiencia, estratexias adecuadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, tomar e ceder a palabra, solicitar e formular aclaracións e explicacións en lingua estranxeira

CA3.7 Mellorouse a capacidade de se comunicar en lingua estranxeira utilizando os coñecementos e as estratexias do repertorio lingüístico e cultural propio, con apoio doutras persoas
participantes e de soportes analóxicos e dixitais

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica e concreta de forma comprensible, malia as limitacións derivadas do nivel de competencia na
lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.
  Estratexias básicas para identificar, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxe, padróns sonoros, etc. ), a partir da comparación das linguas e das variedades que
conforman o repertorio lingüístico persoal.
  Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos ás situacións propias do seu ámbito profesional de especialización e á vida cotiá.

 Estratexias básicas para a planificación, a execución, o control e a reparación da comprensión, a produción e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

 Funcións comunicativas básicas dos ámbitos profesional e persoal adecuadas ao contexto comunicativo: saudar, despedirse e presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar
eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información; dar instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións;
 Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, na produción e na coprodución de textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, dos ámbitos tanto profesional
de especialización como persoal.
 Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades, tales como expresión da entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións
espaciais, o tempo e as relacións temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, e relacións lóxicas básicas.
 Léxico, frases e expresións de uso común da familia profesional na que se insire o ciclo formativo e doutros ámbitos persoais do ámbito profesional.

 Padróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións comunicativas xerais asociadas a eses padróns.

 Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, a produción e a coprodución oral, escrita e multimodal, e plataformas virtuais de interacción e colaboración para a aprendizaxe
e a comunicación, tanto no ámbito profesional de especialización como no persoal.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O tempo futuro: produción e comprensión de textos en lingua inglesa 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Comunica e interpreta información oral e escrita en lingua estranxeira, en situacións de comunicación habituais e frecuentes dos ámbitos profesional, persoal e
público, utilizando estratexias e técnicas básicas de planificación, execución e reparación para a comprensión, a produción e a coprodución de textos orais e escritos
breves, sinxelos, claros e ben estruturados

NO

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 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura, selección e organización de información, avaliando de forma guiada a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función
do obxectivo perseguido e evitando os riscos de manipulación e desinformación

CA3.2 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e seleccionando de xeito guiado a información máis adecuada,
adoptando un punto de vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA3.3 Interpretouse de forma guiada o sentido global e a información específica e explícita de textos orais, escritos e multimodais breves e sinxelos sobre temas frecuentes e cotiáns,
propios do seu ámbito profesional de especialización ou de relevancia persoal, expresados de forma clara e no rexistro estándar da lingua estranxeira, a través de diversos soportes

CA3.4 Producíronse en lingua estranxeira textos orais, escritos e multimodais breves, sinxelos, estruturados, comprensibles e adecuados á situación comunicativa, seguindo pautas e
modelos establecidos e facendo uso de ferramentas e recursos analóxicos e dixitais

CA3.5 Participouse en situacións interactivas e accións guiadas síncronas e asíncronas, breves e sinxelas, en lingua estranxeira, sobre temas cotiáns próximos ao seu ámbito profesional ou
de relevancia persoal, amosando empatía e respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital, así como polas diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e motivacións das
persoas interlocutoras

4.3.e) Contidos

Contidos

  Estratexias básicas para identificar, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxe, padróns sonoros, etc. ), a partir da comparación das linguas e das variedades que
conforman o repertorio lingüístico persoal.
  Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos ás situacións propias do seu ámbito profesional de especialización e á vida cotiá.

 Estratexias básicas para a planificación, a execución, o control e a reparación da comprensión, a produción e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais.

 Funcións comunicativas básicas dos ámbitos profesional e persoal adecuadas ao contexto comunicativo: saudar, despedirse e presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar
eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información; dar instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións;
 Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, na produción e na coprodución de textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, dos ámbitos tanto profesional
de especialización como persoal.
 Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades, tales como expresión da entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións
espaciais, o tempo e as relacións temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a exclamación, e relacións lóxicas básicas.
 Léxico, frases e expresións de uso común da familia profesional na que se insire o ciclo formativo e doutros ámbitos persoais do ámbito profesional.

 Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos formatos, aos padróns e aos elementos gráficos.

 Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, a produción e a coprodución oral, escrita e multimodal, e plataformas virtuais de interacción e colaboración para a aprendizaxe
e a comunicación, tanto no ámbito profesional de especialización como no persoal.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Comunicación oral en lingua galega e castelá 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, comprende e procura información sobre as causas e as consecuencias dos procesos históricos e a súa permanencia no tempo, así como as
características do espazo xeográfico, os seus elementos e as súas interrelacións, recoñecendo o valor dos bens patrimoniais e culturais, o grao de sustentabilidade
da contorna e a necesidade de protexelos e de conservalos

NO

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral e escrita en linguas galega e castelá, e para interpretar textos literarios
anteriores ao século XIX nas dúas linguas, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal e aplicando os principios da escoita activa, estratexias
sinxelas de composición, as normas lingüísticas básicas e estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo

NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizouse e interpretouse a contorna nos seus aspectos xerais e locais desde unha perspectiva sistémica e integradora, a través de conceptos e procedementos xeográficos,
identificando os seus principais elementos e as interrelacións existentes, e valorando o grao de sustentabilidade e equilibrio dos espazos a partir de actitudes de defensa, protección,
conservación e mellora da contorna (natural, rural e urbana)
CA1.3 Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural e
un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse propostas
que contribúan á súa conservación e a un desenvolvemento ecosocial sustentable
CA1.4 Interpretouse a realidade europea, española e galega actual desde a perspectiva do desenvolvemento sustentable e a cidadanía global, recoñecendo a importancia de implicarse na
procura de solucións e no modo de concretalas desde a propia capacidade de acción, e valorando a contribución de programas e misións dirixidos polos estados, os organismos
internacionais e as asociacións civís para o logro da paz, a seguridade integral, a convivencia social e a cooperación entre os pobos
CA1.6 Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de discriminación, especialmente a que se dá por motivos socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de pertenza a minorías
etnoculturais
CA1.7 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura, selección e organización de información, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo
perseguido e evitando os riscos de manipulación e desinformación

CA1.8 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e seleccionando a información máis adecuada, adoptando un punto de
vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA1.9 Realizáronse exposicións orais con diferente grao de planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, educativo e profesional, axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro adecuado, en diferentes soportes e utilizando de xeito eficaz recursos verbais e non verbais

CA2.2 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto de vista
crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.4 Comprendeuse e interpretouse o sentido global, a estrutura, a información máis relevante en función das necesidades comunicativas e a intención do emisor en textos orais, escritos
e multimodais de diferentes ámbitos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada

CA2.5 Realizáronse exposicións orais con diferente grao de planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, educativo e profesional axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro axeitado, en diferentes soportes e utilizando de maneira eficaz recursos verbais e non verbais

CA2.7 Participouse de xeito activo e adecuado en interaccións orais informais, no traballo en equipo e en situacións orais formais de carácter dialogado, con actitudes de escoita activa e
estratexias de cooperación conversacional e cortesía lingüística

CA2.9 Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos profesional e persoal

CA2.10 Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que fomenten
o respecto, a sustentabilidade e a democracia

4.4.e) Contidos

Contidos

 Alfabetización mediática e informacional. Procura e selección da información con criterios de fiabilidade, calidade e pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información
en esquemas propios. Fontes de información: criterios de procura e selección de información fiable, pertinente e de calidade. Aspectos básicos da propiedade intelectual. Comunicación e
 Comunicación. Estratexias de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos. Contexto: compoñentes do feito comunicativo: grao de
formalidade da situación e carácter público ou privado; distancia social entre as persoas interlocutoras; propósitos comunicativos e interpretación de intencións; canle de comunicación e
 Reflexión sobre a lingua. Análise da diversidade lingüística da contorna. Biografía lingüística. Estratexias de construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico.
Observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas (morfemas, palabras e oracións). Manipulación de estruturas, formulación de hipóteses, contraexemplos,
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Comunicación escrita en lingua galega e castelá 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, comprende e procura información sobre as causas e as consecuencias dos procesos históricos e a súa permanencia no tempo, así como as
características do espazo xeográfico, os seus elementos e as súas interrelacións, recoñecendo o valor dos bens patrimoniais e culturais, o grao de sustentabilidade
da contorna e a necesidade de protexelos e de conservalos

NO

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral e escrita en linguas galega e castelá, e para interpretar textos literarios
anteriores ao século XIX nas dúas linguas, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal e aplicando os principios da escoita activa, estratexias
sinxelas de composición, as normas lingüísticas básicas e estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo

NO

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 Analizouse e interpretouse a contorna nos seus aspectos xerais e locais desde unha perspectiva sistémica e integradora, a través de conceptos e procedementos xeográficos,
identificando os seus principais elementos e as interrelacións existentes, e valorando o grao de sustentabilidade e equilibrio dos espazos a partir de actitudes de defensa, protección,
conservación e mellora da contorna (natural, rural e urbana)
CA1.3 Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural e
un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse propostas
que contribúan á súa conservación e a un desenvolvemento ecosocial sustentable
CA1.4 Interpretouse a realidade europea, española e galega actual desde a perspectiva do desenvolvemento sustentable e a cidadanía global, recoñecendo a importancia de implicarse na
procura de solucións e no modo de concretalas desde a propia capacidade de acción, e valorando a contribución de programas e misións dirixidos polos estados, os organismos
internacionais e as asociacións civís para o logro da paz, a seguridade integral, a convivencia social e a cooperación entre os pobos
CA1.6 Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de discriminación, especialmente a que se dá por motivos socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de pertenza a minorías
etnoculturais
CA1.7 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura, selección e organización de información, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo
perseguido e evitando os riscos de manipulación e desinformación

CA1.8 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e seleccionando a información máis adecuada, adoptando un punto de
vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.2 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto de vista
crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.6 Planificouse a redacción de textos escritos e multimodais atendendo á situación comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á canle; redactáronse e revisáronse borradores, e
presentouse un texto final coherente, cohesionado e co rexistro axeitado, con precisión léxica e corrección ortográfica e gramatical

CA2.8 Léronse de xeito autónomo textos seleccionados en función dos propios gustos, dos intereses e das necesidades, deixando constancia do progreso do propio itinerario de lectura e
cultural, e explicáronse os criterios de selección das lecturas

CA2.9 Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos profesional e persoal

CA2.10 Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que fomenten
o respecto, a sustentabilidade e a democracia

4.5.e) Contidos

Contidos

 Alfabetización mediática e informacional. Procura e selección da información con criterios de fiabilidade, calidade e pertinencia; análise, valoración, reorganización e síntese da información
en esquemas propios. Fontes de información: criterios de procura e selección de información fiable, pertinente e de calidade. Aspectos básicos da propiedade intelectual. Comunicación e
 Comunicación. Estratexias de produción, comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos. Contexto: compoñentes do feito comunicativo: grao de
formalidade da situación e carácter público ou privado; distancia social entre as persoas interlocutoras; propósitos comunicativos e interpretación de intencións; canle de comunicación e
 Reflexión sobre a lingua. Análise da diversidade lingüística da contorna. Biografía lingüística. Estratexias de construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico.
Observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas (morfemas, palabras e oracións). Manipulación de estruturas, formulación de hipóteses, contraexemplos,
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Lectura de textos literarios en castelá anteriores ó s.XIX 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, comprende e procura información sobre as causas e as consecuencias dos procesos históricos e a súa permanencia no tempo, así como as
características do espazo xeográfico, os seus elementos e as súas interrelacións, recoñecendo o valor dos bens patrimoniais e culturais, o grao de sustentabilidade
da contorna e a necesidade de protexelos e de conservalos

NO

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral e escrita en linguas galega e castelá, e para interpretar textos literarios
anteriores ao século XIX nas dúas linguas, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal e aplicando os principios da escoita activa, estratexias
sinxelas de composición, as normas lingüísticas básicas e estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo

NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural e
un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse propostas
que contribúan á súa conservación e a un desenvolvemento ecosocial sustentable
CA1.6 Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de discriminación, especialmente a que se dá por motivos socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de pertenza a minorías
etnoculturais
CA1.7 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura, selección e organización de información, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo
perseguido e evitando os riscos de manipulación e desinformación

CA1.8 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e seleccionando a información máis adecuada, adoptando un punto de
vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.1 Localizouse e organizouse información obtida a partir de diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo e das necesidades propostas

CA2.2 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto de vista
crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.9 Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos profesional e persoal

CA2.10 Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que fomenten
o respecto, a sustentabilidade e a democracia

4.6.e) Contidos

Contidos

 Educación literaria. Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario español desde a Idade Media ata o século XVIII inscritas nun itinerario temático ou de xénero.
Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario galego desde a Idade Media ata o século XIX inscritas nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de
 Reflexión sobre a lingua. Análise da diversidade lingüística da contorna. Biografía lingüística. Estratexias de construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico.
Observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas (morfemas, palabras e oracións). Manipulación de estruturas, formulación de hipóteses, contraexemplos,
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Lectura de textos literarios en galego anteriores ó s.XIX 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, comprende e procura información sobre as causas e as consecuencias dos procesos históricos e a súa permanencia no tempo, así como as
características do espazo xeográfico, os seus elementos e as súas interrelacións, recoñecendo o valor dos bens patrimoniais e culturais, o grao de sustentabilidade
da contorna e a necesidade de protexelos e de conservalos

NO

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral e escrita en linguas galega e castelá, e para interpretar textos literarios
anteriores ao século XIX nas dúas linguas, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal e aplicando os principios da escoita activa, estratexias
sinxelas de composición, as normas lingüísticas básicas e estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo

NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural e
un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse propostas
que contribúan á súa conservación e a un desenvolvemento ecosocial sustentable
CA1.6 Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de discriminación, especialmente a que se dá por motivos socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de pertenza a minorías
etnoculturais
CA1.7 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura, selección e organización de información, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo
perseguido e evitando os riscos de manipulación e desinformación

CA1.8 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e seleccionando a información máis adecuada, adoptando un punto de
vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.1 Localizouse e organizouse información obtida a partir de diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo e das necesidades propostas

CA2.2 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto de vista
crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.9 Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos profesional e persoal

CA2.10 Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que fomenten
o respecto, a sustentabilidade e a democracia

4.7.e) Contidos

Contidos

 Educación literaria. Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario español desde a Idade Media ata o século XVIII inscritas nun itinerario temático ou de xénero.
Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes do patrimonio literario galego desde a Idade Media ata o século XIX inscritas nun itinerario temático ou de xénero. Lectura guiada de
 Reflexión sobre a lingua. Análise da diversidade lingüística da contorna. Biografía lingüística. Estratexias de construción guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico.
Observación, comparación e clasificación de unidades comunicativas (morfemas, palabras e oracións). Manipulación de estruturas, formulación de hipóteses, contraexemplos,

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Paisaxes naturais e clima 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, comprende e procura información sobre as causas e as consecuencias dos procesos históricos e a súa permanencia no tempo, así como as
características do espazo xeográfico, os seus elementos e as súas interrelacións, recoñecendo o valor dos bens patrimoniais e culturais, o grao de sustentabilidade
da contorna e a necesidade de protexelos e de conservalos

NO

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral e escrita en linguas galega e castelá, e para interpretar textos literarios
anteriores ao século XIX nas dúas linguas, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal e aplicando os principios da escoita activa, estratexias
sinxelas de composición, as normas lingüísticas básicas e estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo

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 Analizouse e interpretouse a contorna nos seus aspectos xerais e locais desde unha perspectiva sistémica e integradora, a través de conceptos e procedementos xeográficos,
identificando os seus principais elementos e as interrelacións existentes, e valorando o grao de sustentabilidade e equilibrio dos espazos a partir de actitudes de defensa, protección,
conservación e mellora da contorna (natural, rural e urbana)
CA1.3 Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural e
un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse propostas
que contribúan á súa conservación e a un desenvolvemento ecosocial sustentable
CA1.4 Interpretouse a realidade europea, española e galega actual desde a perspectiva do desenvolvemento sustentable e a cidadanía global, recoñecendo a importancia de implicarse na
procura de solucións e no modo de concretalas desde a propia capacidade de acción, e valorando a contribución de programas e misións dirixidos polos estados, os organismos
internacionais e as asociacións civís para o logro da paz, a seguridade integral, a convivencia social e a cooperación entre os pobos
CA1.6 Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de discriminación, especialmente a que se dá por motivos socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de pertenza a minorías
etnoculturais
CA1.7 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura, selección e organización de información, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo
perseguido e evitando os riscos de manipulación e desinformación

CA1.8 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e seleccionando a información máis adecuada, adoptando un punto de
vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA1.9 Realizáronse exposicións orais con diferente grao de planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, educativo e profesional, axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro adecuado, en diferentes soportes e utilizando de xeito eficaz recursos verbais e non verbais

CA2.1 Localizouse e organizouse información obtida a partir de diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo e das necesidades propostas

CA2.2 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto de vista
crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.3 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura e de selección de información, evitando os riscos de manipulación e de desinformación

CA2.7 Participouse de xeito activo e adecuado en interaccións orais informais, no traballo en equipo e en situacións orais formais de carácter dialogado, con actitudes de escoita activa e
estratexias de cooperación conversacional e cortesía lingüística

CA2.9 Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos profesional e persoal

CA2.10 Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que fomenten
o respecto, a sustentabilidade e a democracia

4.8.e) Contidos

Contidos

 Obxectivos e estratexias das ciencias sociais: procedementos, termos e conceptos.

  Compromiso e acción ante os obxectivos de desenvolvemento sustentable.

  A emerxencia climática e os problemas ecosociais. A conciencia ambiental. Compromiso e acción ante os obxectivos do desenvolvemento sustentable. Os efectos da globalización nas
sociedades actuais.
  Contribución da muller á historia: da prehistoria á etapa moderna.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 A pegada humana e a conservación, a protección e a defensa do patrimonio ambiental, histórico, artístico, cultural e natural. Legado cultural en España e en Galicia. A relación do ser
humano e a natureza ao longo da historia.
 Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións do período histórico que se aborda no curso, e exemplos puntuais dalgunha das obras ou dalgún dos
movementos artísticos máis significativos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Sociedades prehistóricas e antigas 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, comprende e procura información sobre as causas e as consecuencias dos procesos históricos e a súa permanencia no tempo, así como as
características do espazo xeográfico, os seus elementos e as súas interrelacións, recoñecendo o valor dos bens patrimoniais e culturais, o grao de sustentabilidade
da contorna e a necesidade de protexelos e de conservalos

NO

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral e escrita en linguas galega e castelá, e para interpretar textos literarios
anteriores ao século XIX nas dúas linguas, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal e aplicando os principios da escoita activa, estratexias
sinxelas de composición, as normas lingüísticas básicas e estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo

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 Relacionáronse as culturas e as civilizacións que se desenvolveron ao longo da historia desde a prehistoria á Idade Moderna nun contexto xeral e próximo, e reflexionouse sobre os
múltiples significados que adoptan e as súas finalidades, explicando e valorando a realidade multicultural que se xerou ao longo do tempo, e analizando as situacións e os problemas do
presente
CA1.3 Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural e
un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse propostas
que contribúan á súa conservación e a un desenvolvemento ecosocial sustentable
CA1.4 Interpretouse a realidade europea, española e galega actual desde a perspectiva do desenvolvemento sustentable e a cidadanía global, recoñecendo a importancia de implicarse na
procura de solucións e no modo de concretalas desde a propia capacidade de acción, e valorando a contribución de programas e misións dirixidos polos estados, os organismos
internacionais e as asociacións civís para o logro da paz, a seguridade integral, a convivencia social e a cooperación entre os pobos
CA1.5 Recoñecéronse e explicáronse os mecanismos que regularon a convivencia e a vida en común ao longo da historia, desde a orixe da sociedade ata a Idade Moderna, sinalando os
principais modelos de organización social e política que se foron xestando, e valorando a contribución da muller na historia

CA1.6 Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de discriminación, especialmente a que se dá por motivos socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de pertenza a minorías
etnoculturais
CA1.7 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura, selección e organización de información, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo
perseguido e evitando os riscos de manipulación e desinformación

CA1.8 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e seleccionando a información máis adecuada, adoptando un punto de
vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA1.9 Realizáronse exposicións orais con diferente grao de planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, educativo e profesional, axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro adecuado, en diferentes soportes e utilizando de xeito eficaz recursos verbais e non verbais

CA2.1 Localizouse e organizouse información obtida a partir de diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo e das necesidades propostas

CA2.2 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto de vista
crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.3 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura e de selección de información, evitando os riscos de manipulación e de desinformación

CA2.7 Participouse de xeito activo e adecuado en interaccións orais informais, no traballo en equipo e en situacións orais formais de carácter dialogado, con actitudes de escoita activa e
estratexias de cooperación conversacional e cortesía lingüística

CA2.9 Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos profesional e persoal

CA2.10 Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que fomenten
o respecto, a sustentabilidade e a democracia

4.9.e) Contidos

Contidos

 0Diversidade social e multiculturalidade: integración e cohesión social.

  Discriminacións: causas e consecuencias. Respecto polas minorías étnicas.

  Contribución da muller á historia: da prehistoria á etapa moderna.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

  Exposición de ideas e argumentos sobre diferentes feitos históricos que se abordan no curso.

 Fontes históricas e arqueolóxicas do coñecemento histórico como base para a construción deste (arquivos, bibliotecas, museos, etc. ). Riscos do uso das tecnoloxías da información e da
comunicación. Uso ético da información. O problema da desinformación.
 As grandes migracións humanas e o nacemento das primeiras culturas prehistóricas e as primeiras persoas poboadoras na Península Ibérica e en Galicia.

 As raíces clásicas de Grecia e Roma no mundo occidental: as institucións e a construción das identidades culturais e do eurocentrismo a través do pensamento e da arte.

 Organización social e política ao longo da historia: a transformación política do ser humano desde as civilizacións antigas ás monarquías da Idade Moderna.

 A cidade e o mundo rural ao longo da historia: poles, urbes, cidades, vilas e aldeas. As súas características en España e en Galicia.

 A pegada humana e a conservación, a protección e a defensa do patrimonio ambiental, histórico, artístico, cultural e natural. Legado cultural en España e en Galicia. A relación do ser
humano e a natureza ao longo da historia.
 Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións do período histórico que se aborda no curso, e exemplos puntuais dalgunha das obras ou dalgún dos
movementos artísticos máis significativos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Idade Media e Idade Moderna 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, comprende e procura información sobre as causas e as consecuencias dos procesos históricos e a súa permanencia no tempo, así como as
características do espazo xeográfico, os seus elementos e as súas interrelacións, recoñecendo o valor dos bens patrimoniais e culturais, o grao de sustentabilidade
da contorna e a necesidade de protexelos e de conservalos

NO

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral e escrita en linguas galega e castelá, e para interpretar textos literarios
anteriores ao século XIX nas dúas linguas, xerando criterios estéticos para a construción do gusto persoal e aplicando os principios da escoita activa, estratexias
sinxelas de composición, as normas lingüísticas básicas e estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e progresivo

NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Relacionáronse as culturas e as civilizacións que se desenvolveron ao longo da historia desde a prehistoria á Idade Moderna nun contexto xeral e próximo, e reflexionouse sobre os
múltiples significados que adoptan e as súas finalidades, explicando e valorando a realidade multicultural que se xerou ao longo do tempo, e analizando as situacións e os problemas do
presente
CA1.3 Valorouse, protexeuse e conservouse o patrimonio artístico, histórico, natural e cultural como fundamento da nosa identidade colectiva, considerándoo un ben recreativo e cultural e
un recurso para o desenvolvemento dos pobos, apreciando o legado histórico, institucional, artístico e cultural en Europa, España e Galicia como patrimonio común, e realizáronse propostas
que contribúan á súa conservación e a un desenvolvemento ecosocial sustentable
CA1.4 Interpretouse a realidade europea, española e galega actual desde a perspectiva do desenvolvemento sustentable e a cidadanía global, recoñecendo a importancia de implicarse na
procura de solucións e no modo de concretalas desde a propia capacidade de acción, e valorando a contribución de programas e misións dirixidos polos estados, os organismos
internacionais e as asociacións civís para o logro da paz, a seguridade integral, a convivencia social e a cooperación entre os pobos
CA1.5 Recoñecéronse e explicáronse os mecanismos que regularon a convivencia e a vida en común ao longo da historia, desde a orixe da sociedade ata a Idade Moderna, sinalando os
principais modelos de organización social e política que se foron xestando, e valorando a contribución da muller na historia

CA1.6 Adecuouse o comportamento propio ao cumprimento dos principios, valores, dereitos e deberes democráticos e constitucionais, identificando os motivos e os argumentos que
sustentan a súa validez e rexeitando calquera tipo de discriminación, especialmente a que se dá por motivos socioeconómicos, de xénero, de orientación sexual ou de pertenza a minorías
etnoculturais
CA1.7 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura, selección e organización de información, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo
perseguido e evitando os riscos de manipulación e desinformación

CA1.8 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de maneira progresivamente autónoma, procurando e seleccionando a información máis adecuada, adoptando un punto de
vista crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA1.9 Realizáronse exposicións orais con diferente grao de planificación sobre temas de interese persoal, ecosocial, educativo e profesional, axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos, con fluidez, coherencia e o rexistro adecuado, en diferentes soportes e utilizando de xeito eficaz recursos verbais e non verbais

CA2.1 Localizouse e organizouse información obtida a partir de diversas fontes, avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función do obxectivo e das necesidades propostas

CA2.2 Elaboráronse contidos propios a partir de diferentes fontes de xeito progresivamente autónomo, buscando e seleccionando a información máis axeitada, adoptando un punto de vista
crítico e respectuoso cos principios de propiedade intelectual e citando as fontes consultadas

CA2.3 Aplicáronse estratexias tanto analóxicas como dixitais de procura e de selección de información, evitando os riscos de manipulación e de desinformación

CA2.7 Participouse de xeito activo e adecuado en interaccións orais informais, no traballo en equipo e en situacións orais formais de carácter dialogado, con actitudes de escoita activa e
estratexias de cooperación conversacional e cortesía lingüística

CA2.9 Actuouse de forma empática e respectuosa en situacións interculturais, construíndo vínculos entre as linguas e as culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns dos ámbitos profesional e persoal

CA2.10 Aceptouse e valorouse a diversidade lingüística e cultural como fonte de enriquecemento persoal, amosando interese e identificando elementos culturais e lingüísticos que fomenten
o respecto, a sustentabilidade e a democracia

4.10.e) Contidos

Contidos

 0Diversidade social e multiculturalidade: integración e cohesión social.

  Discriminacións: causas e consecuencias. Respecto polas minorías étnicas.

  Contribución da muller á historia: da prehistoria á etapa moderna.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

  Exposición de ideas e argumentos sobre diferentes feitos históricos que se abordan no curso.

