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

Dentro das empresas do ámbito produtivo do entorno figuran moitas relacionadas coas telecomunicacións e coa informática. Este módulo

relaciónase máis coas primeiras, entre as que figuran as de fabricación, instalación e mantemento de equipamentos de radiocomunicacións, así

como tamén empresas de produción e distribución dos sinais que se transmiten

O currículo do módulo céntrase no mantemento dos equipamentos que se atopan nas empresas de radiocomunicacións e achega os

coñecementos básicos para o traballo que o alumnado poderá desenvolver.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

0 50

2 Bloques dos
equipamentos de
radiocomunicacións.
Introducción ás
radiocomunicacións

24 7

3 Bloques dos
equipamentos de
radiocomunicacións.
Modulacións

28 8

4 Funcionamento dos
equipamentos de
radiocomunicacións

32 10

5 Optimización do
funcionamento de
equipamentos de
radiocomunicacións

16 4

6 Prevención de
disfuncións en
equipamentos e
módulos

26 7

7 Detección de avarías
en equipamentos e
sistemas

21 7

8 Restitución do
funcionamento de
equipamentos de
radiocomunicacións

21 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Bloques dos equipamentos de radiocomunicacións. Introducción ás radiocomunicacións 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os bloques construtivos dos equipamentos de radiocomunicacións, recoñecendo os seus módulos e compoñentes, e medindo parámetros. 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 a función dos módulos que compoñen os equipamentos de radiocomunicacións (audiofrecuencia, osciladores, frecuencia intermedia, etc.).

CA1.3 Especificáronse os sinais de transmisión dixital.

CA1.4 Medíronse os parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos.

CA1.5 Comparáronse os sinais de entrada e saída dos módulos coas indicadas no manual técnico.

CA1.6 Relacionáronse as medidas obtidas coas características dos módulos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Bloques de equipamentos de radiocomunicacións. Módulos de entrada de audiofrecuencia e radiofrecuencia. Mesturadores. Oscilador local. Amplificadores de frecuencia intermedia. Control
automático de frecuencia e ganancia.
 Equipamentos e técnicas de medida de módulos de radiocomunicacións. Visualización de sinais. Ferramentas de autodiagnóstico.

 Análise e interpretación de sinais, parámetros, valores e magnitudes. Manexo de manuais de servizo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Bloques dos equipamentos de radiocomunicacións. Modulacións 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os bloques construtivos dos equipamentos de radiocomunicacións, recoñecendo os seus módulos e compoñentes, e medindo parámetros. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Diferenciáronse os sinais de modulación de amplitude e frecuencia dos equipamentos analóxicos.

CA1.5 Comparáronse os sinais de entrada e saída dos módulos coas indicadas no manual técnico.

CA1.6 Relacionáronse as medidas obtidas coas características dos módulos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Bloques de equipamentos de radiocomunicacións. Módulos de entrada de audiofrecuencia e radiofrecuencia. Mesturadores. Oscilador local. Amplificadores de frecuencia intermedia. Control
automático de frecuencia e ganancia.
 Modulación de amplitude. Banda lateral única (BLU-SSB). Dobre banda lateral. Banda base. Modulación de frecuencia. Modulación de fase. Espectro de radiofrecuencia.

 Sinais modulados dixitalmente: características e tipos. Modulación por amplitude de pulso (ASK), frecuencia (FSK), fase (PSK), etc. Conversión A/D e D/A. Control de fluxo. Codificación de
adaptación ao medio.
 Características dos módulos de radiofrecuencia. Moduladores e desmoduladores. Filtros. Adaptación de impedancias. Amplificadores de radiofrecuencia. Medidas específicas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Funcionamento dos equipamentos de radiocomunicacións 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións, analizando a súa estrutura interna e as súas características. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as características técnicas dos equipamentos de radiocomunicacións.

CA2.2 Conectáronse módulos de equipamentos de radiodifusión de FM, AM e/ou televisión (DVB-T e DVB-S).

CA2.3 Conectáronse os equipamentos cos sistemas radiantes.

CA2.4 Configurouse o modo de traballo dos módulos de emisión (RX) e recepción (TX): dúplex, full-dúplex, etc.

CA2.5 Identificáronse os sinais das redes de comunicacións vía satélite e de posicionamento global.

CA2.6 Conectáronse os sistemas de control e mantemento remoto (GSM, FTP, etc.).

CA2.7 Verificáronse os sinais dos equipamentos de comunicación terrestre e vía satélite.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estrutura dos sistemas de radiocomunicacións: composición e características técnicas. Ondas electromagnéticas: tipos. Propagación. Reflexión e difracción, refracción e dispersión.
Equipamentos de radiocomunicacións: tipoloxía. Documentación de equipamentos de radiocomunicacións analóxicos e dixitais. Manuais de servizo. Interpretación de esquemas. Simboloxía
 Equipamentos de radiodifusión AM, FM e TV. Módulos PLL. Excitadores. Descodificadores. Moduladores. Estándar DVB-T e DVB-S (difusión de vídeo dixital terrestre e vía satélite).

 Antenas e sistemas radiantes: tipos, características e aplicacións.

 Accesorios. Cables. Conectadores.

 Comunicacións terrestres de curto alcance (microfonía e intercomunicación sen fíos) e de longo alcance. Equipamentos analóxicos (banda larga, espectro expandido, etc.) e dixitais.
Radares. Radionavegación. Servizos específicos. Microondas. Cavidades resoantes. Tubos de ondas progresivas. Modos de traballo. Dúplex. Semi-dúplex. Full-dúplex.
 Comunicacións vía satélite. Equipamentos. Interconexión. Aplicacións e formas de traballo. Cables e conectadores. Posicionamento global. Constelacións de satélites. Coberturas. Medida
de parámetros. Control remoto e interconexión redundante. Interfaces de acceso remoto.
 Ferramentas software de seguimento. Software de visualización de sinais. Equipamentos. Interpretación de parámetros. Protocolo NMEA.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Optimización do funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Actualizouse o hardware dos equipamentos de radiocomunicacións (GPS, descodificadores DTMF, saídas de relé e interface de control remoto, etc.).

CA3.2 Realizouse a carga do software de xeito local e remoto por cable (FTP) e sen fíos (radio e GSM).

CA3.3 Reconfiguráronse os parámetros dos elementos actualizados.

CA3.4 Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas novas utilidades e aplicacións.

CA3.5 Axustáronse os elementos para a optimización dos bloques do equipamento.

CA3.6 Verificouse que o equipamento actualizado cumpra a normativa (emisións radioeléctricas, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA3.7 Documentouse a intervención.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Ampliación de equipamentos. Posibilidades e necesidades da ampliación. Comprobación da compatibilidade dos elementos de hardware. Módulos de control remoto.

 Técnicas de carga de software e firmware, local e remota. Enlaces por medios guiados. Enlaces non guiados.

 Ferramentas de axuste e reconfiguración mediante accesos remotos e locais. Equipamentos de telecontrol. Comandos AT. Módem do sistema automático de información de posición
(APRS). Procedementos específicos de axuste e reconfiguración en equipamentos analóxicos e dixitais. Emisores. Receptores.
 Técnicas de verificación de funcionalidades. Medidas e comprobacións. Interacción co sistema.

 Optimización e integración de funcionalidades. Axuste de elementos.

 Normativa de prevención na verificación da funcionalidade. Niveis de radiación. Compatibilidade electromagnética. Potencias máximas.

 Documentación do plan de calidade. Informes. Medidas. Ferramentas software de elaboración de documentación. Histórico de software. Versións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Prevención de disfuncións en equipamentos e módulos 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Prevén disfuncións en equipamentos e módulos en sistemas de radiocomunicacións, medindo elementos e recoñecendo valores de aceptación. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Comprobouse a interconexión de equipamentos e interfaces de liña en estacións base, de radiodifusión e radioenlaces.

CA4.2 Medíronse os rangos de frecuencia de traballo, o valor de desviación máxima e a emisión de espurias en equipamentos móbiles, repetidores, estacións base, etc.

CA4.3 Contrastouse o valor da potencia reflectida (ROE) en antena e na liña de transmisión.

CA4.4 Mediuse a potencia de saída en ciclo continuo (RMS), os niveis de sinal no contorno (medidas de campo) e o consumo.

CA4.5 Verificouse a transmisión e recepción en distintos modos de traballo.

CA4.6 Aplicouse a normativa e as medidas de seguridade na realización das operacións de mantemento.

CA4.7 Documentouse a intervención realizada.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Conexión de equipamentos de estacións base, de radiodifusión e de repetidores. Accesorios. Liñas e conectadores. Interfaces. Características estruturais e funcionais dos equipamentos de
radio analóxica, dixital e vía satélite. Estacións base. Repetidores fixos. Repetidores transportables. Radares. Transpondedores. Interrogadores.
 Medición de parámetros de radiofrecuencia. Magnitudes. Accesorios. Cargas ficticias. Métodos de contraste de medidas. Táboas. Programas de comparación e análise de desviacións.
Particularidades de aplicación de equipamentos de medida de parámetros de radiocomunicacións.
 Valores de potencia reflectida (ROE) en antena. Valores ROE en liñas de transmisión. Técnicas de contraste de valores.

 Medida de frecuencias de traballo, potencia, harmónicos, etc. Ferramentas de autotest. Xeradores sintetizados de RF. Cargas. Accesorios.

 Modos de traballo. Comunicación semidúplex e dúplex. Técnicas de verificación de transmisión e recepción.

 Execución de operacións de mantemento preventivo ante avarías e disfuncións. Axustes.

 Documentación do plan de calidade. Informes. Parte de mantemento preventivo. Formularios de pedido. Ferramentas software de elaboración de documentación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Detección de avarías en equipamentos e sistemas 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Detecta avarías en equipamentos e sistemas, utilizando técnicas de diagnóstico e localización. SI

4.7.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 síntomas (diminución de potencia, ausencia de modulación, alarmas, interferencias, etc.).

CA5.2 Mediuse a alimentación, a potencia de saída, o espectro de emisión, a distorsión harmónica, etc.

CA5.3 Visualizáronse os sinais en cada bloque funcional (modulacións, frecuencias de oscilación, sinais de alta e baixa frecuencia, etc.).

CA5.4 Utilizáronse as ferramentas de software e hardware de diagnóstico e monitorización.

CA5.5 Determinouse a avaría ou disfunción segundo os resultados obtidos das medidas e no autotest.

CA5.6 Cumpríronse as medidas de protección radioeléctrica, electrostática, etc.

CA5.7 Documentouse a intervención coa súa valoración económica.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Asociación e contraste de síntomas de avarías en equipamentos de radiocomunicacións. Relación con diagramas de bloques segundo as características dos equipamentos.

 Métodos de comprobación de avarías en equipamentos de radiocomunicacións analóxicos e dixitais. Sistemas de alimentación. Simuladores.

 Métodos de medida en equipamentos de radiocomunicacións celulares, de alta frecuencia, dixitais, etc. Analizadores de espectro, medidores de potencia, analizadores analóxicos e dixitais.
Analizadores de comunicacións. Ferramentas software. Accesorios. Procedementos de actuación e contraste nas medidas de diagnóstico. Ferramentas e elementos específicos.
 Ferramentas software e hardware de diagnóstico. Software de visualización. Software de análise. Medidas e parámetros.

 Avarías típicas en equipamentos de radiodifusión, repetidores, equipamentos de estacións base do estándar tetra, radioenlaces, voz e datos, telemetría, radares, etc. Análise dos módulos de
entrada, audio, vídeo, datos, interfaces radio e saída, etc. Análise de avarías en equipamentos de medida de radiofrecuencia. Analizadores. Xeradores de sinal. Monitorización. Axustes.
 Protección fronte a descargas electrostáticas. Equipamentos e medios. Dispositivos. Características. Técnicas e formas de actuación no diagnóstico de avarías.

 Ferramentas software de elaboración de documentación. Programas informáticos para a elaboración de orzamentos. Informes.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Restitución do funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Restablece o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións, reparando disfuncións e avarías. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Planificouse a secuencia de montaxe e desmontaxe de elementos e compoñentes.

CA6.2 Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que cumpra substituír.

CA6.3 Axustáronse os módulos substituídos (RF, mesturador, frecuencia intermedia, PLL, etc.).

CA6.4 Verificáronse os parámetros de funcionamento: potencia de transmisión (TX), desviación de frecuencia, sensibilidade de entrada (RX), calidade do sinal, etc.

CA6.5 Utilizáronse ferramentas de software de verificación dos parámetros do equipamento (testing).

CA6.6 Integrouse o equipamento no sistema ao que pertenza.

CA6.7 Documentouse a intervención.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Secuencias de montaxe de compoñentes electrónicos en equipamentos de radiocomunicacións. Ferramentas específicas de calibración. Suxeición, conexión e soldadura. Accesorios e
elementos auxiliares.
 0Documentación do plan de calidade. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha. Probas de aceptación. Ferramentas software de elaboración de documentación.

 Módulos de substitución: características físicas e técnicas. Compatibilidade.

 Substitución de elementos e módulos. Recintos de comprobación de equipamentos. Protección contra interferencias. Inmunidade radioeléctrica. Cámaras semianecoicas.

 Medidores de sinais analóxicos e dixitais. Monitores e visualizadores de sinal. Analizadores ROE. Medidores de potencia. Axustes de calibración. Métodos de axuste en equipamentos de
RF, analóxicos PMR e dixitais. Radares. Transpondedores. Equipamentos de radionavegación e de posicionamento global. Equipamentos de radiodifusión terrestre e vía satélite.
 Axustes en módulos de entrada, PLL, tratamento de sinal e saída, etc. Ferramentas de software de axuste local e remoto. Ferramentas específicas. Métodos de contraste de medidas.

 Estándares de sinalización: CTCSS, DCS, SELCALL, MPT-1327, MPT1343, DTMF, etc. Probas funcionais de equipamentos de RF. Módulos de entrada. Etapas de radiofrecuencia. Módulos
de secrafonía. Etapas de saída.
 Integración do equipamento no sistema. Método de comprobación do sistema. Monitorización remota de sinais de autotest.