 Fontes históricas e arqueolóxicas do coñecemento histórico como base para a construción deste (arquivos, bibliotecas, museos, etc. ). Riscos do uso das tecnoloxías da información e da
comunicación. Uso ético da información. O problema da desinformación.
 As grandes migracións humanas e o nacemento das primeiras culturas prehistóricas e as primeiras persoas poboadoras na Península Ibérica e en Galicia.

 Principais fitos da historia medieval e moderna mundial, europea, española e galega: causas e consecuencias sociais, políticas, económicas e culturais.

 Organización social e política ao longo da historia: a transformación política do ser humano desde as civilizacións antigas ás monarquías da Idade Moderna.

 A cidade e o mundo rural ao longo da historia: poles, urbes, cidades, vilas e aldeas. As súas características en España e en Galicia.

 A pegada humana e a conservación, a protección e a defensa do patrimonio ambiental, histórico, artístico, cultural e natural. Legado cultural en España e en Galicia. A relación do ser
humano e a natureza ao longo da historia.
 Significado e función das expresións artísticas e culturais nas distintas civilizacións do período histórico que se aborda no curso, e exemplos puntuais dalgunha das obras ou dalgún dos
movementos artísticos máis significativos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA SUPERAR O MÓDULO:

O módulo consta de 3 unidades formativas: U.F. en lingua castelá e galega (44% da nota do módulo), U.F en lingua inglesa (28% da nota do

módulo) e U.F. de sociedade (28% da nota do módulo).

Para cada unha das unidades formativas que comprenden este módulo establécense os seguintes criterios de cualificación:

60% probas obxetivas (probas escritas ou orais). Realizarase coma minimo un exame escrito por trimestre,.

40% Traballos na aula, na sala de ordenadores, na biblioteca, na casa, lecturas, traballo collaborativo...

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DENTRO DA U.F. EN LINGUA INGLESA:

- 50% gramática e vocabulario: proba escrita

- 10% listening: proba escrita

- 10% writing: proba escrita

- 10% reading: proba escrita

- 10% speaking: proba escrita

- 10% traballos na aula, na sala de ordenadores, na casa..; interese e participación diaria na aula.

A nota final do módulo será o resultado da media ponderada de entre as tres unidades formativas. O alumnado terá que obter un mínimo de 3

sobre 10 en cada unha das unidade formativas para poder calcular a media entre as tres.

A media ponderada calcularase do seguinto modo: 40% comunicación en Lingua e Literatura Galega e Castelá I, 30% Sociedade I, 30% Lingua

Inglesa I.

A nota mínima para para superar o módulo (a media das tres unidades formativas) é de 5 sobre 10.

XUSTIFICACIÓN DE FALTAS A EXAMES E PROBAS CUALIFICABLES:

Os exames escritos ou orais, presentacións ou exposicións que vaian obter unha cualificación son de obrigada asistencia.

Se o alumno falta á proba a cualificación será de 0.

Se a ausencia é xustificable (visita médica, deber inexcusable, etc) o alumno entregará á profesora o debido documento xustificativo oficial (non

unha nota escrita dos pais/titores) e procederase a realizar a proba noutra hora libre de clase no horario da profesora dentro dos próximos 5 días

lectivos.

MÍNIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA:

MÍNIMOS ESIXIBLES DA UF DE COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA E CASTELÁ I

- Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral.

- Organización da frase: estruturas gramaticais básicas en lingua castelá e galega.

- Tipos de textos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Estratexias básicas no proceso de composición escrita.

- Aplicación das normas gramaticais e ortográficas en lingua castelá e en lingua galega.

- Sintaxe (enunciado, frase e oración; suxeito e predicado; complemento directo, indirecto, de réxime, circunstancial, axente e atributo).

- Léxico específico da familia profesional de Agroxardinería..

- A formación da lingua galega e da lingua castelá.

- Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá ata o século XIX.

- Análise dos fenómenos de contacto de linguas (bilingu¿ismo, diglosia, conflito lingu¿ístico e interferencias) e prexuízos lingüísticos.

- Principais características da literatura galega e castelá, dende a Idade Media ata os séculos XIX e XVII, respectivamente.

- Instrumentos para a análise e o comentario dunha obra literaria.

MÍNIMOS ESIXIBLES DA UF DE SOCIEDADE I

- Paisaxes naturais: medios naturais e relieve.

- Sociedades prehistóricas.

- O nacemento das sociedades urbanas (Mesopotamia e Exipto). Roma e Grecia.

- A Europa medieval.

- A Europa das monarquías absolutas.

- A colonización de América.

- Galicia na época medieval e moderna.

- Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e moderna, ata as vangardas.

- Evolución histórica do sector do mantemento de vehículos.

- Técnicas de recollida e tratamento de información. Adquisición de estratexias de traballo colaborativo. Presentacións orais e traballos escritos.

MÍNIMOS ESIXIBLES DA UF DE COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLÉSA I

I. Grammar:

- To be e Have got

- Presente simple

- Adverbios de frecuencia

- Preposicións de tempo

- Can

- There's, are

- Like, prefer +-ing

- Presente continuo

- Pasado simple do verbo to be

- Future: be going to

II. Listening and speaking

- Participar en conversas utilizando unha linguaxe sinxela.

- Comprender e producir textos orais básicos. Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras.

- Utilizar léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal ou

profesional.

- Narrar e explicar situacións habituais e frecuentes do presente e pasado.

III. Writing

- Interpretar e elaborar textos escritos moi breves.

- Usar recursos sinxelos para iniciar, desenvolver ou rematar un texto escrito.

- Amosar interese pola presentación dos textos escritos.

- Utilizar o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

EXAME EXTRAORDINARIO E RECUPERACIÓN:

Nas probas da avaliación ordinaria de xuño o derradeiro exame de inglés, ó ser acumulativo, xa constitúe de por si una proba global de curso.

Poderánse asignar actividades de repaso en caso de suspender unha avaliación ou unidade formativa co obxectivo de preparase para a proba

global final.

No caso das linguas poderase facer unha proba de recuperación tras cada avaliación para o alumnado suspenso. En todo caso, realizarase unha

proba  extraordinaria final de curso co obxectivo de recuperar a materia na que entraran os contidos das avaliacións suspensas ao remate da

terceira avaliación parcial.

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

No caso da lingua castelá e galega o alumnado con perda do dereito a avaliación continua deberá presentarse á proba extraordinaria de xuño, na

que terá que examinarse de todos os contidos do curso.

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

O procedemento sobre o seguimento da avaliación, farase de acordo co calendario oficial de seguimento das programacións.

A presente programación debe ser flexible e adaptarse continuamente ás necesidades do alumnado e ás dinámicas do grupo.

Nas reunións do Departamento faise un seguimento asiduo do cumprimento da programación e lévanse as modificacións que se poidan estimar

convenientes.

Os propios alumnos tamén participan na tarefa de evaluación da práctica docente e da programación mediante enquisas de satisfacción, os seus

resultados académicos, as asambleas de aula, as suxestións formuladas ao longo do curso e as suxestións obtidas nos formularios de avaliación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha avaliación inicial ou de diagnóstico para coñecer os distintos alumnos e alumnas, e determinar o punto de partida.

O diagnósitco levarase a cabo a través dun cuestionario de intereses inicial e dunha tarefa ou proba escrita e outra oral sobre coñecementos xerais

das tres unidades formativas:

- Comunicación en linguas galega e castelá I

- Comunicación en lingua inglesa I

- Sociedade I

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

MEDIDAS PRINCIPAIS:

- Traballar conxuntamente co Departamento de Orientación para o reforzo educativo.
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- Dispoñibilidade de atención ó alumnado que o precise fóra de horas de clase (recreos, etc).

- Atención individualizada na aula e fóra dela na medida do posible.

- Recomendación e achega de material de ampliación, reforzo ou repaso para o alumnado que o precise.

- Flexibilización de currículum para aquel alumnado que o requira.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A ensinanza dos valores nunha sociedade demócratica, libre, tolerante e plural contínua sendo unha das finalidades prioritarias da educación, tal e

como se pon de manifesto nos obxetivos de tódalas etapas educativas e nos específicos de cada unha das áreas de coñecemento.

De feito, os valores cívicos e éticos (educación para a paz, a saúde, a igualidade entre sexos, a eduación do consumidor, a educación víal, a

ambiental e a intercultural) intégrase tranversalmente en todos os aspectos so currículo.

Educación para la convivencia.

Fomentaremos o respecto pola autonomía dos demais e o diálogo como maneira de resolver os conflictos, traballando e debate ou o coloquio.

Educación para a saúde.

Neste sentido resaltaremos a importancia do benestar físico, psíquico, individual, social e ambiental.

Educación para la paz.

Fomentaremos a relación con outras persoas e a particiación en actividades de grupo con actitudes solidarias e tolerantes, superando inhibicións e

prexuízos, recoñecendo e valorando criticamente as diferenzas de tipo social e rexeitando calquera discriminación baseada en distincións de raza,

sexo, clase social, crenzas e outras características individuais e sociais.

Educación do consumidor.

Trataremos este tema mediante a análise de anuncios publicitarios televisivos, intentando fomentar unha atitude crítica e responsable fronte ó

consumo e os mecanismos do mercado.

Educación non sexista.

Identificarense aqueles trazos sexistas da lingua, intentando resolver a discriminación mediante formas adecuadas.

Educación ambiental.

A través da visualización de documentais televisicos reflexionarase sobre os problemas medioambientais, contemplando posibles solucións.

Educación víal.

Fomentaranse conductas e hábitos de seguridade vial.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias son aquelas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que teñen carácter diferenciado polo momento,

espazo ou recurso que utilizan.

As actividades extraescolares son aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurado na programación xeral anual, se realizan fóra do horario

lectivo e nas que a participación do alumnado é voluntaria.

Consideramos que as actividades complementarias e esxtraescolares son outro dos baremos que mide a calidade educativa, polo que debemos

fomentalas e procurar unha participación importante do alumnado nas mesmas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV11Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3043 Mecanizado e soldadura 62022/2023 210175

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

Profesorado asignado ao módulo ÓSCAR PITA CORRAL,FRANCISCO DANIEL LOSADA NAVEIRA (Subst.)

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

A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos consiste en realizar operacións básicas de mantemento

electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, e executando

operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e

protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua

estranxeira.

Estas persoas exercen a súa actividade no sector do mantemento de vehículos, nomeadamente en talleres de reparación e concesionarios de

vehículos privados, industriais, agrícolas e de obras públicas.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

¿ Axudante/a na área de carrozaría.

¿ Auxiliar de almacén de recambios.

¿ Operario/a en empresas de substitución de cristais.

¿ Axudante/a na área de electromecánica.

¿ Operario/a de taller de mecánica rápida.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de produción nas áreas de mecanizado básico á man e unións

soldadas sinxelas.

A definición desta función abrangue aspectos como:

¿ Interpretación de esbozos e planos.

¿ Conceptos sobre materiais e prácticas de metroloxía.

¿ Operacións de mecanizado e soldadura.

A formación do módulo relaciónase cos obxectivos xerais a), b) e j) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b) e

k). Ademais, relaciónase cos obxectivos t), u), v), w), x), y) e z), e coas competencias s), t), u), v), w), x) e y), que se incluirán neste módulo

profesional de xeito coordinado co resto de módulos profesionais.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

¿ Operacións de mecanizado á man realizando a preparación das ferramentas e dos equipamentos, e a interpretación de especificacións de

planos ou esbozos.

¿ Realización de operacións de soldadura e a observación das normas de prevención de riscos laborais.
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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 Prevención de riscos
laborais e seguridade
no traballo.

15 7

2 Interpretación gráfica.
Representacións
básicas.

20 9

3 Interpretación gráfica.
Planos e outros
documentos de
fabricación.

20 9

4 O taller de
mecanizado e
soldadura.

20 9

5 Preparación de
equipamentos para a
execución de
procesos.

20 9

6 Operacións básicas de
mecanizado.

30 15

7 Taladrado e
operacións
relacionadas.
Mecanizado en
máquina.

25 12

8 Soldadura por arco
eléctrico.

30 15

9 Soldadura por chama. 30 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Prevención de riscos laborais e seguridade no traballo. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se empreguen e dos equipamentos e das máquinas que se manexen

CA5.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso de mecanizado ou soldadura

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Interpretación gráfica. Representacións básicas. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Interpreta, cota e reproduce planos sinxelos de diferentes elementos e pezas, con interpretación das súas características, aplicando procesos normalizados 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 Identificouse e comprendeuse o plano sinxelo da peza ou do elemento que haxa que utilizar no proceso de mecanización

CA1.3 Identificáronse e clasificáronse os utensilios de debuxo e trazado en función do proceso que cumpra realizar

CA1.7 Operouse de xeito ordenado, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

4.2.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos da normalización e cotación.

 Representación de pezas. Vistas normalizadas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Interpretación gráfica. Planos e outros documentos de fabricación. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Interpreta, cota e reproduce planos sinxelos de diferentes elementos e pezas, con interpretación das súas características, aplicando procesos normalizados SI

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse e comprendeuse o plano sinxelo da peza ou do elemento que haxa que utilizar no proceso de mecanización

CA1.2 Realizouse a reprodución do plano sobre papel e na superficie que se deba mecanizar

CA1.3 Identificáronse e clasificáronse os utensilios de debuxo e trazado en función do proceso que cumpra realizar

CA1.4 Organizáronse as actividades conforme os medios e os materiais que cumpra utilizar, seguindo os procedementos establecidos

CA1.5 Seleccionáronse as ferramentas de medida clasificándoas de acordo co plano e coa superficie onde haxa que realizar o proceso

CA1.6 Realizáronse as medidas coa precisión que o proceso exixe e conforme os procedementos establecidos

CA1.7 Operouse de xeito ordenado, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas actividades de cada proceso

CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos da normalización e cotación.

 Representación de pezas. Vistas normalizadas.

 Metroloxía: concepto de apreciación e estimación; aparellos de medida directa (regra, metro, calibre pé de rei e micrómetros); análise e utilización dos aparellos de medida directa e por
comparación.
 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O taller de mecanizado e soldadura. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr 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 Identificáronse as actividades relacionadas co proceso de traballo que se vaia desenvolver

CA2.2 Clasificáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas en función das súas prestacións no proceso

CA2.3 Relacionáronse os tipos de materiais con parámetros de velocidade, avance e tipo de ferramenta

CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas actividades de cada proceso

CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza

4.4.e) Contidos

Contidos

 Identificación do proceso de traballo.

 Clasificación de equipamentos, utensilios e ferramentas.

 Materiais: produtos férreos, aceiros, aliaxes non férreas e plásticos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Preparación de equipamentos para a execución de procesos. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara e axusta os equipamentos, os utensilios e as ferramentas para o mecanizado, interpretando os requisitos do proceso que se vaia realizar NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Realizáronse operacións de montaxe e desmontaxe asociadas a cambios de ferramenta e formato

CA2.5 Levouse a cabo a lubricación, a limpeza e o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos, dos utensilios e das ferramentas

CA2.6 Ordenouse o posto de traballo evitando accidentes propios da profesión

CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas actividades de cada proceso

CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza

4.5.e) Contidos

Contidos

 Identificación do proceso de traballo.

 Clasificación de equipamentos, utensilios e ferramentas.

 Materiais: produtos férreos, aceiros, aliaxes non férreas e plásticos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Operacións básicas de mecanizado. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, e describe o proceso NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr NO

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 Seleccionáronse os equipamentos, as ferramentas e o material que se vaian utilizar, en relación coas características do traballo encargado

CA3.2 Suxeitouse a peza de xeito adecuado no torno de banco

CA3.3 Realizouse o achandamento, o escuadro e o paralelismo das caras da peza, coa lima adecuada e seguindo os procedementos establecidos

CA3.4 Realizáronse con precisión as operacións de corte, identificando os seus parámetros e aplicando as técnicas e os procedementos establecidos

CA3.8 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas e seguindo as ordes establecidas

CA3.9 Comprobouse a calidade do produto resultante e corrixíronse as anomalías detectadas

CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas actividades de cada proceso

CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza

4.6.e) Contidos

Contidos

 Selección do procedemento.

 Orde no desenvolvemento dos procesos: limadura, serraxe, roscaxe, remachadura e tradeadura.

 Comprobación e verificación do desenvolvemento do traballo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Taladrado e operacións relacionadas. Mecanizado en máquina. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Executa o mecanizado á man de pezas aplicando as técnicas necesarias, e describe o proceso NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr NO

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Realizáronse con destreza os procesos de tradeadura, seleccionando as ferramentas propias a cada material, e describíronse as características destas

CA3.6 Executouse con habilidade o procedemento de roscaxe á man, identificando o tipo de rosca e manexando as ferramentas precisas para roscar trades e espárragos

CA3.7 Realizáronse con precisión procesos de remachadura de diversos tipos, asegurando que a unión se efectúe segundo as especificacións técnicas e en condicións de calidade

CA3.8 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas e seguindo as ordes establecidas

CA3.9 Comprobouse a calidade do produto resultante e corrixíronse as anomalías detectadas

CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas actividades de cada proceso

CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza

4.7.e) Contidos

Contidos

 Selección do procedemento.

 Orde no desenvolvemento dos procesos: limadura, serraxe, roscaxe, remachadura e tradeadura.

 Comprobación e verificación do desenvolvemento do traballo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Soldadura por arco eléctrico. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza unións soldadas simples, seleccionando os equipamentos e aplicando as especificacións técnicas do proceso NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse e organizouse o material e as súas propiedades

CA4.2 Clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das características do material que cumpra soldar

CA4.3 Preparouse o material base adecuándoo á soldadura que se vaia realizar (mecanizado da superficie, preparación de bordos, etc.)

CA4.4 Limpáronse as superficies de unión e elimináronse os residuos existentes

CA4.6 Conectáronse adecuadamente as fontes de alimentación, logo de seleccionar os parámetros de traballo, e identificáronse os elementos que as compoñen

CA4.7 Realizáronse as unións soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco voltaico, soldadura branda e soldadura de plásticos, sen defectos aparentes

CA4.8 Comprobouse se a soldadura realizada cumpre coas características prescritas e se ten un acabamento correcto

CA4.9 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas actividades de cada proceso

CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza

4.8.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de soldadura: eléctrica por arco voltaico, soldadura branda e soldadura de plásticos.

 Aplicación do proceso a diferentes casos con materiais de achega e desoxidantes.

 Técnicas de soldadura.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Soldadura por chama. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza unións soldadas simples, seleccionando os equipamentos e aplicando as especificacións técnicas do proceso NO

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse e organizouse o material e as súas propiedades

CA4.2 Clasificáronse os equipamentos e as ferramentas en función das características do material que cumpra soldar

CA4.3 Preparouse o material base adecuándoo á soldadura que se vaia realizar (mecanizado da superficie, preparación de bordos, etc.)

CA4.4 Limpáronse as superficies de unión e elimináronse os residuos existentes

CA4.5 Seleccionouse o material de achega e os desoxidantes en función do material que cumpra soldar

CA4.7 Realizáronse as unións soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco voltaico, soldadura branda e soldadura de plásticos, sen defectos aparentes

CA4.8 Comprobouse se a soldadura realizada cumpre coas características prescritas e se ten un acabamento correcto

CA4.9 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA5.3 Aplicáronse as normas de seguridade persoal e ambiental no desenvolvemento de cada proceso

CA5.4 Empregáronse con corrección os equipamentos de protección individual nas actividades de cada proceso

CA5.5 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde e limpeza

4.9.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de soldadura: eléctrica por arco voltaico, soldadura branda e soldadura de plásticos.

 Aplicación do proceso a diferentes casos con materiais de achega e desoxidantes.

 Técnicas de soldadura.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas e equipamentos para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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O Decreto 107/2014 que regula o título de Formación Profesional Básica, dita que a avaliación dos alumnos e as alumnas terá carácter continuo,

formativo e integrador.

Os mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva serán os recollidos nesta programación e que se poden consultar nas táboas

correspondentes das unidades

didácticas.

O módulo constará de:

- Unha avaliación inicial sen nota numérica nin peso asignado.

- 3 avaliacións parciais de módulo coincidindo co remate de cada avaliación segundo se recolle no calendario escolar do curso 2021/2022.

- Unha avaliación final de módulo coincidindo co remate das actividades lectivas no mes de Xuño e que se recolle no calendario escolar.

- Unha avaliación final extraordinaria no mes de Setembro, nas datas que se poden consultar no calendario escolar.

Criterios de cualificación.

Os criterios de cualificación estarán en concordancia co reflectido nas táboas das unidades didácticas e repartirán o peso dos instrumentos de

avaliación do seguinte xeito:

- Os pesos dos criterios de avaliación que se avalían a través de probas escritas sobre evidencias de coñecemento serán o 30% do módulo.

- Os pesos dos criterios de avaliación que se avalían a través de táboas de observación sobre evidencias de desempeño serán do 55% e as listas

de cotexo sobre evidencias de produtos do 15%.

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

1. Unha vez rematada cada unha das avaliacións parciais haberá actividades de recuperación que versarán sobre os mínimos esixibles non

acadados polo alumnado.

2. Despois da terceira avaliación parcial do módulo haberá un período dunhas dúas semanas para actividades de recuperación antes da avaliación

final de módulos, que se

realizará coincidindo coa finalización das actividades lectivas.

-Para o alumnado que teña partes non superadas logo de realizada a terceira avaliación parcial, o docente realizará un informe de avaliación

individualizado que debe servir de

base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva destes módulos farase efectiva na avaliación final

de módulos de primeiro

curso.

-A proba de avaliación final de módulos constará dunha serie de actividades de recuperación que versarán sobre as partes non superadas e os

mínimos esixibles non

acadados.

-O alumnado unicamente poderá recuperar de forma autónoma aquelas actividades que pola súa composición poidan ser realizados por calquera
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alumno ou alumna fóra de

horario escolar.

-No caso de traballos prácticos nos que o profesor teña que avaliar a través de listas de cotexo ou táboas de observación, como poidan ser os

traballos de taller, non poderán

realizarse nunca sen a supervisión do profesor do módulo.

3. Haberá unha avaliación final extraordinaria para o alumnado co módulo non superado da avaliación final de módulos. A avaliación final

extraordinaria constará dunha proba escrita e unha proba de taller.

4. Para o alumnado que alcance a promoción de curso con módulos pendentes realizarase un informe de avaliación individualizado. Incluirá, de ser

o caso, as

cualificacións parciais ou valoracións de aprendizaxe outorgadas ata ese momento ao alumno ou á alumna, as medidas tomadas de reforzo

educativo ou de flexibilización na

duración das ensinanzas, as validacións ou exencións concedidas, as actividades propostas para a recuperación de módulos, e cantos outros

aspectos de índole

educativa se consideren salientables.

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

1. O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos

de determinación da perda

do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas,

cuxa aceptación será

acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

2. A perda do dereito á avaliación continua no módulo, regulado no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, non será de aplicación ao alumnado

de ciclos de formación profesional básica en idade de escolarización obrigatoria.

3. O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que perdesen o dereito á avaliación

continua, sempre que poidan

implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

4. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua polo que, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos

de avaliación previstos

inicialmente para o módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de módulos

correspondente.

-A proba de avaliación extraordinaria de avaliación para este alumnado constará dunha primeira proba escrita e unha segunda proba de taller.

-A primeira parte da proba celebrarase nun único día e terá carácter eliminatorio. A segunda parte poderá durar máis dun día e, nela, o docente

pode tomar a decisión de

rematar a proba en calquera momento que non se cumpran as medidas de seguridade e prevención de riscos por parte do alumnado.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

O seguimento da programación versará sobre tres eixos:

1- O seguimento diario do desenvolvemento das actividades a través do caderno de aula.

2- O seguimento semanal utilizando a aplicación da consellería, no que se concretarán tanto o grao de cumprimento da programación coma as

modificacións levadas a cabo na

mesma, coa xustificación destas e as propostas de mellora que se estimen convintes. Este documento servirá de base para a elaboración da

programación do vindeiro curso.

3- O equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo celebraremos, unha vez ao mes, unha xuntanza para analizar

o grao de cumprimento das programacións entre outras cousas. Tamén haberá unha reunión mensual de departamento no que un dos puntos da

orde do día será o seguimento das programacións de tódolos módulos.

O seguimento de avaliación da práctica docente levarase a cabo mediante unha enquisa anónima ao rematar cada unidade didáctica ao alumnado

onde se indica a satisfacción do módulo e se detectan deficiencias. O análise desta documentación pode levar a tomar as medidas correctoras

necesarias de acordo con xefatura de estudos e o/a titor/a de grupo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A inicios ou mediados do mes de outubro, e segundo o artigo 28 da Orde do 12 de xullo de 2011, (unha vez pechado o prazo de matrícula), o

equipo docente celebrará unha

xuntanza de avaliación inicial para coñecer as características e a formación previa de cada alumno e alumna. Nesta avaliación o titor/a dará toda a

información dispoñible

sobre as características xerais do grupo. Dos resultados obtidos da avaliación inicial obteranse os informes sobre as capacidades iniciais do

alumnado e se determinarán as

posibles medidas de reforzo ou extraordinarias a aplicar.

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización

modular na duración das

ensinanzas, segundo se desenvolve no artigo 16 da mesma Orde, quedando constancia do mesmo na reunión do equipo docente para a súa

análise.

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

Unha das diferencias entre o alumnado é a competencia para aprender a aprender.

A secuencia das actividades a desenvolver deberá asumir a diversidade dos ritmos de aprendizaxe, intereses e motivacións dentro da aula.

Hai que ter en conta que nesta etapa as adaptacións curriculares deber ser pouco significativas, é dicir, non se poden variar nin os contidos nin os

mínimos esixibles.

As medidas a tomar serán relativas a cambios na metodoloxía, atención máis personalizada, adaptación das actividades ou recursos materiais e

didácticos, mesmo a

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

adaptación dos tempos asignados á realización de determinadas tarefas, etc. Todo isto en función das necesidades educativas especiais que se

pretende compensar.

Estas medidas proporanse contando sempre co apoio do Departamento de Orientación do centro.

Naqueles casos que sexa preciso poderase levar a cabo una flexibilización modular das ensinanzas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que interactúan en todas as áreas do currículo escolar, e o seu ensino afecta á

globalidade do mesmo; non se trata dun conxunto de contidos autónomos, senón máis ben dunha serie de elementos de aprendizaxe sumamente

globalizados.

Partimos do convencemento de que a educación en valores debe impregnar a actividade docente e estar presentes na aula de xeito permanente,

xa que se refiren a problemas e

preocupacións fundamentais da sociedade.

Ademais de coidar o uso da linguaxe e de revisar coidadosamente os textos e ilustracións para que non conteñan ningún elemento que poida

atentar contra a igualdade, a tolerancia ou calquera dos dereitos humanos, a programación suscita directamente aqueles temas transversais aos

que os contidos desenvolvidos se prestan especialmente.

Educación para a saúde. Farase fincapé sobre a importancia do uso correcto da normativa para cumprir os requisitos de seguridade estrutural.