 Métodos de contraste de especificacións técnicas. Ferramentas software de verificación e medida. Equipamentos de medida.

 Utilización e interpretación de sinais e parámetros.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

- Determinar os bloques construtivos dos equipamentos de radiocomunicacións

- Recoñecer os módulos e compoñentes dos equipamentos de radiocomunicacións

- Medir os parámetros característicos dos equipamentos de radiocomunicacións

- Verificar o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións analizando a súa estrutura interna e as súas características

- Optimizar o funcionamento de equipamentos e sistemas axustando elementos e reconfigurando sistemas

- Medir e recoñecer valores aceptables dos equipamentos de radiocomunicacións

- Prever as disfuncións dos equipamentos de radiocomunicacións

- Utilizar técnicas de diagnóstico e localización de avarías

- Reparar disfuncións e avarías en equipamentos de radiocomunicacións

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A cualificación levarase a cabo de forma parcial, ao remate das unidades didácticas ou grupo delas que conforman cada unha das unidades

formativas e tamén ó longo de todo o proceso de ensinanza.

Avaliaranse tanto as competencias profesionais como as persoais e sociais.

A cualificación obterase da media ponderada das cualificacións de cada un dos seguintes instrumentos de avaliación:

-A observación directa e diaria do realizado en clase (interese amosada polas actividades e as explicacións, participación, observacións ás

explicacións, esforzo no aprendizaxe, asistencia, actitude cara ao profesor e aos compañeiros, etc.) -------------------------- 10%

- Exames programados (teóricos e/ou prácticos)------------------------------------------------------------------------------------ 60%.

- Entrega de traballos, exercicios e prácticas ---------------------------------------------------------------------------------------- 30%

Será necesario acadar unha cualificación mínima de 4 en cada instrumento para poder facer media cos demáis, e acadar unha media entre os tres

superior a 5 para superar a avaliación. O cálculo da nota final farase coa media das duas avaliacións, sendo necesario acadar unha nota mínima

de

5 en cada unha delas.

Calquera actividade ou práctica calificada cunha nota inferior a catro deberá ser repetida polo alumno ata acadar unha nota igual ou superior a

catro na mesma.

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

As actividades de recuperación realizaranse ó longo do curso, consistindo na realización dos traballos e prácticas que se propoñerán, así como na

realización de probas escritas e/ou orais.

No caso de non superar novamente as probas, os elementos pendentes deberán ser recuperados durante o período de recuperación no mes de

xuño. Durante este período será posible realizar de novo as prácticas pendentes e realizar os traballos ou probas non superados sempre e cando o

alumno/a non perdese o dereito á avaliación continua.

Unha vez rematada a fase de recuperación (tanto ó longo do curso, como a do mes de xuño) a nota do módulo obterase aplicando os mesmos

criterios de cualificación ca os expresados no apartado 5 desta programación, pero considerando como 5 a nota da parte ou partes que tivese que

recuperar (sempre e cando o/a alumno/a obtivese unha nota de 5 ou superior na parte a recuperar)
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Realizarase unha proba teórico-práctica no mes de Xuño. Esta proba constará de dúas partes:

a) A recuperación da parte práctica constará de varias prácticas que serán similares ás realizadas durante o curso.

b) A recuperación da parte teórica será unha proba escrita na que se deberá demostrar o dominio dos conceptos precisos.

Será preciso superar cada parte por separado (5/10 ou equivalente) para que se proceda a realizar a media aritmética entre elas.

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

Ademais de avaliar os aprendizaxes dos alumnos, a información que proporciona a avaliación serve para que o equipo de profesores dispoña de

información relevante co fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar decisións ao respecto.

Criterios e instrumentos para a valoración:

- Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente e a reflexión do propio docente sobre a súa experiencia no aula.

- Os cuestionarios a contestar polos propios alumnos.

- Mellora da programación e a súa incidencia na aula. Para a súa consecución será básico o correcto seguimento da programación e a estimación

do grao de utilización e comprensión dos recursos didácticos empregados.

- En canto ás actividades programadas, convén facer un estudo da capacidade de motivación ao alumnado, a súa claridade, variedade e nivel de

consecución dos fins.

- Formación permanente do profesorado. É fundamental que o profesorado que imparta clases na FP estea en continua aprendizaxe e un bo modo

de manterse actualizado é realizando cursos de perfeccionamento tanto da especialidade como de carácter educativo.

En resumo, a avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe nos vai a permitir avaliar a actividade docente, e deste xeito poder mellorar aqueles

aspectos que sexan deficientes ou non acaden as expectativas desexadas.

Todo isto axudaranos a mellorar a programación para o curso seguinte e solucionar aquelas deficiencias que puidera ter esta.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O primeiro día de clase dentro da presentación e mediante un pequeno coloquio, o docente fará esta avaliación para detectar se os alumnos

posúen os coñecementos básicos que deberían ter adquirido en etapas anteriores.

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

Faranse as adaptacións curriculares si as características do alumnado así o aconsellasen.

Se algún alumno/a precisara axuda pedagóxica diferenciada, adaptarase a programación ao caso particular, previo estudo do mesmo, sendo moi

recomendable nestes casos a colaboración do Departamento de Orientación do centro.

É preciso detectar a diversidade do alumnado, tanto dende as avaliacións iniciais como dende a observación ao longo do desenvolvemento

didáctico da materia, e clasificala en función das manifestacións: desmotivación, atrasos conceptuais, limitacións ou superdotacións persoais, etc..

As vías a empregar para o tratamento da diversidade poden ser as seguintes:

- Establecemento de adaptación de contidos, actividades de ensinanza-aprendizaxe e dos instrumentos de avaliación.

- Emprego de metodoloxías didácticas diferentes, que se axeiten aos diferentes graos de capacidades previas, aos diferentes niveis de autonomía

e responsabilidade dos alumnos e ás dificultades ou superlogros detectados nos procesos de aprendizaxe anteriores.

- Adaptación das actividades ás motivacións e necesidades do alumnado, propoñendo aquelas a un nivel situado entre o que xa saben facer os

alumnos autonomamente e o que son capaces de facer coa axuda e guía do profesor ou dos seus compañeiros.
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Con todo o anterior, formúlanse as actividades con diferentes niveles de dificultade de maneira que os traballos máis esixentes se asignen ao

alumnado cun ritmo de aprendizaxe máis rápido e as actividades máis elementais se asignen aos alumnos menos capacitados; sen embargo, en

ningún caso se deixarán de esixir os contidos mínimos do currículo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Contidos medioambientais sobre a forma de reciclaxe de materias utilizados en electrónica.

Utilización de materiais electrónicos ecolóxicos libres de chumbo e outros materiais tóxicos.

En todas as actividades desenvolvidas na aula os contidos específicos do módulo complementaranse cos transversais que favorezan a

formación integral do alumno.

- Educación para a saúde: Nas actividades prácticas respetaranse as normas de seguridade e hixiene; no emprego do ordenador adoptaranse

posturas ergonómicas; etc.

- Educación para o respeto do medio ambiente: Na selección dos materiais, e equipos procurarase aqueles que non dañen o entorno; os residuos

xerados nas actividades serán recollidos, tratados adecuadamente e reciclados se fora o caso; etc.

- Educación para a paz: Fomentaranse actitudes tolerantes e respectuosas entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en equipo,

tratando de lograr un ambiente agradable que estimule o estudo.

- Educación para a igualdade entre sexos: as tarefas serán realizadas indistintamente, implicando ás rapazas nas actividades manuais.

- Educación para o consumidor: Os alumnos terán que seleccionar os compoñentes máis axeitados nas súas actividades para o que deberán

seguir criterios de aforro, idoneidade, calidade, etc., tratando de crear pautas de conduta trasladables a situacións da súa vida cotiá

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As que decida realizar o departamento.
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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

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos 82022/2023 168140

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

Profesorado asignado ao módulo PATRICIA PENA RAMIL

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

Segundo o establecido na citada norma,  as ocupacións e os postos de traballo máis salientables para a/o técnica/o superior en Mantemento

Electrónico son os seguintes:

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas de radio e televisión, e sistemas de produción audiovisual.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas de radio e televisión, e sistemas de produción audiovisual.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas de radiodifusión.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas de radiodifusión.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas domóticos, inmóticos e de seguridade electrónica.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas domóticos, inmóticos e de seguridade electrónica.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de redes locais e sistemas telemáticos.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos de redes locais e sistemas telemáticos.

- Técnico/a en supervisión, verificación e control de sistemas de radioenlaces.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos profesionais de audio.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos profesionais de vídeo.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos industriais.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores:

1. O perfil profesional deste título, dentro do sector terciario, evoluciona cara ao de persoal técnico superior con grande especialización na

supervisión, na reparación e no mantemento de infraestruturas e equipamentos de telecomunicacións, sistemas de seguridade electrónica, redes

de comunicación, equipamentos de domótica e inmótica, sistemas de telefonía, equipamentos de son e imaxe, sistemas informáticos e

equipamentos electrónicos industriais, cun incremento no desempeño de funcións de xestión, planificación, calidade e prevención de riscos

laborais.

2. O desenvolvemento das tecnoloxías electrónicas aplicadas á reparación de equipamentos fundaméntase sobre todo nas novas técnicas de

supervisión e control da reparación de equipamentos e sistemas electrónicos.

3. Cumprirá a utilización de técnicas e procedementos concretos para o uso de equipamento de comprobación e medida específico.

4. As estruturas organizativas tenden a configurarse sobre a base de decisións descentralizadas e equipamentos participativos de xestión,

potenciando a autonomía e a capacidade

de decisión.

5. As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e a apertura económica obrigan a formar profesionais polivalentes capaces de se

adaptaren ás novas situacións

socioeconómicas, laborais e organizativas do sector.

6. A adaptación ás directivas europeas, estatais e autonómicas sobre a xestión de residuos implicará a posta en marcha de procedementos que

permitan o aproveitamento dos recursos en condicións de seguridade, calidade e respecto polo ambiente.

O Decreto DECRETO 135/2013, do 18 de xullo,  establece que o módulo de Mantemento de equipamentos de vídeo terá unha duración de 122

horas, (146 sesións de 50 minutos), cunha equivalencia de 6 créditos ECTS (European Credit Transfer System), o que nos fai estimar una

adicación mínima do alumnado dunhas de 150-180H.

Competencias profesionais, persoais e sociais vinculadas ao módulo:

O decreto que regula o título tamén contempla as competencias que se pretende que acaden as persoas que cursen o módulo. Por competencia

entendemos o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes adquiridas a través de procesos formativos ou da propia experiencia

profesional, que permiten desenvolver determinadas funcións profesionais.

Os obxectivos xerais especificados no anexo do decreto deste módulo son os seguintes:
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e) Medir parámetros utilizando instrumentos de medida ou software de control, para verificar o funcionamento de circuítos analóxicos e dixitais.

f) Utilizar procedementos, operacións e secuencias de intervención, analizando información técnica de equipamentos e recursos, para planificar o

mantemento.

h) Valorar os custos dos elementos substituídos no equipamento, aplicando baremos e prezos unitarios, para elaborar o orzamento.

i) Aplicar fases e procedementos normalizados da organización, adecuando o servizo ás situacións de continxencia, para organizar e xestionar as

intervencións do mantemento correctivo.

l) Interpretar plans de mantemento, determinando os medios técnicos e humanos, para desenvolver as intervencións de mantemento.

m) Aplicar técnicas e protocolos específicos de verificación de síntomas, para realizar o diagnóstico das disfuncións ou avarías.

n) Aplicar técnicas de mantemento preventivo, utilizando as ferramentas e os instrumentos adecuados, para executar os procesos de mantemento.

ñ) Aplicar técnicas de mantemento correctivo e verificar a compatibilidade de compoñentes, para executar os procesos de mantemento.

o) Executar probas de funcionamento, axustando equipamentos e elementos, para pór en servizo os equipamentos ou sistemas.

p) Preparar os informes técnicos de mantemento, seguindo os procedementos establecidos, para elaborar a documentación técnica e

administrativa.

v) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e

colectivas, de acordo coa normativa aplicable nos procesos do traballo, para garantir ámbitos seguros.

Determínase unha boa adecuación do currículo coas características do ámbito productivo, debido o que o sector das instalacións de

telecomunicación ten amplas necesidades na área de influenza do centro.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

0 50

2 Traballaremos os bloques funcionais de hardware, os bloques de equipamentos de transmisión de redes
ópticas, redes con cable,etc

Equipamentos de voz
e datos

36 10

3   Faremos unha introducción  aos sistemas de telefonía, configuración da central telefónica, centrales
telefónicas sen fíos, parámetros eléctricos e ópticos e servidores

Funcionamento dos
equipamentos de voz
e datos

32 10

4 Realización do mantemento preventivoMantemento
preventivo

26 5

5 Trataremos da mellora do funcionamento de equipamentos e sistemas.Optimización do
funcionamento de voz
e datos

32 10

6 Nesta unidade didáctica traballaremos o restablecemento de equipamentos de transmisión, voz e datosReparacións 21 10

7 Cumprimento das normas de prevención de riscos laboráis e ambientáis na reparación de equipamentos de
voz e datos

Prevención de riscos 21 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Equipamentos de voz e datos 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a súa función e as súas características técnicas. 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 Identificouse a función dos módulos que compoñen os equipamentos de voz, (interfaces de liña, unidade central, procesador de sinais, etc.).

CA1.2 Identificouse a función dos módulos dos equipamentos de transmisión de redes (conversores de medio, multiplexores, amplificadores, enrutadores, switches, etc.).

CA1.3 Enumeráronse parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos de voz e datos (voltaxe de liña e frecuencia, impedancia, factor de ruído e ganancia, etc.).

CA1.4 Distinguiuse a función dos bloques e módulos dos equipamentos de datos.

CA1.5 Especificouse a función dos periféricos de entrada, saída, comunicación, etc.

CA1.6 Determináronse os equipamentos e as tecnoloxías de almacenamento de datos.

 CA1.7 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA1.8 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 CA1.9 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais de centrais de hardware. Interfaces físicas. Procesamento de sinais. Características e parámetros. Fontes de alimentación específicas. Bloques das centrais sen fíos
DECT. Interface radio. Repetidores. Terminais. Tipos. Bloques dos enlaces e xeradores de GSM.
 Bloques de equipamentos de transmisión de redes ópticas, redes con cables e sen fíos. Interfaces. Conversión de medio. Multiplexores e desmultiplexores ópticos. Unidade de control
multipunto (MCU-MIP). Amplificadores. Enrutadores. Switches. Características. Tipos. Interfaces. Puntos de acceso. Principais características dos sinais.
 Parámetros das centrais telefónicas. Características. Tipos. Interfaces. Voltaxes de liña. Impedancias das entradas. Consumo. Impedancia de bucle. Frecuencia de tons e chamada.
Parámetros de equipos de transmisión. Potencia de entrada. Potencia de saída. Factor de ruído. Ganancia.
 Bloques funcionais e módulos dos equipamentos de datos. Procesador. Memoria. Entradas e saídas. Placa base. Discos ríxidos. Interfaces. Características. Tipos. Fabricantes.

 Periféricos. Tipos: entrada, saída, comunicación, etc.

 Equipamentos e dispositivos de almacenamento de datos: características e tipos.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 As novas tecnoloxías
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Funcionamento dos equipamentos de voz e datos 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 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 Identificáronse técnicas de conexión de centrais telefónicas á rede de operador e á rede de usuario.

CA2.2 Configurouse a unidade central da central para os módulos de liñas analóxicas, dixitais e IP.

CA2.3 Distinguíronse técnicas de conexión de estacións base DECT ás centrais híbridas, ao sistema radiante e aos repetidores.

CA2.4 Determináronse niveis de aceptación de parámetros das centrais telefónicas (nivel, calidade de sinal, etc.).

CA2.5 Identificáronse técnicas de conexión de equipamentos de transmisión de datos a redes ópticas, con cables e sen fíos, de operador e de usuario.

CA2.6 Caracterizáronse técnicas de configuración de módulos en equipamentos de transmisión (interfaces, memoria flash, NVRAM, etc.).

CA2.7 Determináronse técnicas de medición de parámetros eléctricos e ópticos en equipamentos de transmisión: nivel, potencia recibida (Rx) e emitida (Tx), ganancia, etc.

CA2.8 Caracterizáronse técnicas de configuración de equipamentos servidores e módulos de almacenamento en rede (SAN, NAS, etc.).

CA2.9 Identificáronse técnicas e equipamentos de medición de parámetros fundamentais en equipamentos e redes de almacenamento (latencia, velocidade, etc.).

 0CA2.10 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  CA2.11 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA2.12 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Introdución aos sistemas de telefonía. Características técnicas. Tipos de liñas: analóxicas, dixitais e ADSL. Adaptadores. Interfaces de RDSI. Centrais PBX. Centrais híbridas IP.
Características. Composición. Portos. Técnicas de conexión de centrais ás redes de operadores. Conexión con redes de usuario. Elementos e equipamentos de interconexión. Cableamentos.
 0Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Configuración da central telefónica. Asignación de módulos. Asignación de rañuras en centrais híbridas. Claves de activación. Software de configuración. Configuración de módulos IP.
Terminais IP. Programación.
 Centrais telefónicas sen fíos. Características. Conexión con redes de operadores. Configuración. Antenas. Repetidores. Terminais portátiles sen fíos. Conexión con centrais híbridas.

 Parámetros característicos de centrais telefónicas. Niveis de sinal. Calidade do sinal. Equipamentos. Técnicas de medida.
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Contidos

 Equipamentos de transmisión en redes de datos. Tipos. Características. Enrutadores. Conmutadores. Amplificadores ópticos. Concentradores. Técnicas de conexión a redes ópticas, con
cables e sen fíos, de operador e de usuario.
 Configuración de equipamentos de transmisión. Módulos. Procesamento. Interfaces. Memorias. Carga de sistema operativo. Arquitectura de enrutadores, switches, etc. Técnicas de
configuración. Tipos de redes. Estándares. Características.
 Parámetros eléctricos e ópticos dos equipamentos de transmisión. Potencia de emisión. Potencia de recepción. Ganancia. Tramas. Monitorización software. Interpretación. Instrucións de
conectividade. Comandos de seguridade. Administración remota. Conexións seguras: https, ssh, VPN, outras.
 Servidores. Configuración. Equipamentos de almacenamento en rede. Configuración. Tecnoloxía de almacenamento directo (DAS). Conexión de redes de área de almacenamento (SAN).
Características. Subdivisións. Topoloxía. Elementos. Parámetros. Seguridade. Interfaces de conexión.
 Equipamentos e técnicas de medida de módulos de transmisión, voz e datos. Visualización de sinais. Ferramentas de autodiagnóstico. Análise e interpretación de sinais, parámetros, valores
e magnitudes. Manexo de manuais de servizo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mantemento preventivo 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores de aceptación. 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 Comprobáronse os parámetros eléctricos de conexión de centrais e interfaces a liñas exteriores (tensión, impedancia, etc.).

CA3.2 Verificouse a sinalización, a conmutación e o enrutamento con terminais analóxicos, dixitais e IP.

CA3.3 Medíronse os parámetros das centrais e dos subsistemas sen fíos de telefonía (niveis, radiación, potencia, frecuencia, etc.).

CA3.4 Monitorizáronse as secuencias de sinalización dos equipamentos de transmisión ópticos e eléctricos (tempos de transmisión e recepción, redundancias, etc.).

CA3.5 Analizouse a transmisión de datos con programas de captura e monitorización de tramas (sniffer).

CA3.6 Comprobáronse os principais parámetros dos servidores e equipamentos de almacenamento de datos (integridade, velocidade, rendemento, etc.).

CA3.7 Documentouse a intervención realizada.

 CA3.8 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA3.9 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 0CA3.10 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Principais parámetros segundo os tipos de liñas telefónicas. Nivel. Impedancia. Marxe de ruído. Atenuación. Corrente de liña. Técnicas de comprobación e medida.

 0As novas tecnoloxías

 Comprobación da sinalización, conmutación e enrutamento con terminais telefónicos. Terminais analóxicos. Terminais dixitais específicos. Terminais dixitais de interface normalizada.
Terminais sen fíos. Dect. Wi-fi. Terminais IP. Protocolos. Alimentación a través de Ethernet (PoE). Teléfonos asociados (softphones).
 Integración de subsistemas telefónicos locais. Xeradores de liña. Enlaces locais de liña GSM. Repetidores. Portos de conexión e monitorización de estado. Módulos DECT incorporados en
centrais PBX. Parámetros das centrais sen fíos. Parámetros de subsistemas telefónicos.
 Comprobación da sinalización de estado en equipamentos de transmisión. Interpretación de secuencias e carencias. Monitorización. Control de erros. Contadores de tráfico. Filtraxe
broadcast e multicast. Conmutación por perdas de sinal (OS). Conmutación en sistemas redundantes.
 Técnicas de mantemento preventivo en equipamentos de transmisión de datos. Programas de test de paquetes de rede. Sniffers.

 Comprobación de parámetros de servidores. Carga do sistema operativo. Carga de aplicacións e servizos. Sistemas de almacenamento. Local e remoto. RAID e NAS. Configuración de
seguridade. Ferramentas de software de comprobación.
 Informes. Medidas. Ferramentas de software de elaboración de documentación. Histórico de software. Versións. Melloras do plan de mantemento. Achegas á funcionalidade.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Optimización do funcionamento de voz e datos 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Actualizouse o hardware de centrais telefónicas e equipamentos de transmisión e datos (megafonía, música en espera, memorias, portos de comunicacións, etc.).

CA4.2 Instalouse o software dos elementos do hardware actualizado.

CA4.3 Configuráronse os parámetros dos elementos do hardware, en local e de xeito remoto (velocidade, nivel de seguridade, etc.).

CA4.4 Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas novas utilidades e aplicacións.

CA4.5 Realizáronse probas de carga máxima e rendemento nos equipamentos de transmisión, datos e almacenamento.

CA4.6 Reconfigurouse o equipamento de datos, de acordo cos resultados obtidos nas probas de carga máxima.

CA4.7 Documentouse a intervención.

 CA4.8 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA4.9 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 0CA4.10 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware de centrais telefónicas. Módulos de megafonía. Módulos de gravación. Música en espera. Ampliación de tarxetas de memoria. Módulos de portos de comunicacións
con outros dispositivos. Porteiros e videoporteiros. Módulos de activación de relés. Mensaxaría vocal.
 0As novas tecnoloxías

 Técnicas de instalación de software (drivers) de control de elementos software. Carga en modo local. Carga de forma remota. Proceso.

 Configuración de parámetros de módulos adicionais en centrais telefónicas. Técnicas de integración e recoñecemento de módulos. Activación de módulos. Programación de funcións en
memoria. Comprobación dos parámetros.
 Sistemas de acceso local e remoto a centrais telefónicas, equipamentos de transmisión e de datos. Cambio de parámetros. Características dos accesos por cable. Características dos
acceso sen fíos. Técnicas de acceso. Configuración. Portos de configuración. Características. Software específico. Configuración virtual.
 Tipoloxías de probas de carga máxima. Software de test de equipamentos de datos e almacenamento. Calidade do servizo (QoS). Definición. Características. Implementación en dispositivos
de almacenamento. Técnica de medición do rendemento de sistemas ou compoñentes (programas benchmark). Direccionamento IP e máscaras de subrede de tamaño variable (VLSM).
 Técnicas de comprobación de novas funcionalidades. Reconfiguración. Procedementos. Secuencias. Contraste. Medidas e comprobacións. Interacción co sistema. Verificación da
funcionalidade e integración. Melloras conseguidas.
 Documentación das novas funcionalidades. Historiais e informes hardware. Histórico de software. Versións. Ferramentas software de elaboración de documentación. Achegas á
funcionalidade.
 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Reparacións 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e datos, reparando disfuncións e avarías. SI

4.6.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 síntomas da avaría (ausencia de sinalización, falta de transferencia de datos, enlace con subsistemas, etc.).

CA5.2 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou as causas da avaría (comprobación das comunicacións, seguimento de sinais de audio, tramas de datos, etc.).

CA5.3 Utilizáronse as ferramentas de software e hardware de diagnóstico, autotest e monitorización de sinais.

CA5.4 Planificouse a secuencia de substitución de elementos e compoñentes.

CA5.5 Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que cumpra substituír, segundo a documentación de fábrica.

CA5.6 Reconfiguráronse os módulos substituídos (módulos de liñas, alimentación, interfaces, procesamento, memoria, almacenamento, etc.).

CA5.7 Verificáronse os parámetros de funcionamento (sinalización e velocidade de transmisión, etc.).

CA5.8 Documentouse a intervención coa súa valoración económica.

 CA5.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA5.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA5.11 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Asociación e contraste de síntomas de avarías en equipamentos de voz, transmisión e datos. Relación con diagrama de bloques segundo as características dos equipamentos.

 0Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Secuencias de montaxe de compoñentes electrónicos en equipamentos de transmisión, voz e datos. Ferramentas específicas de calibración. Suxeición, conexión e soldadura. Pulseiras de
descargas ESD. Conectadores. Elementos periféricos. Accesorios e elementos auxiliares. Métodos de comprobación de avarías en equipamentos de voz, transmisión e datos. Análise de
 Métodos de medida en equipamentos de telefonía, de transmisión e de datos. Analizadores de espectro, medidores de potencia, analizadores analóxicos e dixitais. Ferramentas de software.
Accesorios. Procedementos de actuación e contraste nas medidas de diagnóstico. Ferramentas e elementos específicos. Software de visualización. Software de análise. Ficheiros de rexistro
 Avarías típicas en centrais telefónicas, equipamentos de transmisión e equipamentos de datos. Métodos de determinación e contraste. Diagramas de bloques. Detección de avarías segundo
o modelos OSI: interfaces de entrada e saída, placas base e módulos de almacenamento. Análise do histórico de avarías. Módulos de substitución. Manuais de servizo. Características físicas
 Substitución de elementos e módulos. Sistemas de alimentación. Características. Filtros antiparasitarios. Medidores de sinais analóxicos e dixitais. Monitores e visualizadores de sinal.
Contraste con medidores de potencia óptica. Axustes de calibración. Métodos de axuste en equipamentos de transmisión, voz e datos. Analizadores de redes.
 Técnicas de reconfiguración de módulos e elementos. Carga de software de control.

 Integración do equipamento no sistema. Método de comprobación do sistema. Monitorización remota de sinais de autotest. Métodos de contraste de especificacións técnicas. Ferramentas
de software de verificación e medida. Interpretación de sinais e parámetros.
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Contidos

 Ferramentas de software de elaboración de documentación. Programas informáticos para a elaboración de orzamentos. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha. Probas de
aceptación.
 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Prevención de riscos 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando os riscos
asociados e as medidas de protección. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e a manipulación de equipamentos de voz e datos.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de voz e datos.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de voz e datos.

CA6.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de diagnóstico, manipulación, reparación e posta
en servizo de equipamentos de voz e datos.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de voz e datos.

 CA6.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA6.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA6.11 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Normas de prevención de riscos.

 0Normas de seguridade individual e ambiental na utilización de produtos químicos e compoñentes electrónicos de voz e datos.

  Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Normativa de seguridade na utilización de máquinas, utensilios e ferramentas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos de voz e datos.

 Elementos de seguridade implícitos nas máquinas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos de voz e datos.

 Elementos externos de seguridade: luvas metálicas, lentes, etc.

 Normas de seguridade nas operacións con adhesivos.
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Contidos

 Condicións de seguridade do posto de traballo.

 Ergonomía na realización das operacións.