Tamén é importante concienciar ao alumnado para que desenvolvan hábitos saudables cando traballan con ordenadores e promover unha

participación activa na consecución dun lugar ordenado e un ambiente san e agradable.

Educación moral e cívica. Potenciarase o interese e respecto cara ás solucións construtivas adoptadas por outras persoas, culturas ou épocas para

resolver un problema estrutural facendo unha crítica construtiva e tendo en conta o desenvolvemento tecnolóxico.

Educación para a paz. Propóñense os seguintes obxectivos:

Adoptar unha actitude aberta e flexible ao explorar e desenvolver as propias ideas.

Aceptar as ideas, os traballos e as solucións dos demais con espírito tolerante e de cooperación.

Adoptar unha actitude paciente e perseverante ante as dificultades e os obstáculos imprevistos.

Mostrar disposición e iniciativa persoal para organizar e participar solidariamente en tarefas de equipo.

Educación ambiental e do consumidor. Valorarase criticamente o impacto social e medioambiental producido pola explotación, a transformación, o

esgotamento de materiais e o consumo de recursos, buscando a solución de menor impacto, facendo un uso racional e axeitado de recursos e da

enerxía, e fomentando a reciclaxe de materiais e obxectos.

Fomentaranse actitudes de coidado, protección e respecto polos ecosistemas a través das actividades no medio natural. Ademais, discutirase

sobre o uso de materiais naturais ou transformados.

Explicaráselles como o impacto da industria sobre o medio ambiente se pode reducir facendo un uso axeitado dos recursos e traballarase o tema

da reciclaxe así como a redución do gasto enerxético.

Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos os sexos. O sector laboral no que poderiamos englobar este ciclo formativo estivo

ocupado principalmente por homes.
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Debemos fomentar a igualdade entre alumnos e alumnas e promover un cambio na actitude social que sitúa ás mulleres nunha posición marxinal

neste sector.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias son aquelas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que teñen carácter diferenciado polo momento,

espazo ou recursos que utilizan.

As actividades extraescolares son aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na programación xeral anual aprobada polo Consello

Escolar, se realizan fóra do horario lectivo e nas que a participación do alumnado é voluntaria.

Consideramos que as actividades complementarias e extraescolares son outro dos baremos que mide a calidade educativa, polo que debemos

fomentalas e procurar unha participación importante do alumnado nas mesmas.

As visitas técnicas deben estar conectadas coas actividades de ensino-aprendizaxe desenvolvidas no centro educativo, co fin de fomentar a

relación co contorno produtivo e actuar como reforzo dun conxunto coherente de tarefas realizadas na aula, por iso, en calquera caso, estas visitas

deben ter obxectivos concretos e programados e deben organizarse dun xeito que non impliquen unha ruptura co proceso xeral de

ensinoaprendizaxe do ciclo. A visita técnica debe procurar un achegamento á realidade profesional á que está vinculada a competencia profesional

do título, por iso,

contemplaremos nas actividades varias visitas a empresas relacionadas co sector do metal e se coincidise con algunha feira do sector, tamén se

podería intentar asistir a ela.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV11Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3044 Amovibles 72022/2023 249208

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

Profesorado asignado ao módulo EVA MARÍA VERES PRIETO,VÍCTOR MANUEL URIZ CARREIRA (Subst.)

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

O módulo profesional de Amovibles do Título Profesional Básico en Mantemento de Vehículos, pertence á familia profesional de Transporte e

Mantemento de Vehículos, segundo o Real Decreto 127/2014, do 28 de Febreiro.

O perfil do Título Profesional Básico en Mantemento de Vehículos desenvolve as seguintes Cualificacións Profesionais:

 - TMV194_1: Operacións auxiliares de mantemento de carrocería de vehículos.

 - TMV195_1: Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos.

Á súa vez, o módulo profesional de Amovibles está vinculado á unidade de competencia UC0621_1: Desmontar, montar e substituír elementos

amovibles simples dun vehículo, do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Por outro lado, entre as competencias profesionais propias deste módulo profesional encóntranse as seguintes:

- Desmontar, montar e substituír elementos amovibles simples do vehículo, aplicando os procedementos establecidos polo fabricante nas

condicións de calidade e seguridade establecidas.

- Reparar e substituír os vidros do vehículo, aplicando os procedementos especificados polo fabricante nas condicións de seguridade e calidade

requiridas.

- Manter operativo o posto de traballo e preparar equipos, útiles e ferramentas necesarias para levar a cabo as operacións de mantemento de

vehículos.

ENTORNO PROFESIONAL

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade no sector de mantemento de vehículos, principalmente en talleres de reparación e

concesionarios de vehículos lixeiros, industriais, agrícolas e de obras públicas.

As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:

- Axudante na área de carrocería.

- Auxiliar de almacén de recambios.

- Operario en empresas de substitución de vidros.

- Axudante na área de electromecánica.

- Operario do taller de mecánica rápida.
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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 Materiais empregados na fabricación dos vehículos e as súas carrozarías. Identificación do vehículo. Tipos de
vehículos. Tipos de carrozarías. Compoñentes dunha carrozaría. Denominación das pezas da carrozaría.

A carrozaría o os seus
compoñentes.

39 16

2 Unións atornilladas. Unións remachadas. Unións articuladas. Unións pegadas (non estruturais). Outros
sistemas de unión.

As unións
desmontables no
automóbil.

70 28

3 Portas. Capó. Portón traseiro. Tapa de maleteiro. Aletas dianteiras. Frente dianteiro. Paragolpes. Asentos.
Revestimentos interiores. Elementos exteriores. Sistemas de peche de portas e elevalúas.

Elementos amovibles,
mecanismos de peche
e elevación.

70 28

4 O vidro. Vidros calzados. Vidros pegados. Reparación de vidros laminados. Vidros tintados.Vidros. 70 28
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A carrozaría o os seus compoñentes. 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado 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 Relacionáronse os tipos de materiais de carrozaría (aceiro, aluminio plástico, etc.) coa técnica de unión utilizada

CA1.3 Relacionáronse os accesorios susceptibles de ser substituídos co tipo de carrozaría e as súas características estruturais

CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características estruturais e metrolóxicas

CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas

CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías detectadas

CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade persoal e ambiental

CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas actividades

CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida

CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza

4.1.e) Contidos

Contidos

 Constitución xeral dun vehículo.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.
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Contidos

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 As unións desmontables no automóbil. 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Relacionáronse os tipos de unións recoñecendo as súas características en función dos métodos utilizados

CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características estruturais e metrolóxicas

CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas

CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas establecidas por fábrica

CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías detectadas

CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade persoal e ambiental

CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas actividades

CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida

CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza

4.2.e) Contidos

Contidos

 Unións desmontables, roscadas, remachadas e pegadas.

 Cintas adhesivas e placas insonorizantes.

 Unións articuladas.

 Outras unións.
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Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elementos amovibles, mecanismos de peche e elevación. 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Substitúe as pezas exteriores e os accesorios básicos do vehículo, tendo en conta a relación entre o material extraído e o seu sistema de unión e posición NO

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica NO

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Realizouse con destreza a substitución de elementos amovibles exteriores da carrozaría coas ferramentas e cos utensilios propios para cada caso, e xustificouse a técnica utilizada

CA1.5 Comprobouse que a peza que se vaia substituír garde as mesmas características estruturais e metrolóxicas

CA1.6 Realizouse a substitución de accesorios básicos do automóbil, aplicando os pares de aperto establecidos e segundo as recomendacións de fábrica

CA1.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedementos e as técnicas adecuadas

CA1.8 Igualouse a peza substituída coas pezas adxacentes mantendo as cotas establecidas por fábrica

CA1.9 Comprobouse a calidade do traballo realizado e corrixíronse as anomalías detectadas

CA2.1 Relacionouse o tipo de gornecemento coa posición e os elementos que protexe

CA2.2 Relacionáronse todos os elementos que se fixan sobre o gornecemento co seu funcionamento básico e a súa unión a este

CA2.3 Realizáronse operacións de desmontaxe de gornecementos aplicando os elementos de unión adecuados (roscaxe, grampaxe, pegado, etc.) e seguindo as normas establecidas por
fábrica

CA2.4 Relacionáronse os equipamentos, os utensilios e as ferramentas coa súa función e coas súas prestacións no proceso de desmontaxe de gornecementos

CA2.5 Desmontouse ou substituíuse a lámina impermeabilizante e as placas insonorizantes da porta coa precaución requirida e segundo as normas establecidas por fábrica

CA2.6 Relacionouse o tipo de pechamento (mecánico, eléctrico, pneumático, etc.) coas súas características, cos elementos que o compoñen e coa súa situación no vehículo

CA2.7 Realizouse o proceso de desmontaxe da pechadura segundo os procedementos e as precaucións establecidas por fábrica

CA2.8 Realizouse a desmontaxe do elevador de cristais identificando o tipo de mecanismo de accionamento, as súas características construtivas e as precaucións que haxa que ter en
conta á hora de montar o cristal

CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade persoal e ambiental
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Criterios de avaliación

CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas actividades

CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida

CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Paragolpes: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

  Teitos solares e capotas.

  Accesorios.

 Portas: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Capós: técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Portón traseiro e tapa do maleteiro.

 Aletas dianteiras.

 Gornecementos: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Mecanismos de pechamento e elevación.

 Pechamentos.

 Elevadores de cristais: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Vidros. 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións básicas de desmontaxe e montaxe de gornecementos e do conxunto de pechamento e elevación de cristais, tendo en conta a relación
entre a funcionalidade dos elementos e as especificacións de fábrica NO

RA3 - Repara e substitúe cristais pegados ou calzados no vehículo, aplicando o proceso adecuado e as instrucións especificas de fábrica SI

RA4 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

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

Criterios de avaliación

CA2.9 Executouse a fixación do cristal segundo as especificacións de fábrica e de xeito que se asegure a calidade de funcionamento

CA2.10 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA3.1 Relacionouse o tipo de cristal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou mediante a serigrafía correspondente ao datos de homologación, describindo as súas características
principais

CA3.2 Realizouse con destreza o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados, segundo os procedementos establecidos e en condicións de seguridade

CA3.3 Realizouse con habilidade o proceso de desmontaxe dos cristais pegados, elixindo os procedementos adecuados e a ferramenta máis conveniente

CA3.4 Realizouse con destreza o despegamento de elementos adheridos ao cristal (espello retrovisor, sensores, etc.)

CA3.5 Relacionáronse os elementos construtivos coas técnicas de desmontaxe empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

CA3.6 Limpáronse adecuadamente e cos medios estipulados as zonas que vaian estar en contacto, e aplicáronse os produtos de imprimación convenientes para obter a calidade prescrita

CA3.7 Seleccionáronse os produtos adecuados segundo os materiais que se vaian unir, tendo en conta as características de cada un e segundo as especificacións prescritas por fábrica

CA3.8 Colocouse o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por fábrica

CA3.9 Realizouse a reparación de cristais laminados, identificando o tipo de dano que cumpra reparar, utilizando as resinas adecuadas e seguindo os procedementos prescritos,
asegurando unha reparación de calidade

CA3.10 Comprobouse a calidade da reparación e corrixíronse as anomalías detectadas

CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA4.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA4.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

CA4.3 Aplicáronse en todo o desenvolvemento do proceso as normas de seguridade persoal e ambiental

CA4.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas actividades

CA4.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos
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Criterios de avaliación

CA4.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida

CA4.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza

4.4.e) Contidos

Contidos

 Cristais temperados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Cristais laminados: tipos; técnicas de desmontaxe, montaxe e axustes; utensilios.

 Reparación de cristais laminados.

 Tipos de danos.

 Técnicas de reparación.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directivas de residuos e de envases.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

- Relacionar os tipos de materiais empregados na fabricación dos vehículos e as súas carrozarías.

- Identificar diferentes tipos de vehículos utilizando as súas placas e o número VIN.

- Relacionar os elementos amovibles susceptibles de ser substituídos e indicar as súas características estruturais.

- Recoñecer as pezas da carrozaría tanto no vehículo como nos manuais de taller.

- Levar a cabo a lubricación, limpieza, utillaxe e ferrramenta utilizadas.

- Operar de forma ordenada, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedememtos e técnicas axeitadas, procurando non causar

danos nos elementos periféricos.

- Identificar os riscos inherentes do traballo en función dos materiais que se vaian a empregar e das máquinas que se vaian a manexar.

- Identificar os ricos ambientais asociados a o traballo.

- Empregar correctamente os equipos de protección individual.

- Relacionar os tipos de unións atornilladas indicando as súas características.

- Relacionar os tipos de unións remachadas indicando as súas características.

- Relacionar os tipos de unións articuladas indicando as súas características.

- Relacionar os tipos de unións pegadas (non estructurais) indicando as súas características.

- Relacionar outros tipos de sistemas de unión (abrazadeiras, bridas...) indicando as súas características.

- Unión de elementos de aluminio e plástico por medio das técnicas de remachado e pegado.

- Desmontaxe e montaxe de elementos do vehículo mediante unións atornilladas (identificando o sistema de rosca, métrico, inglés, etc. en cada

caso) empregando unha chave dinamómetrica na montaxe.

- Reparación de roscas danadas, empregando terraxas e machos.

- Comprobar que as pezas susceptibles de substitución gardan as mesmas características estructurais e metrolóxicas.

- Levar a cabo a lubricación, limpieza, do utillaxe e das ferrramenta utilizadas.

- Operar de forma ordenada, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedememtos e técnicas adecudas, procurando non causar

danos nos elementos periféricos.