 Limpeza e conservación das máquinas e do posto de traballo.

 Tratamento de residuos no proceso de reparación e montaxe.
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Os mínimos esixibles son os recollidos na programación de cada unidade didáctica e están directamente relacionados cos criterios de avaliación

que aparecen no currículo do ciclo. En canto aos criterios de cualificación levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do/da

alumno/a que proporcionará información sobre a marcha da súa aprendizaxe. No caso de que esta aprendizaxe non se consiga no ritmo desexado,

identificaranse as causas coa intención de poder realizar as adaptacións que se consideren oportunas para acadar os resultados de aprendizaxe.

A información que aportará a avaliación será o máis rica posible e non se reducirá á consideración dunha soa área (o rendemento), a unha soa

técnica (probas), a unha soa situación (a controlada) e/ou a unha soa modalidade de avaliación (a sumativa).  Tendo isto en conta o anterior a

cualificación obtida en cada avaliación calcularase tendo en conta os seguintes aspectos:

A parte correspondente ós contidos actitudinais procederá do nivel de participación voluntaria e a súa actitude no desenvolvemento das sesións,

de respeto aos compañeiros/as, ao profesor, aos demais membros da comunidade educativa cos que nos relacionemos ao longo do

desenvolvemento do módulo, de coidado e organización dos recursos empregado e de receptividade e actividade ante as actividades propostas.

Considérase obrigatorio obter un 5 para superar cada unha das avaliacións parciais cunha cualificación positiva.

As probas escritas planificadas nesta programación son obrigatorias para todo o alumnado, poderán ser de tipo teórico-práctico e poderán incluír

preguntas tipo tema, curtas, de opción múltiple, de resposta dicotómica, comentario dun texto, etc., ou ser dun so tipo.

Valorarase o contido dos traballos, cando proceda, atendendo aos seguintes criterios: a calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das

fontes, a capacidade de análise e síntese, coherencia estrutural, o rigor científico, expresión escrita, a capacidade critica e calquera outro criterio

que atinxa á coherencia e calidade xeral do traballo, así como á capacidade discursiva da exposición na aula, se for o caso.

Asemade, no caso dos traballos en equipo valorarse, ademais do resultado dos mesmos, a implicación de cada unha das persoas que forman

parte do grupo, a capacidade para organizarse e resolver os conflitos que puidesen xurdir. Consonte a isto  a cualificación obtida nos traballos en

grupo podería non ser  a mesma para todas as persoas do grupo de traballo.  Dependerá da posible actitude negativa e carente de compromiso

coas tarefas encomendadas polo grupo, ou traballo insuficiente en cantidade e calidade que poida amosar algún alumno/a. Tamén poderá haber

diferencias nas cualificacións en función da exposición de cada unha das persoas do grupo cando sexa o caso.

Respecto da presentación, os requisitos mínimos dos traballos escritos aterase aos seguientes aspectos:

   - Identificación correcta e completa da/das persoa/s autora/s.

   - Título preciso e coherente co tema proposto.

   - Índice e paxinación.

   - Calidade mínima de letra manual ou coherencia de tipoloxías a ordenador.

   - Coherencia na xerarquización da información: introdución, exposición, conclusións e reflexión persoal.

   - Bibliografía empregada.

A realización dos traballos é obrigatoria, agás aqueles que se propoñan con carácter voluntario, se for o caso. Iranse propoñendo ao longo de cada

unidade didáctica para a súa entrega segundo as datas fixadas. A entrega dos mesmos fóra da data fixada implicará que non se lle valora nin

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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cualifica para a correspondente avaliación, mais si se terá por presentado e cumprido o requisito. Quen non entregue os traballos individuais e/ou

grupais obrigatorios non aprobará a avaliación correspondente, podendo recuperala na proba final presentándose ao exame correspondente á

parte teórica e á práctica.

As datas e hora de entrega das actividades, traballos e realización de probas serán negociadas co alumnado pero unha vez fixadas serán

inamovibles.

No caso de que o/a alumno/a non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que

establecerá a profesora de forma individualizada atendendo aos déficits do alumno/a e co obxectivo de acadar os obxectivos do módulo. As

actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de actividades e traballos semellantes aos propostos durante a avaliación

e/ou a realización dunha proba escrita.

Para aprobar o módulo é imprescindible ter cada unha das avaliacións parciais aprobadas, asemade será preciso estar ao día na entrega de todas

as tarefas do curso. Non se fará media entre as avaliacións suspensas e as aprobadas. A nota final do módulo será a resultante da media das

avaliacións parciais e

valorarase positivamente a evolución ascendente no redondeo ao número enteiro correspondente que figura nas actas de avaliación.

A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais.  Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco. Se o primeiro

decimal é igual ou inferior a 5, a nota redondéase á baixa (exemplo: un 3,50 quedará en 3; un 6,40 sería un 6). Pola contra, se ese primeiro

decimal é superior a 5, a nota sería redondeada á alza (exemplo: un 4,60 será un 5; un 7,70 sería un 8).

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

O alumnado que non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que formen parte do plan

individualizado. Plan individualizado que establecerá a profesora atendendo ás características do alumno ou alumna e co obxectivo de acadar as

capacidades terminais do módulo.

As actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de probas, actividades e traballos semellantes aos propostos con

anterioridade ou na realización dunha proba de carácter teórico-práctico. O período de realización das actividades de recuperación do primeiro

trimestre, de maneira xeral, comenzarán unha vez rematado este e durante o trimestre inmediatamente seguinte, e finalizará no prazo que

establezan de común acordo o alumnado e o profesorado. Na segunda avaliación as actividades de recuperación realizaranse antes do remate

desta segunda avaliación.

Estas actividades concretaranse para cada alumno ou alumna tomando como referencia os resultados de aprendizaxe e os contidos básicos non

adquiridos. Por outra banda, as actividades de recuperación terán un carácter marcadamente global e individualizado e incluirán as modificacións

metodolóxicas pertinentes para facilitar que a alumna poida alcanzar os niveis mínimos esixidos.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades

de ensino presencial cumprirá a asistencia do alumnado ás actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo.

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será dun 10%. Dado que o número de horas do

módulo de "Mantemento de equipamentos de voz e datos" é de 140 horas (168 sesións), o número máximo de faltas de asistencia  para ter dereito

á avaliación continua será do número de horas resultante de aplicar a porcentaxe do 10%. A perda deste dereito non supón a perda do dereito de

seguir asistindo a clase.

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.

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

avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación

final do módulos correspondente. Cando o/a alumno/a alcance esa porcentaxe de faltas de asistencia nun módulo perderá o dereito á avaliación,

non podendo examinarse por avaliacións parciais, tendo que realizar unha proba extraordinaria.

A proba extraordinaria realizarase en xuño e constará dunha parte teórica e doutra práctica. A parte teórica abranguerá as dúas avaliacións e polo

tanto as 6 unidades didácticas. Para acadar o aprobado desta parte é requisito imprescindible obter unha nota mínima de 5, pola contra o exame

estará suspenso. A parte práctica consistirá na realización dunha serie de exercicios ou supostos prácticos correspondentes ao módulo . Poderá

solicitarse do/a alumno/a que amose o dominio das aprendizaxes a través da realización de actividades simuladas e da exposición oral dos

exercicios ou supostos prácticos requeridos.

Para superar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 en cada unha das partes teórica e práctica, non existindo a posibilidade

de facer media entre as dúas probas, nin de gardar a parte aprobada se fose o caso. En todo caso a profesora deseñará os plans de avaliación

individualizados que lle permitan valorar o grado de adquisición das capacidades terminais por parte de cada alumno ou alumna.

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

A avaliación da programación didáctica permitirá verificar a adecuación do proceso de ensinanza ás características e necesidades educativas do

alumnado e, en función diso, realizar as melloras pertinentes ao longo do curso.

Para esta avaliación teranse en conta os seguintes criterios:

   - Valoración do grado no que o alumnado vai asimilando os contidos propostos nas unidades didácticas.

   - Grao de adecuación dos obxectivos didácticos e selección de contidos establecidos.

   - Adecuación das actividades propostas.

   - Presencia de estratexias didácticas diversificadas que dean resposta aos distintos intereses e ritmos de aprendizaxe.

   - Idoneidade da organización da clase e adecuación dos materiais empregados.

   - Nivel de interacción entre o alumnado, así como o clima comunicativo establecido na aula.
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Para isto utilizaranse as estratexias, técnicas e instrumentos seguintes:

   - Análise dos resultados de avaliación acadados polos alumnos e alumnas en cada trimestre.

   - As opinións do alumnado mediante intercambios orais,  as fichas de valoración do proceso cooperativo e de autoavaliación,   ou crítica persoal

aberta (que nos proporciona máis información cualitativa) ao final de cada trimestre e ao finalizar o módulo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación

académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente

realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de

cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

Nesta sesión, o profesor  que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

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

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

   c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

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

   e) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

   f) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

Como profesor deste módulo dedicarei os primeiros días de clase á observación e rexistro das circunstancias que poidan resultar rechamantes co

obxecto de poder detectar calquera dificultade que poida ter o alumnado e que sexa susceptible de ser abordada na sesión de avaliación inicial.

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

Partirase do DECRETO 229/2011, do 7 de diciembre, polo que se regula á atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da

Comunidade Autónoma de Galicia  nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa

finalidade de facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumna e alumno e o seu potencial de aprendizaxe, facilitándolles a adquisición

das competencias e a consecución dos obxectivos xerais previstos nas ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

educación (LOE).

Tomaránse as medidas e accións que teñan como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e

estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.

En caso de detectar  alumnos e alumnas que non acaden os obxectivos previstos en cada unidade didáctica proporanse actividades e/ou tarefas

para centrarse no tipo de contido ou contidos non adquiridos. Estas actividades serán individualizadas tendo en conta as características

particulares do alumno ou alumna.

Entre as medidas que desde un principio se establecen co fin de axudar ao alumnado con dificultades destacamos:
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   - Establecer claramente os obxectivos mínimos a conseguir.

   - Estar abertos á preparación de diversas actividades sobre un mesmo contido variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se

poñen en xogo.

   - Favorecer a colocación del alumnado no lugar máis adecuado ás súa características.

   - Flexibilizar a colocación do mobiliario en caso de que poida ser de axuda.

   - Promover a aprendizaxe cooperativa e a axuda entre iguais, facilitando a constitución de grupos heteroxéneos de alumnas/os que

perseguen un mesmo obxectivo desde a premisa de que para conseguilo é imprescindible a participación de todas as persoas do grupo.

   - Propoñer actividades de traballos colaborativos en pequenos grupos ou en parella.

   -   Aprender mediante a actividade e o método da aprendizaxe constructivista da educación donde o ensino non é unha simple transmisión de

coñecementos, senón a organización de métodos de apoio que permitan ao alumnado construir o seu propio saber.

En calquera caso, as medidas deberán de ser individualizadas e polo tanto adaptadas ás necesidades concretas de cada caso, polo que despois

da avaliación inicial ou en calquera momento do curso no que se detecte unha dificultade se porán en marcha os  preceptivos mecanismos de

reforzo, ou de ser o caso, solicitarase a axuda do equipo educativo e do departamento de información e orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta a Familia profesional na que se encadran estos estudios, desde o módulo de Mantemento de equipamentos de vídeo non se fará

unha programación específica da educación en valores, trataráse dun modo integral ao longo de todo o proceso de ensino aprendizaxe,

promovendo que o alumnado sexa capaz de actuar con criterio propio, contribuíndo á paz e á democracia e mantendo actitudes construtivas,

solidarias e responsables ante os dereitos e obrigas cidadáns, e resolvendo os conflictos mediante o diálogo, sendo transixentes e aceptando as

ideas dos demáis como base dunha convivencia en paz, así como respectar a todas as persoas sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial

ou as súas crenzas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Alén das actividades que se desenvolverán na programación das unidades didácticas, promoveráse ao longo do curso a participación en diferentes

actividades, tanto directamente relacionadas cos contidos dos módulos (visitas a empresas de mantemento e reparación equipamentos e sistemas

electrónicos, profesionais, industriais e de consumo, así como de planificación e organización dos procesos de mantemento, aplicando os plans de

prevención de riscos laborais e ambientais, criterios de calidade e a normativa vixente.  ), xornadas, etc.

10.Outros apartados

10.1) Non procede

Non procede
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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

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1056 Mantemento de equipamentos de audio 62022/2023 126105

(*) 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 concreción do currículo establecido polo DECRETO 135/2013, do 18 de xullo, atense ás características do contorno produtivo e á súa evolución

ao longo dos últimos tempos.

Segundo o establecido na citada norma,  as ocupacións e os postos de traballo máis salientables para a/o técnica/o superior en Mantemento

Electrónico son os seguintes:

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas de radio e televisión, e sistemas de produción audiovisual.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas de radio e televisión, e sistemas de produción audiovisual.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas de radiodifusión.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas de radiodifusión.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas domóticos, inmóticos e de seguridade electrónica.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas domóticos, inmóticos e de seguridade electrónica.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de redes locais e sistemas telemáticos.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos de redes locais e sistemas telemáticos.

- Técnico/a en supervisión, verificación e control de sistemas de radioenlaces.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos profesionais de audio.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos profesionais de vídeo.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos industriais.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores:

1. O perfil profesional deste título, dentro do sector terciario, evoluciona cara ao de persoal técnico superior con grande especialización na

supervisión, na reparación e no mantemento de infraestruturas e equipamentos de telecomunicacións, sistemas de seguridade electrónica, redes

de comunicación, equipamentos de domótica e inmótica, sistemas de telefonía, equipamentos de son e imaxe, sistemas informáticos e

equipamentos electrónicos industriais, cun incremento no desempeño de funcións de xestión, planificación, calidade e prevención de riscos

laborais.

2. O desenvolvemento das tecnoloxías electrónicas aplicadas á reparación de equipamentos fundaméntase sobre todo nas novas técnicas de

supervisión e control da reparación de equipamentos e sistemas electrónicos.

3. Cumprirá a utilización de técnicas e procedementos concretos para o uso de equipamento de comprobación e medida específico.

4. As estruturas organizativas tenden a configurarse sobre a base de decisións descentralizadas e equipamentos participativos de xestión,

potenciando a autonomía e a capacidade

de decisión.

5. As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e a apertura económica obrigan a formar profesionais polivalentes capaces de se

adaptaren ás novas situacións

socioeconómicas, laborais e organizativas do sector.

6. A adaptación ás directivas europeas, estatais e autonómicas sobre a xestión de residuos implicará a posta en marcha de procedementos que

permitan o aproveitamento dos recursos en condicións de seguridade, calidade e respecto polo ambiente.

O Decreto DECRETO 135/2013, do 18 de xullo,  establece que o módulo de Mantemento de equipamentos de vídeo terá unha duración de 122

horas, (146 sesións de 50 minutos), cunha equivalencia de 6 créditos ECTS (European Credit Transfer System), o que nos fai estimar una

adicación mínima do alumnado dunhas de 150-180H.

Competencias profesionais, persoais e sociais vinculadas ao módulo:

O decreto que regula o título tamén contempla as competencias que se pretende que acaden as persoas que cursen o módulo. Por competencia

entendemos o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes adquiridas a través de procesos formativos ou da propia experiencia

profesional, que permiten desenvolver determinadas funcións profesionais.
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Os obxectivos xerais especificados no anexo do decreto deste módulo son os seguintes:

e) Medir parámetros utilizando instrumentos de medida ou software de control, para verificar o funcionamento de circuítos analóxicos e dixitais.

f) Utilizar procedementos, operacións e secuencias de intervención, analizando información técnica de equipamentos e recursos, para planificar o

mantemento.

h) Valorar os custos dos elementos substituídos no equipamento, aplicando baremos e prezos unitarios, para elaborar o orzamento.

i) Aplicar fases e procedementos normalizados da organización, adecuando o servizo ás situacións de continxencia, para organizar e xestionar as

intervencións do mantemento correctivo.

l) Interpretar plans de mantemento, determinando os medios técnicos e humanos, para desenvolver as intervencións de mantemento.

m) Aplicar técnicas e protocolos específicos de verificación de síntomas, para realizar o diagnóstico das disfuncións ou avarías.

n) Aplicar técnicas de mantemento preventivo, utilizando as ferramentas e os instrumentos adecuados, para executar os procesos de mantemento.

ñ) Aplicar técnicas de mantemento correctivo e verificar a compatibilidade de compoñentes, para executar os procesos de mantemento.

o) Executar probas de funcionamento, axustando equipamentos e elementos, para pór en servizo os equipamentos ou sistemas.

p) Preparar os informes técnicos de mantemento, seguindo os procedementos establecidos, para elaborar a documentación técnica e

administrativa.

v) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e

colectivas, de acordo coa normativa aplicable nos procesos do traballo, para garantir ámbitos seguros.

Determínase unha boa adecuación do currículo coas características do ámbito productivo, debido o que o sector das instalacións de

telecomunicación ten amplas necesidades na área de influenza do centro.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

30 20

2 Interiorizaremos a distinción dos bloques funcionáis dos equipos de audio.EQUIPAMENTOS DE
AUDIO

20 15

3 Verificarase o funcionamento dos elementos de captación de son, equipamentos de preampliación e mesturasELEMENTOS DE
CAPTACIÓN DE SON

20 15

4 Estudaremos o funcionamentno dos equipamentos de procesamento, distribución e amplificación.EQUIPAMENTOS DE
PROCESAMENTO ,
DISTRIBUCIÓN E
AMPLIFICACIÓN

20 15

5 Detectaremos as avarías e disfunciónsen equipamentos e sistemas de audioDETECCIÓN DE
AVARÍAS

15 15

6 Traballaráse a forma de reparar as avarías e disfuncións dos equipamentos. REPARACIÓN DE
AVARÍAS

10 10

7 Daránse as normas de prevención de riscos laborais e ambientáis na reparación dos equipamentosNORMAS DE
PREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS E
AMBIENTAIS

11 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Distingue os bloques funcionais dos equipamentos de audio, recoñecendo as características dos seus compoñentes e módulos, e realizando medidas. NO

RA2 - Verifica o funcionamento de elementos de captación de son e dos equipamentos de preamplificación e mestura, interpretando as súas características técnicas
e medindo parámetros. NO

RA3 - Comproba o funcionamento de equipamentos de procesamento, distribución e amplificación, interpretando as súas características técnicas e medindo
parámetros. NO

RA4 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e sistemas de audio, aplicando técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA5 - Repara avarías en equipamentos de audio e dispositivos electroacústicos, substituíndo elementos e recoñecendo a súa compatibilidade. NO

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de audio, identificando os riscos
asociados e as medidas de protección. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Medíronse parámetros fundamentais dos módulos e equipamentos.

CA1.6 Contrastáronse os sinais de entrada e saída cos indicados nas follas de características e manuais.

CA2.5 Medíronse os parámetros do previo (valores máximos e mínimos de entrada, resposta en frecuencia, distorsión, etc.).

CA2.7 Medíronse os parámetros dos mesturadores.

CA2.9 Configuráronse as mesas de mestura.

CA3.2 Mediuse a dinámica dos controis de limiar, razón e autoganancia, entre outros, dos compresores ou expansores de audio.

CA3.3 Medíronse os sinais de saída de limitadores, portas de ruído, filtro de baixos, etc.

CA3.6 Mediuse a potencia de saída en modo continuo (RMS).

CA3.7 Verificáronse os circuítos de protección dos circuítos e equipamentos de amplificación.

CA4.4 Medíronse os sinais e o nivel de saída dos reprodutores de audio dixital e dos sistemas de gravación.

CA4.5 Medíronse valores dos sinais de saída de amplificadores e etapas de potencia (frecuencia, amplitude, etc.).

CA4.7 Contrastáronse as medidas obtidas coas indicadas na documentación técnica.

CA4.8 Determinouse o módulo ou equipamento causante da disfunción.

CA4.9 Documentáronse as intervencións coa súa valoración económica.

CA5.2 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.
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Criterios de avaliación

CA5.4 Substituíronse elementos do altofalante (diafragmas, controladores, bobinas, etc.).

CA5.5 Mediuse a potencia electroacústica entregada polo altofalante, a resposta en frecuencia e a cobertura.

CA5.6 Verificouse o funcionamento dos equipamentos e/ou dispositivos electroacústicos.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de audio.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de audio.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise e interpretación de sinais, parámetros, valores e magnitudes.

 Configuración de mesas de mestura de sinais analóxicos e dixitais. Audio dixital. Características. Proceso de conversión A/D e D/A. Tarxetas de adquisición de datos procesadas DSP.
Niveis. Balanceamento. Interconexión para gravación software. Configuración de saídas.
 Saídas analóxicas e dixitais das mesas de mestura. Controis máster. Características. Software de configuración. Módulos de control en mesas dixitais. Módulos de interconexión con outros
equipamentos. Buses. Conversores de medios. Fibra óptica, coaxial e outras. Manuais de servizo.
 Técnicas de medida de sinais de saída dos procesadores. Software de xeración de sinais de audiofrecuencia. Software de visualización e medida. Osciloscopios dixitais. Análise de sinais.

 Distribuidores de audio. Entradas e saídas. Velocidade e dinámica de conmutación. Transición do sinal. Tipos de conmutadores. Curvas de resposta. Controis de nivel de entrada e saída.
Configuración.
 Amplificadores-mesturadores. Alimentación. Entradas. Tipos. Niveis de entrada. Sensibilidade. Relación sinal/ruído. Control de tons. Circuítos de realce (loudness). Potencia de saída.
Impedancia.
 Medida de sinais en amplificadores e etapas de potencia. Medida e visualización da frecuencia. Medida e visualización da amplitude.

 Técnicas de contraste de medidas e parámetros de audio. Plans de mantemento de equipamentos de audio. Pasos que cómpre seguir para a localización de disfuncións. Procedementos de
intervención.
 Técnicas de localización de módulos avariados. Análise do espectro de audio con ferramentas software. Técnicas de análise. Equipamentos fixos e portátiles.

 Proceso de ensamblaxe e desensamblaxe do equipamento e os scompoñentes. Ferramentas e medios técnicos e materiais. Protocolos de actuación. Manuais de servizo.

 Avarías típicas en equipamentos de audio. Distorsións. Ausencia de sinais de saída. Avarías asociadas a cableamentos e conectadores. Sintomatoloxía típica. Técnicas de asociación e
contraste de síntomas de avarías. Pasos que cumpra seguir para determinar a causa da avaría. Proceso de substitución de compoñentes electrónicos. Medidas de seguridade. Ferramentas
 0Normas de seguridade individual e ambiental na utilización de produtos químicos e compoñentes electrónicos.

 Limpeza e conservación das máquinas e do posto de traballo.

 Tratamento de residuos no proceso de reparación e montaxe.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 EQUIPAMENTOS DE AUDIO 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Distingue os bloques funcionais dos equipamentos de audio, recoñecendo as características dos seus compoñentes e módulos, e realizando medidas. 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 Establecéronse as formas de onda e características do sinal de baixa frecuencia á entrada e á saída de cada módulo.

CA1.2 Identificouse a función e as características dos bloques dos equipamentos de audio (entrada, ecualización, filtro, preamplificación, amplificación, proteccións, etc.).

CA1.3 Definíronse as características de cada bloque de audio (ganancia, atenuación, relación sinal/ruído, distorsión, impedancia, etc.).

CA1.4 Verificouse o funcionamento interno e a estrutura dos bloques (tipos de amplificación, filtro, etc.).

CA1.5 Medíronse parámetros fundamentais dos módulos e equipamentos.

CA1.6 Contrastáronse os sinais de entrada e saída cos indicados nas follas de características e manuais.

 CA1.7 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA1.8 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 CA1.9 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Formas de onda e características dos sinais de audio. Parámetros fundamentais do son. Duración, intensidade, ton (altura) e timbre. Características fisiolóxicas do oído humano. Escala
logarítmica.
 0Uso adecuado das novas tecnoloxías como fonte de información e valoración do seu uso.

 Función dos módulos de audio. Módulo de entrada. Módulos de tratamento de sinal. Ecualización. Tonalidade. Filtros e outros. Módulo de saída. Amplificación. Circuítos de protección.
Sobrecorrentes. Sobretensións. Temperatura e outros.
 Características dos bloques funcionais de audio. Nivel de ruído. Alimentación. Impedancia de entrada. Impedancia de saída e outras.

 Funcionamento dos bloques de audio. Técnicas de comprobación. Sinais. Tipos. Comportamento con sinais parasitos. Ruídos e zunidos. Sinais con acentuación e atenuación.

 Equipamentos e técnicas de medida en baixa frecuencia. Parámetros principais dos módulos de audio. Ganancia. Atenuación. Distorsión. Relación sinal/ruído. Impedancia e outros.

 Análise e interpretación de sinais, parámetros, valores e magnitudes.

 Resposta en frecuencia. Largo de banda. Curvas características. Preénfase. Impedancias de entrada e saída. Valores máximos. Valores mínimos.

 Valoración da importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesorr, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 ELEMENTOS DE CAPTACIÓN DE SON 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de elementos de captación de son e dos equipamentos de preamplificación e mestura, interpretando as súas características técnicas
e medindo parámetros. 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 Identificáronse os tipos de captadores acústicos.

CA2.2 Verificouse o funcionamento dos captadores acústicos e medíronse os seus parámetros.

CA2.3 Identificouse a estrutura interna e o funcionamento do preamplificador e dos mesturadores.

CA2.4 Valorouse a documentación técnica dos equipamentos.

CA2.5 Medíronse os parámetros do previo (valores máximos e mínimos de entrada, resposta en frecuencia, distorsión, etc.).

CA2.6 Verificouse a ganancia segundo o tipo de entrada e o número de etapas.

CA2.7 Medíronse os parámetros dos mesturadores.

CA2.8 Asignáronse grupos de entrada en mesas de mesturas.

CA2.9 Configuráronse as mesas de mestura.

CA2.10 Comprobáronse os sinais de saída de máster.

  CA2.11 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  CA2.12 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA2.13 Utilizaronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Circuítos preamplificadores de tensión. Mesturadores. Mesas de mesturas analóxicas e dixitais. Estrutura interna. Tipos de entradas. Entrada de micrófono. Entrada de liña e outras. Rango
de valores de entrada. Impedancia. Elementos de captación de son.
 0Valoración da importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  Uso adecuado das novas tecnoloxías como fonte de información e valoración do seu uso.

 Micrófonos. Tipos. Dinámicos e de condensador. Micrófonos sen fíos. Receptores e outros. Características. Directividade. Sensibilidade. Aplicacións e usos.

 Características técnicas de previos e mesturadores. Tipos de preamplificadores e mesas de mestura. Alta fidelidade. Monofónicos e estereofónicos. Parámetros das entradas. Aplicacións e
usos. Manuais de servizo.
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Contidos

 Parámetros dos previos. Interconexión de etapas. Axuste de impedancias. Distorsión. Nivel de ruído. Nivel de amplificación. Control automático de ganancia. Métodos de obtención de curvas
características. Equipamentos de medida de audiofrecuencia. Técnicas de análise. Largo de banda. Resposta en frecuencia.
 Ganancia das entradas de previos e mesturadores. Niveis de entrada máximos e mínimos. Software de xeración de sinais de audio. Software de visualización e medida.