- Identificar os riscos inherentes do traballo en función dos materiais que se vaian a empregar e das máquinas que se vaian a manexar.

- Identificar os ricos ambientais asociados a o traballo.

- Empregar correctamente os equipos de protección individual.

- Realizar a substitución de elementos amovibles (portas, capó, portón traseiro, tapa de maletero, aletas dianteiras, frente, paragolpes,

gornecementos internos, asentos, placas insonorizantes, pechaduras de portas, alzacristáis, espello retrovisor, elementos adheridos ao cristal)

empregando as ferramentas e utillaxe apropiados e xustificando a técnica utilizada.

- Comprobar que as pezas susceptibles de substitución gardan as mesmas características estructurais e metrolóxicas.

- Igualar a peza substituíada en cada intre coas pezas adxacentes mantendo as cotas establecidas polo fabricante.

- Limpiar adecuadamente cos medios estipulados as zonas que vaian a estar en contacto, aplicando os productos de imprimación convenientes

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

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

para obter a calidade prescrita.

- Comprobar a calidade da reparación e correxir as anomalías detectadas.

- Levar a cabo a lubricación, limpieza, utillaxe e ferrramenta utilizadas.

- Operar de forma ordenada, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedememtos e técnicas adecudas, procurando non causar

danos nos elementos periféricos.

- Identificar os riscos inherentes do traballo en función dos materiais que se vaian a empregar e das máquinas que se vaian a manexar.

- Identificar os ricos ambientais asociados a o traballo.

- Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas e depositáronse nos contedores específicos.

- Empregar correctamente os equipos de protección individual.

- Relacionar o tipo de cistal montado no vehículo co seu tipo de ancoraxe ou mediante a serigrafía correspondente cos datos de homolagación,

decribindo as súas características principais.

- Executar a fixación dun cristal segundo as especificacións do fabricante e de xeito que se asegure a calidade do funcionamento.

- Realizar o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais calzados, seguindo os procedementos establecidos en condicións de seguridade.

- Realizar con habilidade o proceso de desmontaxe e montaxe de cristais pegados, elixindo os procedementos adecuados e a ferramenta máis

conveniente.

- Relacionar os elelemntos constructivos coas técnicas de desmontaxe empregadas (coitelo térmico, corda de piano, etc.)

- Limpiar adecuadamente e cos medios adecuados as zonas que vaian a estar en contacto, aplicando os productos de imprimación convenientes

para obter a calidade prescrita polo fabricante.

- Seleccionar os productos adecuados segundo os materiais que se vaian a unir, tendo en conta as características de cada un e segundo as

especificacións prescritas por fábrica.

- Colocar o cristal sobre o marco do vehículo, gardando a homoxeneidade cos elementos adxacentes e segundo as cotas especificadas por

fábrica.

- Realizar a reparación de cristais laminados, identificando o tipo de dano que cumpre reparar, utilizando as resinas adecuadas e seguindo os

procedementos prescristos, asegurando unha reparación de calidade.

- Comprobar durante todos os procesos que que as pezas que se vaian as substituír garden as mesmas características estructurais e metrolóxicas.

- Comprobar a calidade da reparación e correxir as anomalías detectadas.

- Levar a cabo a lubricación, limpieza, da utillaxe e a ferrramenta utilizadas.

- Operar de forma ordenada, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando os procedememtos e técnicas adecudas, procurando non causar

danos nos elementos periféricos.

- Identificar os riscos inherentes do traballo en función dos materiais que se vaian a empregar e das máquinas que se vaian a manexar.

- Identificar os ricos ambientais asociados a o traballo.

- Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas e depositáronse nos contedores específicos.

- Empregar correctamente os equipos de protección individual.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Na avaliación do alumnado e na configuración da súa cualificación definitiva terase en conta ademáis das probas escritas, listas de cotexo e táboas

de observación, corrixidas conforme a  criterios obxetivos, a entrega de traballos (individuais e/ou en grupo) requeridos polo profesor, realización

por parte dos alumnos/as de actividades propostas en clase e a súa traslación ao caderno do curso, a participación activa do alumnado, a

asistencia e puntualidade, actitude positiva e respetuosa na clase ós seus compañeiros e cara ao seu profesor.

A nota final deste módulo profesional calcúlase tendo en conta as seguintes porcentaxes:
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- Os contidos conceptuáis computan o 40% da nota final. Realizaráse para elo, como mínimo,unha proba escrita por avaliación, puntuable de 1 a

10 puntos, se se realiza máis de una proba escrita, obteremos a nota media sumando todos os puntos acadados e dividindo entre o número de

probas.

- As actividades procedementáis computan o 40 % da nota final. Realizaráse para elo, como mínimo,unha proba práctica por avaliación, puntuable.

de 1 a 10 puntos, se se realiza máis de una proba práctica, obteremos a nota media sumando todos os puntos acadados e dividindo entre o

número de probas.

- A valoración actitudinal computa o 20% da nota final. Teránse en conta principalmente aspectos como, asistencia, puntualidade, traballo en

equipo, compañerismo, etc.

Cada un dos apartados anteriores valórase de 0 a 10 puntos. A nota final é o resultado do cálculo das porcentaxes dos tres apartados.

Para realizar o cálculo das porcentaxes dos tres apartados anteriores, o alumno debe acadar un mínimo de 4 puntos en cada un deles.

Para superar o módulo profesional, o alumno debe acadar una nota final mínima de 5 puntos.

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

A avaliación presenta unha importancia moi destacable debido á influencia que pode exercer sobre os elementos do currículo (os obxetivos, os

contidos e a metodoloxía). Unha xestión axeitada e coherente do proceso de avaliación ha de influir positivamente na mellora dos procesos

didácticos, achegando a información sobre a adaptación das actividades de ensino e aprendizaxe ás necesidades do alumnado, sobre a validez da

metodoloxía empregada, sobre as solucións organizativas adoptadas, e sobre a mellora do proceso educativo en xeral.

A avaliación supón unha tarefa de reflexión que comprende todas as partes implicadas nela (profesorado e alumnado) e debe constituir un punto

de inflexión a través do que se poidan valorar os logros acadados e os erros cometidos, co fin de mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe na

súa totalidade.

O alumnado que non supere os obxectivos e os contidos mínimos, será informado dos erros cometidos e sometido a un plan de recuperación co

apoio e a orientación do profesor. Despois faráselle unha proba semellante á realizada na avaliación xeral de todos os alumnos, valorando o

esforzo realizado e a actitude amosada durante o curso. A avaliación será continua.

RECUPERACIÓN ORDINARIA:

As probas de recuperación levaránse a cabo con aqueles alumnos/as que non houbesen acadado os mínimos de avaliación exixidos. Esta

recuperación farase por medio de probas escritas, probas prácticas e presentación de traballos sobre os contidos da materia. Cando o profesor o

considere oportuno, fixarase unha proba de recuperación por cada trimestre (a devandita proba non superará a calificación de 6. En todo caso, os

alumnos que lle quede algunha avaliación pendente terán dereito a unha proba de recuperación final que se celebrará no mes de xuño. Esta proba

considerarase superada cando o alumno/a obteña unha puntuación igual ou superior a 5.

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA:

No mes de setembro realizaráse unha convocatoria extraordinaria para os alumnos que non houbesen superado os obxetivos e os contidos

mínimos.

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

A pérdida do dereito a avaliación continua nun determinado módulo regulado no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 non será de aplicación ó
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alumnado de ciclos de formación profesional básica.

O artigo 25 da devandita Orde di o seguinte:

Aspectos xerais do proceso de avaliación.

1. A avaliación do aprendizaxe do alumnado nos ciclos formativos realizarase de modo diferenciado por módulos profesionais. En todo caso, a

avaliación na formación profesional inicial realizarase tomando como referencia os obxetivos, expresados en resultados de aprendizaxe, e os

criterios de avaliación de cada un dos módulos profesionais e os obxetivos xerais do ciclo formativo, según o establecido no correspondente

currículo.

2. A avaliación realizarase ó longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades

de enseñanza presencial será necesaria a asistencia do alumnado as actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo

formativo.

3. O número de faltas que implica a pérdida do dereito a avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respeto da súa duración total.

A efectos de determinación da pérdida do dereito a avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias personais e laborais do alumno

ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réximen interior do centro.

4. O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades ós alumnos y ás alumnas que perdesen o dereito aavaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ó resto do grupo o as instalacións.

5. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co que, por razóns  de inasistencia reiterada, no sexa posible utilizar os instrumentos

de avaluación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa a

avaliación final dos módulos correspondentes.

No mes de setembro farase unha proba extraordinaria para aquel alumnado que non acadara os obxetivos minimos esixibles e para aqueles con

perda de avaliacion continua. A proba consistirá nun exame teórico de toda a materia impartida durante o curso así como de unha proba práctica

onde se avaliará a destreza e manexo das diferentes actividades prácticas feitas no taller. Para acceder a proba práctica é necesario ter un mínimo

dun 5 antes na proba teórica. O alumno superará a materia pendente se acada o minimo dun 5 en cada unha das probas.

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

A avaliación é unha compoñente básica no proceso de ensino-aprendizaxe. A avaliación ha de ser coherente coas características do Título

Profesional Básico en Mantemento de vehículos, cos obxetivos formulados e coa metodoloxía empregada.

A avaliación ha de ser formativa e ha de servir para fomentar a reflexión e para orientar e analizar o proceso educativo; por iso, a avaliación terá

que ser:

 - Continua, para observar o proceso de aprendizaxe.

 - Integral, para considerar tanto a adquisición de novos conceptos, como de procedementos, actitudes, capacidades de relación e comunicación e

de desenvolvemento autónomo de cada estudante.

 - Individualizada, para que se axuste ás características do proceso de aprendizaxe de cada alumno/a e non dos alumnos/as en xeral.

 - Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre a evolución do alumnado con respecto ó proceso de ensino-aprendizaxe.

A avaliación do currículo programado pretende como obxetivo principal a corrección das desviacións que poideran producirse no proceso de
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ensino-aprendizaxe, desde este punto de vista, cando se avalie hanse de ter en conta:

 - A adecuación dos obxetivos ás caraterísticas de cada grupo.

 - A idoneidade dos procedementos utilizados.

 - A marcha das actividades programadas.

O seguimento da programación é un dos puntos que se deberán tratar sempre que se faga uha reunión do departamento. Realizarase utilizando

como base esta programación asi como as utilidades de seguimento das que dispón a aplicación informatica da conselleria de educación.

No departamento de Automoción consideramos que un dos xeitos para avaliar a propia programación sería a través do cumprimento dos obxetivos

programados para cada módulo. O feito de non acadar o cumprimento dos devanditos obxetivos daría lugar á revisión da metodoloxía empregada,

secuenciación de contidos, adecuación dos criterios de avaliación, e se son axeitados ou non as medidas adoptadas para a atención ó  alumnado

con necesidades específicas de apoio educativo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

AVALIACIÓN INICIAL: realizarase ó inicio do proceso, cunha pequena proba que contará dunha serie de preguntas sinxelas básicas co fin de

coñecer os coñecementos previos do alumnado e deste xeito contribuir á maior adaptación posible da organización e da programación deste. A

reunión de avaliación inicial será realizada segundo os criterios establecidos pola Xefatura de Estudos en cada curso académico. O profesorado,

de xeito individual, fará unha previa avaliación inicial, que será posta en valor con posterioridade de xeito colexiado e presidida pola Xefatura de

Estudos. Nesta reunión determinaranse as características do grupo analizado e as medidas de reforzo a levar a cabo.

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

Á hora de levar a cabo a programación didáctica na aula o profesorado dos distintos módulos poderémonos atopar cun alumnado de perfís

aadémicos ben distintos:

 - Alumnado con alta capacidade para asimilar os coñecementos e, a súa vez, interese pola materia impartida.

 - Alumnado con dificultade de asimilación dos coñecementos e, a súa vez, interese pola materia impartida.

 - Alumnado con capacidade para asimilar e pouco interese.

 - Alumnado con dificultades de aprendizaxe e pouco interese académico.

 - Alumnado con dificultade para o entendemento do idioma.

O mellor xeito de atender á diversidade é ha de previr problemas de aprendizaxe e elaborar programacións que sexan sensibles ás diferenzas e

que favorezan á individualización do ensino.

Como medidas de apoio a levar a cabo ante alumnos/as que presenten necesidades especiais, poderíamos citar:

 - Potenciar a atención individualizada, sempre que sexa posible.

 - Uso de metodoloxías flexibles á hora de levar a cabo a explicación na aula.

 - Ritmos de traballo distintos en canto á resolución de actividades na aula.

 - Utilización de materiais didácticos non homoxéneos (diferentes graos de complexidade).
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Co propósito de dar resposta educativa aos alumnos con altas capacidades intelectuais estableceranse actividades de ampliación de currículo.

En todos os supostos é fundamental a coordinación co Departamento de Orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O alumnado, á marxe dos contidos académicos, deberá recibir e asimilar por parte do profesorado unha serie de valores, tales como:

 - O respeto de cara ó profesorado, así como ós seus compañeiros e o material.

 - Especial fincapé na cultura do esforzo.

 - Actitude positiva no proceso de aprendizaxe.

 - Iniciativa e procesos emprendedores de cara á aplicación do aprendido.

 - Orde e pulcritude nos traballos realizados.

 - Predisposición para o traballo en equipo.

Ademáis, neste módulo desenvolveremos actividades que contribúen a que o alumnado desenvolva as seguintes capacidades:

 a) Educación moral e cívica: fomentando o respecto polas persoas, sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou relixosa, valorando o

pluralismo e a diversidade.

 b) Educación na paz: traballando a actitude fronte ós conflictos, véndoos como algo natural que, ven entendidos, axudan á convivencia e a

madurez.

 c) Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

 d) Educación medioambiental: potenciando o aproveitamento e a reciclaxe dos materiais e o aforro enerxético.

 e) Educación para a saúde: traballando a atención e o respecto polas normas de uso de ferramentas, máquinas e aparellos. Fomentando o

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

 f) Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Como actividades complementarias, proporase ó alumno una serie de traballos que terán como obxectivo o uso das T.I.C. así como da biblioteca

do centro, como método para obter a información necesaria para a realización destes traballos.

- As actividades extraescolares, ainda por definir polo departamento, non serán fora do horario escolar, e si o fosen, previamente sería avisado o

Equipo Directivo, e solicitaríanse os pertinentes permisos de pais, nais ou titores legais.

10.Outros apartados

10.1) COVID-19

Neste curso dada a posibilidade de confinamento debido ao Covid-19, se nalgún momento o alumnado ou o grupo clase tivese que ser confinado,

os traballos de seguimento do módulo e a avaliación do alumnado farase a través da aula virtual do centro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Castro da Uz 2022/202315021767 Pontes de García Rodríguez (As)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

TMV Mantemento de vehículos Ciclos
formativos de
grao básico

CBTMV11Transporte e mantemento
de vehículos

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3045 Preparación de superficies 52022/2023 175146

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

Profesorado asignado ao módulo JOSE MANUEL MATO MELLA

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

A competencia xeral do título profesional básico en Mantemento de Vehículos consiste en realizar operacións básicas de mantemento

electromecánico e carrozaría de vehículos, desmontando e montando elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, e executando

operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e

protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua

estranxeira.

En canto o Contorno profesional estas persoas exercen a súa actividade no sector do mantemento de vehículos, nomeadamente en talleres de

reparación e concesionarios de vehículos privados, industriais, agrícolas e de obras públicas.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Axudante/a na área de carrozaría.

- Auxiliar de almacén de recambios.

- Operario/a en empresas de substitución de cristais.

- Axudante/a na área de electromecánica.

- Operario/a de taller de mecánica rápida.
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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 Estudo das normas de seguridade, hixiene e gestión medioambiental.Seguridade, hixiene, e
medioambiente.

15 10

2 Estudo das instalacións e equipamento do taller de pintura. O taller de pintura. 20 12

3 Estudo das características técnicas e do funcionamentos dos diferentes equipos. Equipos para a
preparación e
mantemento de
superficies.

24 14

4 Identificación de danos, identificación de pictogramas e coñecemento do emprego de masillas e limpiadores.Masillas e limpiadores. 32 17

5 Produtos utilizados para enmascarar e procesos de enmascarado.Proceso de
enmascarado

24 14

6 Estudo e aplicación dos produtos utilizados para evitar a corrosión.Imprimacións,
revestimentos e
anticorrosivos.

27 15

7 Estudo dos aparellos. Aplicación e lixado dos aparellos.Aparellos. 33 18
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Seguridade, hixiene, e medioambiente. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da preparación de superficies SI

RA6 - Realiza as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saúde e o ambiente, utilizando os equipamentos de protección
individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a preparación de superficies

CA4.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na preparación de superficies

CA4.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa preparación de superficies

CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes ao traballo en función dos materiais que se vaian empregar e das máquinas que se vaian manexar

CA6.2 Identificáronse os riscos ambientais asociados ao proceso

CA6.3 Aplicáronse en todo o proceso as normas de seguridade persoal e ambiental

CA6.4 Empregáronse correctamente os equipamentos de protección individual nas actividades

CA6.5 Identificáronse os residuos producidos nas actividades realizadas no taller de preparación de superficies, e depositáronse nos seus contedores específicos

CA6.6 Almacenáronse convenientemente os residuos e preparáronse para a súa posterior recollida

CA6.7 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de orde, seguridade e limpeza

4.1.e) Contidos

Contidos

 As persoas emprendedoras na preparación de superficies.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na preparación de superficies.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa preparación de superficies.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.
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Contidos

 Directiva de residuos; directiva de envases.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2  O taller de pintura. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das ferramentas do proceso de preparación de superficies, aplicando os procedementos establecidos SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Realizouse a limpeza das pistolas na lavadora, e describiuse o funcionamento desta

CA5.2 Realizouse o mantemento dos equipamentos de secado por infravermellos, respectando as normas de seguridade no seu emprego

CA5.3 Realizouse o mantemento das instalacións de aire a presión (compresor, liñas de servizo, etc.) e identificáronse os elementos construtivos e funcionais

CA5.4 Substituíronse os filtros do plano aspirante e da cabina de aplicación e secado (plenum inferior e superior) segundo os procedementos establecidos

CA5.5 Realizouse a substitución de filtros de aspiradoras móbiles segundo especificacións de fábrica

CA5.6 Mantivéronse as instalacións en perfecto orde e limpeza, evitando os posibles riscos derivados do posto de traballo

4.2.e) Contidos

Contidos

 Mantemento, coidado e limpeza de instalacións e equipamentos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos; directiva de envases.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3  Equipos para a preparación e mantemento de superficies. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara superficies de aceiro e plástico do vehículo, analizando as características dos materiais empregados e aplicando técnicas establecidas SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Localizouse o dano por procedementos visuais, táctiles e con paso de lixa, e comprobouse o seu grao de severidade (leve, medio e grave)

CA1.2 Eliminouse a pintura do vehículo utilizando os equipamentos axeitados e o abrasivo conveniente segundo o seu gran e características

CA1.3 Comprobáronse os equipamentos de lixadura a máquina, tendo en conta a relación entre as súas características estruturais e o funcionamento

CA1.4 Preparáronse os bordos da zona que se vaia pintar segundo os procedementos establecidos

CA1.5 Procedeuse á limpeza e ao desengraxamento da zona, tendo en conta a relación entre os produtos químicos de limpeza e a natureza do material

CA1.6 Arranxáronse os danos leves con masilla, empregando os produtos de recheo adecuados na reparación e seguindo os procedementos establecidos

CA1.7 Executouse a mestura dos compoñentes seleccionados, a masilla de recheo e o catalizador para efectuar a reparación, interpretando as fichas técnicas do produto

CA1.8 Secouse con infravermellos e lixouse a masilla co sistema máis adecuado (á man ou con máquina)

CA1.9 Corrixíronse os fallos e tomáronse as medidas para que non se repitan

CA1.10 Limpouse e desengraxouse a zona convenientemente, verificando a adecuada preparación da superficie e tendo en conta a reciclaxe dos residuos xerados

CA1.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados en condicións de hixiene

4.3.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica básica.

 Identificación do dano.

 Mantemento, coidado e limpeza de instalacións e equipamentos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos; directiva de envases.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Masillas e limpiadores. 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das ferramentas do proceso de preparación de superficies, aplicando os procedementos establecidos SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Realizouse a limpeza das pistolas na lavadora, e describiuse o funcionamento desta

CA5.2 Realizouse o mantemento dos equipamentos de secado por infravermellos, respectando as normas de seguridade no seu emprego

CA5.3 Realizouse o mantemento das instalacións de aire a presión (compresor, liñas de servizo, etc.) e identificáronse os elementos construtivos e funcionais

CA5.4 Substituíronse os filtros do plano aspirante e da cabina de aplicación e secado (plenum inferior e superior) segundo os procedementos establecidos

CA5.5 Realizouse a substitución de filtros de aspiradoras móbiles segundo especificacións de fábrica

CA5.6 Mantivéronse as instalacións en perfecto orde e limpeza, evitando os posibles riscos derivados do posto de traballo

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica básica.

 Decapaxes físicas e químicas.

 Limpeza e desengrasaxamento.

 Aplicación de produtos de recheo. Masillas.

 Lixadura. Granulometría.

 Equipamentos de lixadura, de aspiración, de secado e de aplicación.

 Recicladora de disolventes.

 Mantemento, coidado e limpeza de instalacións e equipamentos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos; directiva de envases.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Proceso de enmascarado 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza operacións de enmascaramento e desenmascaramento, identificando e seleccionando o procedemento requirido SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Protexéronse co enmascaramento as zonas adxacentes ás que se vaian pintar, coa habilidade e a destreza adecuadas

CA2.2 Elixiuse o material que se vaia empregar, tendo en conta a relación entre as características funcionais do material e a superficie que se vaia enmascarar

CA2.3 Identificáronse as zonas que se vaian pintar para enmascarar o que sexa estritamente necesario

CA2.4 Desenmascarouse a zona con precaución de non orixinar danos, seguindo as especificacións técnicas

CA2.5 Utilizáronse convenientemente adhesivos de suxeición do enmascaramento coas precaucións pertinentes

CA2.6 Colocouse o burlete na zona adecuada, asegurando a hermeticidade e elixindo o diámetro axeitado

CA2.7 Operouse ordenadamente, con pulcritude e precisión, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA2.8 Comprobouse que a zona que ten que estar enmascarada sexa a adecuada e corrixíronse os fallos, aplicando técnicas e procedementos apropiados

4.5.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica básica.

 Decapaxes físicas e químicas.

 Limpeza e desengrasaxamento.

 Produtos de enmascarar.

 Cinta de enmascarar.

 Burlete de enmascarar.

 Cintas para molduras.

 Técnicas e procesos de enmascaramento.

 Equipamentos de lixadura, de aspiración, de secado e de aplicación.

 Mantemento, coidado e limpeza de instalacións e equipamentos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.
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Contidos

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos; directiva de envases.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Imprimacións, revestimentos e anticorrosivos. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica imprimación e aparello sobre o vehículo, tendo en conta a relación entre os elementos que o compoñen e a súa aplicación SI

RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza dos equipamentos e das ferramentas do proceso de preparación de superficies, aplicando os procedementos establecidos 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 Relacionouse o acabamento superficial co tipo de imprimación que se vaia aplicar

CA3.2 Aplicouse a imprimación anticorrosiva e antigrava seguindo as especificacións de fábrica

CA3.3 Seleccionouse o tipo de aparello segundo a capacidade de recheo necesaria no proceso de preparación

CA3.4 Preparouse o aparello (catalizador mais diluínte) na medida adecuada e segundo a ficha técnica de fábrica, e describíronse os compoñentes

CA3.5 Aplicouse o aparello seguindo as especificacións de fábrica

CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados, analizando os seus elementos construtivos, e explicouse o seu funcionamento

CA3.7 Seguíronse as especificacións de fábrica na aplicación de imprimacións e aparellos

CA3.8 Realizouse o secado, respectando os tempos e con recoñecemento das características dos equipamentos utilizados (infravermellos, ao forno, etc.)

CA3.9 Lixouse o aparello utilizando os equipamentos e os abrasivos adecuados para un acabamento de calidade

CA3.10 Corrixíronse os fallos, tomando as medidas para que estes non se repitan

CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

CA5.1 Realizouse a limpeza das pistolas na lavadora, e describiuse o funcionamento desta

CA5.2 Realizouse o mantemento dos equipamentos de secado por infravermellos, respectando as normas de seguridade no seu emprego

CA5.3 Realizouse o mantemento das instalacións de aire a presión (compresor, liñas de servizo, etc.) e identificáronse os elementos construtivos e funcionais

CA5.4 Substituíronse os filtros do plano aspirante e da cabina de aplicación e secado (plenum inferior e superior) segundo os procedementos establecidos

CA5.5 Realizouse a substitución de filtros de aspiradoras móbiles segundo especificacións de fábrica

CA5.6 Mantivéronse as instalacións en perfecto orde e limpeza, evitando os posibles riscos derivados do posto de traballo

4.6.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Interpretación da documentación técnica básica.

 Decapaxes físicas e químicas.

 Limpeza e desengrasaxamento.

 Lixadura. Granulometría.

 Protección anticorrosiva.

 Protección contra a grava.

 Protección de baixos.

 Revestimento para xuntas de estanquidade.

 Seladores.

 Imprimacións e aparellos.

 Equipamentos de lixadura, de aspiración, de secado e de aplicación.

 Recicladora de disolventes.

 Cabina de pintura.

 Mantemento, coidado e limpeza de instalacións e equipamentos.

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos; directiva de envases.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Aparellos. 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Aplica imprimación e aparello sobre o vehículo, tendo en conta a relación entre os elementos que o compoñen e a súa aplicación SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Relacionouse o acabamento superficial co tipo de imprimación que se vaia aplicar

CA3.2 Aplicouse a imprimación anticorrosiva e antigrava seguindo as especificacións de fábrica

CA3.3 Seleccionouse o tipo de aparello segundo a capacidade de recheo necesaria no proceso de preparación

CA3.4 Preparouse o aparello (catalizador mais diluínte) na medida adecuada e segundo a ficha técnica de fábrica, e describíronse os compoñentes

CA3.5 Aplicouse o aparello seguindo as especificacións de fábrica

CA3.6 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos adecuados, analizando os seus elementos construtivos, e explicouse o seu funcionamento

CA3.7 Seguíronse as especificacións de fábrica na aplicación de imprimacións e aparellos

CA3.8 Realizouse o secado, respectando os tempos e con recoñecemento das características dos equipamentos utilizados (infravermellos, ao forno, etc.)

CA3.9 Lixouse o aparello utilizando os equipamentos e os abrasivos adecuados para un acabamento de calidade

CA3.10 Corrixíronse os fallos, tomando as medidas para que estes non se repitan

CA3.11 Operouse ordenadamente, con pulcritude, precisión e seguridade, aplicando as técnicas e os procedementos adecuados

4.7.e) Contidos

Contidos

 Interpretación da documentación técnica básica.