 Parámetros das mesas de mestura. Entradas. Tipos: balanceadas e non balanceadas. Alimentación para accesorios exteriores. Mandos de axuste de amplificación e atenuación.
Monitorización de canles. Niveis máximos e mínimos. Control de tons. Curvas de resposta. Técnicas de medida. Vumeter.
 Mesas de mestura dixitais. Asignación de grupos. Buses internos. Función de preselección de axustes (presets). Bandas de ecualización. Panorámica. Conmutadores de fase e
conmutadores de filtro. Manuais de servizo.
 Configuración de mesas de mestura de sinais analóxicos e dixitais. Audio dixital. Características. Proceso de conversión A/D e D/A. Tarxetas de adquisición de datos procesadas DSP.
Niveis. Balanceamento. Interconexión para gravación software. Configuración de saídas.
 Saídas analóxicas e dixitais das mesas de mestura. Controis máster. Características. Software de configuración. Módulos de control en mesas dixitais. Módulos de interconexión con outros
equipamentos. Buses. Conversores de medios. Fibra óptica, coaxial e outras. Manuais de servizo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO , DISTRIBUCIÓN E AMPLIFICACIÓN 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Comproba o funcionamento de equipamentos de procesamento, distribución e amplificación, interpretando as súas características técnicas e medindo
parámetros. 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 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos.

CA3.2 Mediuse a dinámica dos controis de limiar, razón e autoganancia, entre outros, dos compresores ou expansores de audio.

CA3.3 Medíronse os sinais de saída de limitadores, portas de ruído, filtro de baixos, etc.

CA3.4 Visualizáronse os sinais de conmutación dos distribuidores de audio.

CA3.5 Comparáronse os sinais de entrada e saída dos amplificadores-mesturadores de audio.

CA3.6 Mediuse a potencia de saída en modo continuo (RMS).

CA3.7 Verificáronse os circuítos de protección dos circuítos e equipamentos de amplificación.

 CA3.8 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA3.9 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 0CA3.10 Utilizaronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Características técnicas dos equipamentos de procesamento. Compresores. Expansores. Limitadores. Portas de ruído. Filtro de baixos. Características técnicas dos equipamentos de
distribución. Características técnicas dos equipamentos de amplificación de audio. Aplicacións e usos. Manuais de servizo.
 0Uso adecuado das novas tecnoloxías como fonte de información e valoración do seu uso.

 Dinámica de compresores e expansores automáticos de ganancia. Parámetros das entradas. Rangos. Configuración. Limitadores. Portas de ruído. Enfatizadores de voz. Ecualizador de
baixos e fase. Inxector de harmónicos. Realce de frecuencia. Cambiadores de voz e outros.
 Técnicas de medida de sinais de saída dos procesadores. Software de xeración de sinais de audiofrecuencia. Software de visualización e medida. Osciloscopios dixitais. Análise de sinais.

 Distribuidores de audio. Entradas e saídas. Velocidade e dinámica de conmutación. Transición do sinal. Tipos de conmutadores. Curvas de resposta. Controis de nivel de entrada e saída.
Configuración.
 Amplificadores-mesturadores. Alimentación. Entradas. Tipos. Niveis de entrada. Sensibilidade. Relación sinal/ruído. Control de tons. Circuítos de realce (loudness). Potencia de saída.
Impedancia.
 Etapas de potencia. Nivel do sinal de entrada. Impedancia de entrada. Impedancia de saída. Cargas ficticias. Tipos de potencia de saída. Potencia de pico. Potencia RMS. Técnicas de
medida da potencia de saída.
 Circuítos de protección nas etapas de potencia. Sistemas de disipación de temperatura. Protección por sobretemperatura. Protección contra curtocircuítos. Protección por sobrecargas e
outros.
 Valoración da importancia do traballo en equipo no éxito da intervención

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 DETECCIÓN DE AVARÍAS 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e sistemas de audio, aplicando técnicas de diagnóstico e localización. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Deseñáronse as fases e as tarefas de detección de avarías que cumpra realizar nos equipamentos e nos sistemas de audio.

CA4.2 Valoráronse as medicións na alimentación (rizado, valor das tensións de alimentación, etc.).

CA4.3 Relacionáronse os valores nos sinais de entrada e saída nos equipamentos de preamplificación, mestura e procesamento de sinais.

CA4.4 Medíronse os sinais e o nivel de saída dos reprodutores de audio dixital e dos sistemas de gravación.

CA4.5 Medíronse valores dos sinais de saída de amplificadores e etapas de potencia (frecuencia, amplitude, etc.).

CA4.6 Visualizouse a calidade e o nivel dos sinais de audio.

CA4.7 Contrastáronse as medidas obtidas coas indicadas na documentación técnica.

CA4.8 Determinouse o módulo ou equipamento causante da disfunción.

CA4.9 Documentáronse as intervencións coa súa valoración económica.

 0CA4.10 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  CA4.11 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA4.12 Utilizaronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Fases, tarefas e procesos de mantemento en equipamentos e sistemas de audio. Equipamentos e ferramentas específicas. Sinais patrón. Tarefas de inspección. Limpeza de sistemas de
ventilación e outros.
 0Valoración da importancia do traballo en equipo no éxito da intervención

  Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  Uso adecuado das novas tecnoloxías como fonte de información e valoración do seu uso.

 Medidas nas fontes de alimentación de audio. Rizado. Ruídos. Filtraxe. Visualización do sinal con ferramentas virtuais.

 Criterios de comprobación da conexión de módulos nos equipamentos de audio: preamplificadores, mesturadores, filtros, etc. Conectadores interiores. Medidas. Esquemas e follas de
características.
 Criterios de comprobación da conexión de equipamentos en sistemas de audio: mesas de mestura, procesadores, etapas, etc. Lectores e reprodutores de audio dixital. Procesos de
gravación dixital. Tipos de almacenamento dixital. Compresión de audio. Manuais de servizo.
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Contidos

 Medida de sinais en amplificadores e etapas de potencia. Medida e visualización da frecuencia. Medida e visualización da amplitude.

 Software de visualización, conversión e medida de sinais de audio dixital. Calidade do sinal. Niveis.

 Técnicas de contraste de medidas e parámetros de audio. Plans de mantemento de equipamentos de audio. Pasos que cómpre seguir para a localización de disfuncións. Procedementos de
intervención.
 Técnicas de localización de módulos avariados. Análise do espectro de audio con ferramentas software. Técnicas de análise. Equipamentos fixos e portátiles.

 Ferramentas software de elaboración de informes. Partes de traballo. Informes de preventivo. Valoración económica. Elaboración de orzamentos de reparación de equipamentos de audio.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6  REPARACIÓN DE AVARÍAS 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Repara avarías en equipamentos de audio e dispositivos electroacústicos, substituíndo elementos e recoñecendo a súa compatibilidade. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Planificáronse as intervencións que cumpra realizar nos equipamentos de audio (elementos mecánicos, carcasas, radiadores, etc.).

CA5.2 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA5.3 Seguiuse o proceso de desmontaxe, substitución e montaxe dos compoñentes.

CA5.4 Substituíronse elementos do altofalante (diafragmas, controladores, bobinas, etc.).

CA5.5 Mediuse a potencia electroacústica entregada polo altofalante, a resposta en frecuencia e a cobertura.

CA5.6 Verificouse o funcionamento dos equipamentos e/ou dispositivos electroacústicos.

CA5.7 Formalizouse o histórico de avarías.

 CA5.8 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA5.9 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 0CA5.10 Utilizaronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Proceso de ensamblaxe e desensamblaxe do equipamento e os scompoñentes. Ferramentas e medios técnicos e materiais. Protocolos de actuación. Manuais de servizo.

 Avarías típicas en equipamentos de audio. Distorsións. Ausencia de sinais de saída. Avarías asociadas a cableamentos e conectadores. Sintomatoloxía típica. Técnicas de asociación e
contraste de síntomas de avarías. Pasos que cumpra seguir para determinar a causa da avaría. Proceso de substitución de compoñentes electrónicos. Medidas de seguridade. Ferramentas
 Compatibilidade de elementos, compoñentes, módulos de audio e equipamentos. Técnicas de análise. Follas de características técnicas.

 Proceso de comprobación do funcionamento dos equipamentos de audio. Análise da súa resposta. Potencia. Largo de banda. Valores de tensión e outros.

 Dispositivos electroacústicos. Altofalantes. Características. Accesorios. Kits de reparación de diafragmas. Controladores. Auriculares. Bafles pasivos e autoamplificados. Tipos. Bass-réflex.
Con radiador pasivo. Bafle aberto. Labirinto acústico e outros. Filtros pasivos. Follas de características. Técnicas de medida de presión electroacústica. Sonómetro. Técnicas de análise de
 Documentación do plan de calidade. Valoración de tempos e materiais. Ferramentas de software de elaboración de documentación.

 Valoración da importancia do traballo en equipo no éxito da intervención

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 Uso adecuado das novas tecnoloxías como fonte de información e valoración do seu uso.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 NORMAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E AMBIENTAIS 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de audio, identificando os riscos
asociados e as medidas de protección. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e manipulación de equipamentos de audio.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de audio.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de audio.

CA6.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cómpre adoptar na preparación e execución das operacións de diagnóstico, manipulación, reparación e posta en
servizo de equipamentos de audio.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de audio.

 CA6.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA6.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA6.11 Utilizaronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Normas de prevención de riscos.

 0Normas de seguridade individual e ambiental na utilización de produtos químicos e compoñentes electrónicos.

  Valoración da importancia do traballo en equipo no éxito da intervención

  Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  Uso adecuado das novas tecnoloxías como fonte de información e valoración do seu uso.

 Normativa de seguridade na utilización de máquinas, utensilios e ferramentas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos.

 Elementos de seguridade implícitos nas máquinas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos.

 Elementos externos de seguridade: luvas metálicas, lentes, etc.

 Normas de seguridade nas operacións con adhesivos.
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Contidos

 Condicións de seguridade do posto de traballo.

 Ergonomía na realización das diferentes operacións.

 Limpeza e conservación das máquinas e do posto de traballo.

 Tratamento de residuos no proceso de reparación e montaxe.
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Os mínimos esixibles son os recollidos na programación de cada unidade didáctica e están directamente relacionados cos criterios de avaliación

que aparecen no currículo do ciclo. En canto aos criterios de cualificación levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do/da

alumno/a que proporcionará información sobre a marcha da súa aprendizaxe. No caso de que esta aprendizaxe non se consiga no ritmo desexado,

identificaranse as causas coa intención de poder realizar as adaptacións que se consideren oportunas para acadar os resultados de aprendizaxe.

A información que aportará a avaliación será o máis rica posible e non se reducirá á consideración dunha soa área (o rendemento), a unha soa

técnica (probas), a unha soa situación (a controlada) e/ou a unha soa modalidade de avaliación (a sumativa).  Tendo isto en conta o anterior a

cualificación obtida en cada avaliación calcularase tendo en conta os seguintes aspectos:

A parte correspondente ós contidos actitudinais procederá do nivel de participación voluntaria e a súa actitude no desenvolvemento das sesións,

de respeto aos compañeiros/as, ao profesor, aos demais membros da comunidade educativa cos que nos relacionemos ao longo do

desenvolvemento do módulo, de coidado e organización dos recursos empregado e de receptividade e actividade ante as actividades propostas.

Considérase obrigatorio obter un 5 para superar cada unha das avaliacións parciais cunha cualificación positiva.

As probas escritas planificadas nesta programación son obrigatorias para todo o alumnado, poderán ser de tipo teórico-práctico e poderán incluír

preguntas tipo tema, curtas, de opción múltiple, de resposta dicotómica, comentario dun texto, etc., ou ser dun so tipo.

Valorarase o contido dos traballos, cando proceda, atendendo aos seguintes criterios: a calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das

fontes, a capacidade de análise e síntese, coherencia estrutural, o rigor científico, expresión escrita, a capacidade critica e calquera outro criterio

que atinxa á coherencia e calidade xeral do traballo, así como á capacidade discursiva da exposición na aula, se for o caso.

Asemade, no caso dos traballos en equipo valorarse, ademais do resultado dos mesmos, a implicación de cada unha das persoas que forman

parte do grupo, a capacidade para organizarse e resolver os conflitos que puidesen xurdir. Consonte a isto  a cualificación obtida nos traballos en

grupo podería non ser  a mesma para todas as persoas do grupo de traballo.  Dependerá da posible actitude negativa e carente de compromiso

coas tarefas encomendadas polo grupo, ou traballo insuficiente en cantidade e calidade que poida amosar algún alumno/a. Tamén poderá haber

diferencias nas cualificacións en función da exposición de cada unha das persoas do grupo cando sexa o caso.

Respecto da presentación, os requisitos mínimos dos traballos escritos aterase aos seguientes aspectos:

   - Identificación correcta e completa da/das persoa/s autora/s.

   - Título preciso e coherente co tema proposto.

   - Índice e paxinación.

   - Calidade mínima de letra manual ou coherencia de tipoloxías a ordenador.

   - Coherencia na xerarquización da información: introdución, exposición, conclusións e reflexión persoal.

   - Bibliografía empregada.

A realización dos traballos é obrigatoria, agás aqueles que se propoñan con carácter voluntario, se for o caso. Iranse propoñendo ao longo de cada

unidade didáctica para a súa entrega segundo as datas fixadas. A entrega dos mesmos fóra da data fixada implicará que non se lle valora nin

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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cualifica para a correspondente avaliación, mais si se terá por presentado e cumprido o requisito. Quen non entregue os traballos individuais e/ou

grupais obrigatorios non aprobará a avaliación correspondente, podendo recuperala na proba final presentándose ao exame correspondente á

parte teórica e á práctica.

As datas e hora de entrega das actividades, traballos e realización de probas serán negociadas co alumnado pero unha vez fixadas serán

inamovibles.

No caso de que o/a alumno/a non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que

establecerá a profesora de forma individualizada atendendo aos déficits do alumno/a e co obxectivo de acadar os obxectivos do módulo. As

actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de actividades e traballos semellantes aos propostos durante a avaliación

e/ou a realización dunha proba escrita.

Para aprobar o módulo é imprescindible ter cada unha das avaliacións parciais aprobadas, asemade será preciso estar ao día na entrega de todas

as tarefas do curso. Non se fará media entre as avaliacións suspensas e as aprobadas. A nota final do módulo será a resultante da media das

avaliacións parciais e

valorarase positivamente a evolución ascendente no redondeo ao número enteiro correspondente que figura nas actas de avaliación.

A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais.  Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco. Se o primeiro

decimal é igual ou inferior a 5, a nota redondéase á baixa (exemplo: un 3,50 quedará en 3; un 6,40 sería un 6). Pola contra, se ese primeiro

decimal é superior a 5, a nota sería redondeada á alza (exemplo: un 4,60 será un 5; un 7,70 sería un 8).

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

O alumnado que non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que formen parte do plan

individualizado. Plan individualizado que establecerá a profesora atendendo ás características do alumno ou alumna e co obxectivo de acadar as

capacidades terminais do módulo.

As actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de probas, actividades e traballos semellantes aos propostos con

anterioridade ou na realización dunha proba de carácter teórico-práctico. O período de realización das actividades de recuperación do primeiro

trimestre, de maneira xeral, comenzarán unha vez rematado este e durante o trimestre inmediatamente seguinte, e finalizará no prazo que

establezan de común acordo o alumnado e o profesorado. Na segunda avaliación as actividades de recuperación realizaranse antes do remate

desta segunda avaliación.

Estas actividades concretaranse para cada alumno ou alumna tomando como referencia os resultados de aprendizaxe e os contidos básicos non

adquiridos. Por outra banda, as actividades de recuperación terán un carácter marcadamente global e individualizado e incluirán as modificacións

metodolóxicas pertinentes para facilitar que a alumna poida alcanzar os niveis mínimos esixidos.

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

A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades

de ensino presencial cumprirá a asistencia do alumnado ás actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo.
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O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será dun 10%. Dado que o número de horas do

módulo de "Mantemento de equipamentos de audio" é de 105 horas (126 sesións), o número máximo de faltas de asistencia  para ter dereito á

avaliación continua será do número de horas resultante de aplicar a porcentaxe do 10% ao nº de sesións. A perda deste dereito non supón a perda

do dereito de  seguir asistindo a clase.

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.

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

avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación

final do módulos correspondente. Cando o/a alumno/a alcance esa porcentaxe de faltas de asistencia nun módulo perderá o dereito á avaliación,

non podendo examinarse por avaliacións parciais, tendo que realizar unha proba extraordinaria.

A proba extraordinaria realizarase en xuño e constará dunha parte teórica e doutra práctica. A parte teórica abranguerá as dúas avaliacións e polo

tanto as 6 unidades didácticas. Para acadar o aprobado desta parte é requisito imprescindible obter unha nota mínima de 5, pola contra o exame

estará suspenso. A parte práctica consistirá na realización dunha serie de exercicios ou supostos prácticos correspondentes ao módulo . Poderá

solicitarse do/a alumno/a que amose o dominio das aprendizaxes a través da realización de actividades simuladas e da exposición oral dos

exercicios ou supostos prácticos requeridos.

Para superar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 en cada unha das partes teórica e práctica, non existindo a posibilidade

de facer media entre as dúas probas, nin de gardar a parte aprobada se fose o caso. En todo caso a profesora deseñará os plans de avaliación

individualizados que lle permitan valorar o grado de adquisición das capacidades terminais por parte de cada alumno ou alumna.

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

A avaliación da programación didáctica permitirá verificar a adecuación do proceso de ensinanza ás características e necesidades educativas do

alumnado e, en función diso, realizar as melloras pertinentes ao longo do curso.

Para esta avaliación teranse en conta os seguintes criterios:

   - Valoración do grado no que o alumnado vai asimilando os contidos propostos nas unidades didácticas.

   - Grao de adecuación dos obxectivos didácticos e selección de contidos establecidos.

   - Adecuación das actividades propostas.

   - Presencia de estratexias didácticas diversificadas que dean resposta aos distintos intereses e ritmos de aprendizaxe.

   - Idoneidade da organización da clase e adecuación dos materiais empregados.

   - Nivel de interacción entre o alumnado, así como o clima comunicativo establecido na aula.

Para isto utilizaranse as estratexias, técnicas e instrumentos seguintes:

   - Análise dos resultados de avaliación acadados polos alumnos e alumnas en cada trimestre.

   - As opinións do alumnado mediante intercambios orais,  as fichas de valoración do proceso cooperativo e de autoavaliación,   ou crítica persoal

aberta (que nos proporciona máis información cualitativa) ao final de cada trimestre e ao finalizar o módulo.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación

académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente

realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de

cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

Nesta sesión, o profesor  que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

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

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

   c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

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

Partiremos do DECRETO 229/2011, do 7 de diciembre, polo que se regula á atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da

Comunidade Autónoma de Galicia  nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa

finalidade de facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumna e alumno e o seu potencial de aprendizaxe, facilitándolles a adquisición

das competencias e a consecución dos obxectivos xerais previstos nas ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

educación (LOE).

Tomaránse as medidas e accións que teñan como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e

estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.

En caso de detectar  alumnos e alumnas que non acaden os obxectivos previstos en cada unidade didáctica proporanse actividades e/ou tarefas

para centrarse no tipo de contido ou contidos non adquiridos. Estas actividades serán individualizadas tendo en conta as características

particulares do alumno ou alumna.

Entre as medidas que desde un principio se establecen co fin de axudar ao alumnado con dificultades destacamos:

   - Establecer claramente os obxectivos mínimos a conseguir.

   - Estar abertos á preparación de diversas actividades sobre un mesmo contido variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se

poñen en xogo.

   - Favorecer a colocación del alumnado no lugar máis adecuado ás súa características.

   - Flexibilizar a colocación do mobiliario en caso de que poida ser de axuda.

   - Promover a aprendizaxe cooperativa e a axuda entre iguais, facilitando a constitución de grupos heteroxéneos de alumnas/os que

perseguen un mesmo obxectivo desde a premisa de que para conseguilo é imprescindible a participación de todas as persoas do grupo.

   - Propoñer actividades de traballos colaborativos en pequenos grupos ou en parella.

9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta a Familia profesional na que se encadran estos estudios, desde o módulo de Mantemento de equipamentos de vídeo non se fará

unha programación específica da educación en valores, trataráse dun modo integral ao longo de todo o proceso de ensino aprendizaxe,

promovendo que o alumnado sexa capaz de actuar con criterio propio, contribuíndo á paz e á democracia e mantendo actitudes construtivas,

solidarias e responsables ante os dereitos e obrigas cidadáns, e resolvendo os conflictos mediante o diálogo, sendo transixentes e aceptando as

ideas dos demáis como base dunha convivencia en paz, así como respectar a todas as persoas sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial

ou as súas crenzas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Alén das actividades que se desenvolverán na programación das unidades didácticas, promoveráse ao longo do curso a participación en diferentes

actividades, directamente relacionadas cos contidos dos módulos (visitas a empresas de mantemento e reparación equipamentos e sistemas

electrónicos, profesionais, industriais e de consumo, así como de planificación e organización dos procesos de mantemento, aplicando os plans de

prevención de riscos laborais e ambientais, criterios de calidade e a normativa vixente.  ), xornadas, etc.

10.Outros apartados

10.1) NP

NP
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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

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo 72022/2023 146122

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO LÓPEZ CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

A concreción do currículo establecido polo DECRETO 135/2013, do 18 de xullo, atense ás características do contorno produtivo e á súa evolución

ao longo dos últimos tempos.

Segundo o establecido na citada norma,  as ocupacións e os postos de traballo máis salientables para a/o técnica/o superior en Mantemento

Electrónico son os seguintes:

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas de radio e televisión, e sistemas de produción audiovisual.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas de radio e televisión, e sistemas de produción audiovisual.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas de radiodifusión.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas de radiodifusión.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de sistemas domóticos, inmóticos e de seguridade electrónica.

- Técnico/a en reparación e mantemento de sistemas domóticos, inmóticos e de seguridade electrónica.

- Técnico/a en supervisión e verificación de equipamentos de redes locais e sistemas telemáticos.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos de redes locais e sistemas telemáticos.

- Técnico/a en supervisión, verificación e control de sistemas de radioenlaces.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos profesionais de audio.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos profesionais de vídeo.

- Técnico/a en reparación e mantemento de equipamentos industriais.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores:

1. O perfil profesional deste título, dentro do sector terciario, evoluciona cara ao de persoal técnico superior con grande especialización na

supervisión, na reparación e no mantemento de infraestruturas e equipamentos de telecomunicacións, sistemas de seguridade electrónica, redes

de comunicación, equipamentos de domótica e inmótica, sistemas de telefonía, equipamentos de son e imaxe, sistemas informáticos e

equipamentos electrónicos industriais, cun incremento no desempeño de funcións de xestión, planificación, calidade e prevención de riscos

laborais.

2. O desenvolvemento das tecnoloxías electrónicas aplicadas á reparación de equipamentos fundaméntase sobre todo nas novas técnicas de

supervisión e control da reparación de equipamentos e sistemas electrónicos.

3. Cumprirá a utilización de técnicas e procedementos concretos para o uso de equipamento de comprobación e medida específico.

4. As estruturas organizativas tenden a configurarse sobre a base de decisións descentralizadas e equipamentos participativos de xestión,

potenciando a autonomía e a capacidade

de decisión.

5. As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e a apertura económica obrigan a formar profesionais polivalentes capaces de se

adaptaren ás novas situacións

socioeconómicas, laborais e organizativas do sector.

6. A adaptación ás directivas europeas, estatais e autonómicas sobre a xestión de residuos implicará a posta en marcha de procedementos que

permitan o aproveitamento dos recursos en condicións de seguridade, calidade e respecto polo ambiente.

O Decreto DECRETO 135/2013, do 18 de xullo,  establece que o módulo de Mantemento de equipamentos de vídeo terá unha duración de 122

horas, (146 sesións de 50 minutos), cunha equivalencia de 6 créditos ECTS (European Credit Transfer System), o que nos fai estimar una

adicación mínima do alumnado dunhas de 150-180H.

Competencias profesionais, persoais e sociais vinculadas ao módulo:

O decreto que regula o título tamén contempla as competencias que se pretende que acaden as persoas que cursen o módulo. Por competencia

entendemos o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes adquiridas a través de procesos formativos ou da propia experiencia

profesional, que permiten desenvolver determinadas funcións profesionais.
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Os obxectivos xerais especificados no anexo do decreto deste módulo son os seguintes:

e) Medir parámetros utilizando instrumentos de medida ou software de control, para verificar o funcionamento de circuítos analóxicos e dixitais.

f) Utilizar procedementos, operacións e secuencias de intervención, analizando información técnica de equipamentos e recursos, para planificar o

mantemento.

h) Valorar os custos dos elementos substituídos no equipamento, aplicando baremos e prezos unitarios, para elaborar o orzamento.

i) Aplicar fases e procedementos normalizados da organización, adecuando o servizo ás situacións de continxencia, para organizar e xestionar as

intervencións do mantemento correctivo.

l) Interpretar plans de mantemento, determinando os medios técnicos e humanos, para desenvolver as intervencións de mantemento.

m) Aplicar técnicas e protocolos específicos de verificación de síntomas, para realizar o diagnóstico das disfuncións ou avarías.

n) Aplicar técnicas de mantemento preventivo, utilizando as ferramentas e os instrumentos adecuados, para executar os procesos de mantemento.

ñ) Aplicar técnicas de mantemento correctivo e verificar a compatibilidade de compoñentes, para executar os procesos de mantemento.

o) Executar probas de funcionamento, axustando equipamentos e elementos, para pór en servizo os equipamentos ou sistemas.

p) Preparar os informes técnicos de mantemento, seguindo os procedementos establecidos, para elaborar a documentación técnica e

administrativa.

v) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e

colectivas, de acordo coa normativa aplicable nos procesos do traballo, para garantir ámbitos seguros.

Determínase unha boa adecuación do currículo coas características do ámbito productivo, debido o que o sector das instalacións de

telecomunicación ten amplas necesidades na área de influenza do centro.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

24 10

2 Faremos unha introducción da identificación dos equipamentos de vídeoEquipamentos de
vídeo.

20 15

3 Identificaránse as técnicas que se van utilizar, operacións de limpeza, relalización de probas e axustes así
como a formulación do informe de intervención.

O mantemento de
equipamentos de
vídeo.

18 15

4 Identificaránse as súas causas así como as posibilidades de reparación.As avarías. 18 15

5 Farase un mantemento dos equipos de gravación e almacenamento de vídeosEquipamentos de
gravación e
almacenamento de
vídeo.

18 15

6 Identificaránse os síntomas,  o elemento responsable así como a súa sustitución cos elementos de protección
adecuados

Intervención en
equipamentos de
gravación e
almacenamento de
vídeo.

18 15

7 Manteráse o equipamento de visualización con técnicas de mantenimiento preventivoMantemento de
equipamentos de
visualización.

18 8

8 Locarizaránse as avarías  e repararánse tendo en conta os riscos para o personal e para o equipoReparación de
equipamentos de
visualización de vídeo

12 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Verifica o funcionamento de equipamentos de vídeo, interpretando a súa documentación técnica e distinguindo os seus bloques funcionais. NO

RA2 - Mantén equipamentos de captación de vídeo, realizando medidas e axustes de parámetros. NO

RA3 - Realiza a posta en servizo de equipamentos avariados de captación de vídeo, reparando avarías e arranxando disfuncións. NO

RA4 - Mantén equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, comprobando os elementos mecánicos e electrónicos. NO

RA5 - Repara avarías en equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, interpretando os síntomas e utilizando técnicas de localización. NO

RA6 - Mantén equipamentos de visualización de vídeo, utilizando técnicas de mantemento preventivo e preditivo. NO

RA7 - Repara avarías en equipamentos de visualización de vídeo, substituíndo elementos, e verifica o funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.7 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA1.8 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 CA1.9 Utilizaronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

 CA2.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA2.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA2.11 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

 CA3.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA3.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA3.11 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

 CA4.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA4.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA4.11 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

 CA5.8 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA5.9 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.
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Criterios de avaliación

 0CA5.10 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

 0CA6.10 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  CA6.11 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA6.12 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

 CA7.7 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA7.8 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 CA7.9 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 As novas tecnoloxías

 0Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 As novas tecnoloxías

 0Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Avarías típicas en monitores e proxectores de vídeo. Avarías nos procesos de sinal, de alimentación e de control. Avarías nos procesos de sincronización e deflexión. Avarías asociadas a
cableamentos, contactos e conexións. Avarías asociadas a cada tipo de visualizador. Síntomas típicos.
 0As novas tecnoloxías

 Causas e enunciados que expresan a evidencia e as hipóteses dunha avaría. Avarías por sobrequecemento. Síntomas típicos. Técnicas e procedementos empregados na diagnose.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Localización de avarías en visualizadores de vídeo. Árbores de seguimento e localización de avarías. Investigación de síntomas e causas.