 Decapaxes físicas e químicas.

 Limpeza e desengrasaxamento.

 Lixadura. Granulometría.

 Imprimacións e aparellos.

 Equipamentos de lixadura, de aspiración, de secado e de aplicación.

 Recicladora de disolventes.

 Cabina de pintura.

 Mantemento, coidado e limpeza de instalacións e equipamentos.
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Contidos

 Normas de seguridade.

 Equipamentos de protección individual.

 Dispositivos de máquinas para a seguridade activa.

 Protección ambiental.

 Reciclaxe de produtos.

 Directiva de residuos; directiva de envases.
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*Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva son:

-Preparar superficies de aceiro e plástico dun vehículo, analizando as características dos materiais empregados e aplicar as técnicas establecidas.

-Realizar operacións de enmascarado e enmascarado, identificando e seleccionando o procedemento requerido.

-Aplicar correctamente imprimacións e aparelloss sobre o vehículo, relacionando os elementos que o compoñen ca súa aplicación.

-Realizar o mantemento e limpeza dos equipos e ferramentas do proceso de preparación de superficies aplicandoos procedementos establecidos.

-Realizar as tarefas en condicións de seguridade, identificando os posibles riscos para a saude e o medio ambiente, utilizando os equipos de

protección individual e aplicando o procedemento de recollida de residuos adecuado.

*Os criterios de avaliación son:

-Localizouse o dano por procedementos visuais, táctiles e con paso de lixa e comprobouse o seu grado de severidade (leve,medio e grave).

-Eliminouse a pintura do vehículo utilizando os equipos e os abrasivos axeitados.

-Comprobáronse os equipamentos de lixado.

-Preparáronse os bordes das zonas a tratar.

-Pocedeuse a limpeza e desengrasado da zona.

-Arranxáronse os danos leves con masillas e productos de recheo.

-Preparouse adecuadamente a masilla e os productos de recheo.

-Enmascaráronse e protexéronse correctamente as zonas adxacentes á reparación e elixíronse correctamente os materiais a empregar.

-Realizouse correctamente a elección de aparellos e imprimacións, así como a sua preparación e aplicación.

-Realizouse correctamente tanto a limpeza como o mantemento de todos os equipos empregados.

-Identificáronse todos os riscos e tomáronse todas as medidas en canto á seguridade, tanto persoal como medioambiental.

*Na avaliación do alumnado e na configuración da súa cualificación definitiva terase en conta ademáis das probas escritas, listas de cotexo e

táboas

de observación, corrixidas conforme a criterios obxetivos, a entrega de traballos (individuais e/ou en grupo) requeridos polo profesor, realización

por parte dos alumnos/as de actividades propostas en clase e a súa traslación ao caderno do curso, a participación activa do alumnado, a

asistencia e puntualidade, actitude positiva e respetuosa na clase ós seus compañeiros e cara ao seu profesor.

No caso de que nalgún dos trimestres non se poda asistir o taller para realizar os traballos prácticos, terase en conta só a parte teórica,

entendendo que poden existir partes prácticas que sexan realizadas como probas escritas.

*A nota final deste módulo profesional calcúlase tendo en conta as seguintes porcentaxes:

- Os contidos conceptuáis computan o 40% da nota final. Realizaráse para elo, como mínimo,unha proba escrita por avaliación, puntuable de 1 a

10 puntos, se se realiza máis de una proba escrita, obteremos a nota media sumando todos os puntos acadados e dividindo entre o número de

probas.

- As actividades procedementáis computan o 40 % da nota final. Realizaráse para elo, como mínimo,unha proba práctica por avaliación, puntuable

de 1 a 10 puntos, se se realiza máis de una proba práctica, obteremos a nota media sumando todos os puntos acadados e dividindo entre o

número de probas.

- A valoración actitudinal computa o 20% da nota final. Teránse en conta principalmente aspectos como, asistencia, puntualidade, traballo en

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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equipo, compañerismo, etc.

Cada un dos apartados anteriores valórase de 0 a 10 puntos. A nota final é o resultado do cálculo das porcentaxes dos tres apartados.

Para realizar o cálculo das porcentaxes dos tres apartados anteriores, o alumno debe acadar un mínimo de 4 puntos en cada un deles.

Para superar o módulo profesional, o alumno debe acadar una nota final mínima de 5 puntos

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

A avaliación presenta unha importancia moi destacable debido á influencia que pode exercer sobre os elementos do currículo (os obxetivos, os

contidos e a metodoloxía). Unha xestión axeitada e coherente do proceso de avaliación ha de influir positivamente na mellora dos procesos

didácticos, achegando a información sobre a adaptación das actividades de ensino e aprendizaxe ás necesidades do alumnado, sobre a validez da

metodoloxía empregada, sobre as solucións organizativas adoptadas, e sobre a mellora do proceso educativo en xeral.

A avaliación supón unha tarefa de reflexión que comprende todas as partes implicadas nela (profesorado e alumnado) e debe constituir un punto

de inflexión a través do que se poidan valorar os logros acadados e os erros cometidos, co fin de mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe na

súa totalidade.

O alumnado que non supere os obxectivos e os contidos mínimos, será informado dos erros cometidos e sometido a un plan de recuperación co

apoio e a orientación do profesor. Despois faráselle unha proba semellante á realizada na avaliación xeral de todos os alumnos, valorando o

esforzo realizado e a actitude amosada durante o curso. A avaliación será continua.

RECUPERACIÓN ORDINARIA:

As probas de recuperación levaránse a cabo con aqueles alumnos/as que non houbesen acadado os mínimos de avaliación exixidos. Esta

recuperación farase por medio de probas escritas, probas prácticas e presentación de traballos sobre os contidos da materia. Cando o profesor o

considere oportuno, fixarase unha proba de recuperación por cada trimestre (a devandita proba non superará a calificación de 6. En todo caso, os

alumnos que lle quede algunha avaliación pendente terán dereito a unha proba de recuperación final que se celebrará no mes de xuño. Esta proba

considerarase superada cando o alumno/a obteña unha puntuación igual ou superior a 5.

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA:

No mes de xuño realizaráse unha convocatoria extraordinaria para os alumnos que non houbesen superado os obxetivos e os contidos

mínimos.

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

A pérdida do dereito a avaliación continua nun determinado módulo regulado no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 non será de aplicación ó

alumnado de ciclos de formación profesional básica.

O artigo 25 da devandita Orde dí o seguinte:

Aspectos xerais do proceso de avaliación.

1. A avaliación do aprendizaxe do alumnado nos ciclos formativos realizarase de modo diferenciado por módulos profesionais. En todo caso, a

avaliación na formación profesional inicial realizarase tomando como referencia os obxetivos, expresados en resultados de aprendizaxe, e os

criterios de avaliación de cada un dos módulos profesionais e os obxetivos xerais do ciclo formativo, según o establecido no correspondente

currículo.
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2. A avaliación realizarase ó longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades

de enseñanza presencial será necesaria a asistencia do alumnado as actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo

formativo.

3. O número de faltas que implica a pérdida do dereito a avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respeto da súa duración total.

A efectos de determinación da pérdida do dereito a avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias personais e laborais do alumno

ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réximen interior do centro.

4. O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades ós alumnos y ás alumnas que perdesen o dereito a avaliación

continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ó resto do grupo o as instalacións.

5. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua co que, por razóns de inasistencia reiterada, no sexa posible utilizar os instrumentos

de avaluación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa a

avaliación final dos módulos correspondentes.

No mes de xuño farase unha proba extraordinaria para aquel alumnado que non acadara os obxetivos minimos esixibles e para aqueles con

perda de avaliacion continua. A proba consistirá nun exame teórico de toda a materia impartida durante o curso así como de unha proba práctica

onde se avaliará a destreza e manexo das diferentes actividades prácticas feitas no taller. Para acceder a proba práctica é necesario ter un mínimo

dun 5 antes na proba teórica.

O alumno superará a materia pendente se acada o minimo dun 5 en cada unha das probas.

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

A avaliación é unha compoñente básica no proceso de ensino-aprendizaxe. A avaliación ha de ser coherente coas características do Título

Profesional Básico en Mantemento de vehículos, cos obxetivos formulados e coa metodoloxía empregada.

A avaliación ha de ser formativa e ha de servir para fomentar a reflexión e para orientar e analizar o proceso educativo; por iso, a avaliación terá

que ser:

 - Continua, para observar o proceso de aprendizaxe.

 - Integral, para considerar tanto a adquisición de novos conceptos, como de procedementos, actitudes, capacidades de relación e comunicación e

de desenvolvemento autónomo de cada estudante.

 - Individualizada, para que se axuste ás características do proceso de aprendizaxe de cada alumno/a e non dos alumnos/as en xeral.

 - Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre a evolución do alumnado con respecto ó proceso de ensino-aprendizaxe.

A avaliación do currículo programado pretende como obxetivo principal a corrección das desviacións que poideran producirse no proceso de

ensino-aprendizaxe, desde este punto de vista, cando se avalie hanse de ter en conta:

 - A adecuación dos obxetivos ás caraterísticas de cada grupo.

 - A idoneidade dos procedementos utilizados.

 - A marcha das actividades programadas.

O seguimento da programación é un dos puntos que se deberán tratar sempre que se faga uha reunión do departamento. Realizarase utilizando

como base esta programación asi como as utilidades de seguimento das que dispón a aplicación informatica da conselleria de educación.

No departamento de Automoción consideramos que un dos xeitos para avaliar a propia programación sería a través do cumprimento dos obxetivos
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programados para cada módulo. O feito de non acadar o cumprimento dos devanditos obxetivos daría lugar á revisión da metodoloxía empregada,

secuenciación de contidos, adecuación dos criterios de avaliación, e se son axeitados ou non as medidas adoptadas para a atención ó alumnado

con necesidades específicas de apoio educativo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

AVALIACIÓN INICIAL: realizarase ó inicio do proceso, cunha pequena proba que contará dunha serie de preguntas sinxelas básicas co fin de

coñecer os coñecementos previos do alumnado e deste xeito contribuir á maior adaptación posible da organización e da programación deste. A

reunión de avaliación inicial será realizada segundo os criterios establecidos pola Xefatura de Estudos en cada curso académico. O profesorado,

de xeito individual, fará unha previa avaliación inicial, que será posta en valor con posterioridade de xeito colexiado e presidida pola Xefatura de

Estudos. Nesta reunión determinaranse as características do grupo analizado e a medidas de reforzo a levar a cabo.

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

Á hora de levar a cabo a programación didáctica na aula o profesorado dos distintos módulos poderémonos atopar cun alumnado de perfís

aadémicos ben distintos:

 - Alumnado con alta capacidade para asimilar os coñecementos e, a súa vez, interese pola materia impartida.

 - Alumnado con dificultade de asimilación dos coñecementos e, a súa vez, interese pola materia impartida.

 - Alumnado con capacidade para asimilar e pouco interese.

 - Alumnado con dificultades de aprendizaxe e pouco interese académico.

 - Alumnado con dificultade para o entendemento do idioma.

O mellor xeito de atender á diversidade é ha de previr problemas de aprendizaxe e elaborar programacións que sexan sensibles ás diferenzas e

que favorezan á individualización do ensino.

Como medidas de apoio a levar a cabo ante alumnos/as que presenten necesidades especiais, poderíamos citar:

 - Potenciar a atención individualizada, sempre que sexa posible.

 - Uso de metodoloxías flexibles á hora de levar a cabo a explicación na aula.

- Ritmos de traballo distintos en canto á resolución de actividades na aula.

 - Utilización de materiais didácticos non homoxéneos (diferentes graos de complexidade).

Co propósito de dar resposta educativa aos alumnos con altas capacidades intelectuais estableceranse actividades de ampliación de currículo.

En todos os supostos é fundamental a coordinación co Departamento de Orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

O alumnado, á marxe dos contidos académicos, deberá recibir e asimilar por parte do profesorado unha serie de valores, tales como:

 - O respeto de cara ó profesorado, así como ós seus compañeiros e o material.

 - Especial fincapé na cultura do esforzo.

 - Actitude positiva no proceso de aprendizaxe.

 - Iniciativa e procesos emprendedores de cara á aplicación do aprendido.

 - Orde e pulcritude nos traballos realizados.

 - Predisposición para o traballo en equipo.

Ademáis, neste módulo desenvolveremos actividades que contribúen a que o alumnado desenvolva as seguintes capacidades:

 a) Educación moral e cívica: fomentando o respecto polas persoas, sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou relixosa, valorando o

pluralismo e a diversidade.

 b) Educación na paz: traballando a actitude fronte ós conflictos, véndoos como algo natural que, ven entendidos, axudan á convivencia e a

madurez.

 c) Educación para igualdade de oportunidades de ambos sexos.

 d) Educación medioambiental: potenciando o aproveitamento e a reciclaxe dos materiais e o aforro enerxético.

 e) Educación para a saúde: traballando a atención e o respecto polas normas de uso de ferramentas, máquinas e aparellos. Fomentando o

respecto pola orde e limpeza do posto de traballo.

 f) Educación do consumidor: potenciarase o consumo moderado e responsable de materiais e recursos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Como actividades complementarias, proporase ó alumno una serie de traballos que terán como obxectivo o uso das T.I.C. así como da biblioteca

do centro, como método para obter a información necesaria para a realización destes traballos.

- As actividades extraescolares, ainda por definir, non serán fora do horario escolar, e si o fosen, previamente sería avisado o Equipo Directivo, e

solicitaríanse os pertinentes permisos de país, nais ou titores legais.

10.Outros apartados

10.1) NP

NP
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