 Recorrencia de avarías. Determinación de tempos de espera. Banco de probas. Test para verificar unha determinada configuración. Plans de intervención para solucionar a incidencia.

 Reparación de avarías en monitores e proxectores de vídeo. Substitución de compoñentes, módulos e placas. Probas e axustes asociadas á reparación de avarías.

 Precaucións na reparación de avarías. Riscos para o persoal e os equipamentos.

 Elementos e técnicas de protección e prevención.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Equipamentos de vídeo. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Verifica o funcionamento de equipamentos de vídeo, interpretando a súa documentación técnica e distinguindo os seus bloques funcionais. 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 Estimáronse os sinais de vídeo e os seus parámetros fundamentais.

CA1.2 Identificáronse as prestacións e as características técnicas específicas dos equipamentos de vídeo (número e tipo de entradas, tipo de visualizador, formato de gravación,
procesamento analóxico ou dixital, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais que configuran os equipamentos de vídeo e o seu funcionamento xeral.

CA1.4 Interpretouse a documentación técnica (diagrama de bloques, esquema eléctrico, de conexións, métodos de axuste, etc.).

CA1.5 Relacionáronse os elementos de que consta o equipamento (tarxetas, módulos, pantalla, elementos mecánicos, compoñentes discretos, etc.) coa súa función dentro do equipamento.

CA1.6 Medíronse os sinais máis representativos do funcionamento do equipamento (entradas e saídas do equipamento, procesos de gravación, reprodución e visualización, procesos
específicos, sinais de control, sincronización, etc.).

 CA1.7 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA1.8 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 CA1.9 Utilizaronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sinais de vídeo analóxicos e dixitais. Técnicas de medida.

 Características e parámetros fundamentais. Xeradores e medidores de sinais de vídeo.

 Equipamentos de vídeo. Cámaras, monitores, receptores de televisión, proxectores de vídeo, distribuidores e conmutadores, gravadores e reprodutores de vídeo. Tipos, prestacións e
características técnicas.
 Estrutura interna e funcionamento de equipamentos de vídeo. Diagramas de bloques. Despezamentos.

 Esquemas eléctricos típicos. Procesos de sinal. Sistemas mecánicos. Servosistemas. Circuítos de control. Circuítos de temporización e sincronismos. Circuítos de alimentación.

 Documentación técnica de equipamentos de vídeo. Memoria de funcionamento. Planos e esquemas. Outros documentos técnicos. Oscilogramas. Métodos de axuste. Guía de resolución de
problemas. Folla de especificacións técnicas.
 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 As novas tecnoloxías

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O mantemento de equipamentos de vídeo. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Mantén equipamentos de captación de vídeo, realizando medidas e axustes de parámetros. 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 Planificáronse as actividades fundamentais do mantemento de equipamentos de captación de vídeo.

CA2.2 Identificáronse as ferramentas específicas, os equipamentos de medida e as técnicas que se vaian utilizar.

CA2.3 Realizáronse as operacións de limpeza de placas e outros elementos do equipamento (contactos, lentes, filtros ópticos, etc.).

CA2.4 Comprobáronse os parámetros do equipamento (alimentacións, niveis de luminancia e crominancia, distorsións, resposta en frecuencia, jitter, frecuencias patrón, etc.).

CA2.5 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA2.6 Substituíronse os elementos seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA2.7 Realizáronse as probas e os axustes necesarios segundo a documentación técnica (funcionamento do bloque, axuste de nivel de luminancia e crominancia, balance de brancos,
gamma, comprobación de resolución, etc.).

CA2.8 Formalizouse o informe de intervención.

 CA2.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA2.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA2.11 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Plan de mantemento preventivo de cámaras de vídeo. Elementos e criterios de comprobación. Períodos de mantemento preventivo.

 0Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Ferramentas e materiais específicos. Cartas de comprobación visual. Expansores de cableamento.

 Inspección visual. Limpeza xeral de equipamentos. Limpeza de elementos mecánicos e eléctricos. Limpeza de lentes e compoñentes optoelectrónicos. Limpeza de contactos.

 Equipamentos e medidas no mantemento de equipamentos de vídeo. Puntos de comprobación. Valores de referencia. Distorsión lineal e non lineal. Gama. Resolución. Niveis de luminancia
e crominancia. Fase de crominancia.
 Técnicas de medida. Calibración de equipamentos de medida.

 Técnicas de mantemento preventivo de equipamentos de audio e vídeo.

 Axustes de servizo en equipamentos de audio e vídeo. Puntos de axuste. Técnicas de axuste.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Documentación do mantemento preventivo. Informe de intervención. Parte de traballo.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.
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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 As avarías. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a posta en servizo de equipamentos avariados de captación de vídeo, reparando avarías e arranxando disfuncións. 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 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que se producen nas cámaras de vídeo.

CA3.2 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea de imaxes, etc.).

CA3.3 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou causas da avaría (desmontaxe do equipamento, medidas e comprobacións).

CA3.4 Medíronse os niveis de luminancia e crominancia, sincronismos, temporizacións, etc.

CA3.5 Localizouse o elemento responsable da avaría (sensor de imaxe, grupo óptico, compoñente electrónico, etc.)

CA3.6 Identificáronse as posibilidades de reparación da avaría (substitución de compoñentes, de módulos completos, substitución por elementos compatibles, desenvolvemento dun circuíto
complementario, etc.).

CA3.7 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos de medida necesarios para a actividade que se vaia realizar (cartas de resolución e axuste, monitor de forma de onda,
vectroscopio, etc.).

CA3.8 Realizáronse probas e axustes, seguindo as instrucións da documentación técnica (balance de brancos, gama, nivel de saída, etc.).

 CA3.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA3.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA3.11 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en cámaras de vídeo. Ruídos e distorsións. Avarías nos procesos de sinal, de alimentación e de control.

 0Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Avarías asociadas a cableamentos, contactos e conexións. Avarías en elementos ópticos e optoelectrónicos. Síntomas típicos.

 Técnicas de localización de avarías. Estatísticas de avarías por tipo de compoñentes. Inspección visual. Localización por aproximacións sucesivas. Árbores de localización de avarías. Modo
de servizo e autodiagnóstico. Medidas clave na localización. Desmontaxe de cámaras de vídeo. Despezamentos. Expansores de conexións.
 Investigación de causas. Hipóteses e investigación excluínte. Verificación de causas. Localización compoñentes defectuosos.

 Métodos de reparación de avarías. Substitución de compoñentes. Substitución de módulos e placas. Elementos orixinais e compatibles.

 Técnicas de substitución de compoñentes. Información de servizo técnico. Guías de montaxe e desmontaxe. Ferramentas e técnicas específicas.

 Probas e axustes asociadas á reparación de avarías.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Documentación do mantemento correctivo. Parte de traballo. Informe de reparación. Histórico de avarías. Asignación de unidades de tempo por actividade.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.
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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 Equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Mantén equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, comprobando os elementos mecánicos e electrónicos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Determináronse, a partir do plan de mantemento preventivo, as actividades que cumpra realizar (limpeza de elementos, comprobación de desgastes, substitución de pezas ao fin do
seu ciclo útil, etc.).

CA4.2 Realizáronse as operacións de limpeza de placas e outros elementos do equipamento (contactos, cabezas magnéticas, roletes, pezas de fricción, lentes, raís, etc.).

CA4.3 Comprobáronse os niveis de desgaste dos elementos mecánicos (motores, correas, roletes, guías, cabezas, freos, etc.).

CA4.4 Medíronse os parámetros clave do equipamento (alimentacións, frecuencias patrón, nivel de sinal de RF, potencia de láser, etc.).

CA4.5 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA4.6 Substituíronse os elementos, seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA4.7 Realizáronse as probas e os axustes necesarios seguindo o especificado na documentación técnica (axuste de cabezas e de guías de cinta, velocidade de motores, etc.).

CA4.8 Formalizouse o histórico de mantemento.

 CA4.9 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 0CA4.10 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA4.11 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Plan de mantemento preventivo de equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo. Elementos e criterios de comprobación. Períodos de mantemento preventivo.

 0Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Ferramentas e materiais específicos. Extractores de discos portacabezas. Ferramentas específicas. Discos e cintas patrón. Discos e cintas limpadores. Cinta oca para mantemento de
magnetoscopios. Líquidos e materiais de limpeza e engraxamento.
 Mantemento preventivo de magnetoscopios. Limpeza do percorrido da cinta. Limpeza de guías, polos e outras pezas metálicas magnéticas. Limpeza de compoñentes optoelectrónicos.
Limpeza de contactos. Limpeza de filtros e condutos de refrixeración.
 Engraxamento de poleas, eixes e engrenaxes. Detección de desgastes en elementos mecánicos. Limpeza de roletes e poleas de goma. Limpeza de cabezas.

 Operacións de mantemento de equipamentos de gravación de vídeo. Puntos de comprobación. Comprobación de desgaste de elementos mecánicos.

 Medida de sinais e parámetros clave do equipamento. Valores de referencia. Técnicas de medida.

 Axustes de servizo en equipamentos de vídeo. Puntos de axuste. Técnicas de axuste. Axuste de cabezas e guías de cinta.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Documentación do mantemento preventivo. Informe de intervención. Parte de traballo.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.
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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 Intervención en equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Repara avarías en equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, interpretando os síntomas e utilizando técnicas de localización. SI

4.6.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 síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (expulsión da cinta ou o disco, ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea de
imaxes, fallos nos procesos de gravación ou reprodución de magnetoscopios, fallos mecánicos, etc.).

CA5.2 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou as causas da avaría (comprobación da mecánica, seguimento de sinais de gravación e reprodución, etc.).

CA5.3 Localizouse o elemento responsable da avaría.

CA5.4 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos de medida necesarios para a actividade.

CA5.5 Utilizáronse os equipamentos de protección necesarios para o manexo e a substitución de elementos.

CA5.6 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA5.7 Realizáronse as probas e os axustes, seguindo as instrucións da documentación técnica (acimut en cabezas, conmutación de cabezas, axustes mecánicos, etc.).

 CA5.8 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA5.9 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 0CA5.10 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en equipamentos de gravación de vídeo. Avarías nos procesos de sinal, de alimentación e de control. Avarías asociadas a cableamentos, contactos e conexións.

 Avarías por fallo mecánico. Avarías en elementos mecánicos e servosistemas. Avarías en discos duros e as súas controladoras. Síntomas típicos.

 Localización de avarías en magnetoscopios. Comprobación do estado da mecánica. Accionamento manual e autoreset mecánico.

 Localización de avarías eléctricas. Árbores de seguimento e localización de avarías. Investigación de síntomas e causas.

 Ferramentas e materiais específicos. Extractores de cabezas. Discos patrón. Reparación de avarías en magnetoscopios. Substitución de compoñentes, módulos e placas. Probas e axustes
asociados á reparación de avarías.
 Precaucións na reparación de avarías. Riscos para o persoal e os equipamentos. Elementos e técnicas de protección e prevención.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 As novas tecnoloxías
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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 Mantemento de equipamentos de visualización. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén equipamentos de visualización de vídeo, utilizando técnicas de mantemento preventivo e preditivo. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Comprobouse o estado xeral do equipamento (proteccións, illamentos, pantalla, ventiladores, disipadores térmicos, mandos, conectadores, etc.).

CA6.2 Limpáronse as placas e os elementos do equipamento (contactos, filtros, ventiladores, paneis LCD, etc.).

CA6.3 Medíronse os parámetros fundamentais do equipamento (alimentacións, frecuencias patrón, etc.).

CA6.4 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA6.5 Determináronse os puntos críticos de funcionamento do equipamento e a necesidade de actualización.

CA6.6 Actualizouse o programa ou o firmware do equipamento, seguindo o procedemento establecido.

CA6.7 Determináronse os axustes que cumpra realizar e/ou os compoñentes que haxa que substituír.

CA6.8 Substituíronse os elementos seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA6.9 Realizáronse as probas e os axustes necesarios, seguindo o especificado na documentación técnica.

 0CA6.10 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  CA6.11 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  CA6.12 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Mantemento de equipamentos de visualización de vídeo. Mantemento de monitores e receptores de televisión. Mantemento de proxectores de vídeo. Limpeza de placas. Limpeza de
contactos. Limpeza de filtros e condutos de refrixeración. Limpeza de ventiladores. Limpeza de filtros ópticos e paneis LCD.
 0Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

  Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

  As novas tecnoloxías

 Operacións de mantemento de visualizadores de vídeo. Puntos de comprobación. Comprobación de desgaste de elementos mecánicos. Substitución de lámpadas e tubos CCFL.

 Medida de sinais e parámetros clave do equipamento. Valores de referencia. Técnicas de medida.

 Axustes de servizo en equipamentos de audio e vídeo. Puntos de axuste. Técnicas de axuste.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Necesidade de actualización de equipamentos. Identificación de puntos críticos. Resolución de fallos de deseño. Ampliación de prestacións do equipamento.

 Actualización de circuítos e elementos físicos. Substitución de módulos e compoñentes. Instalación de elementos complementarios. Axustes tras a actualización.

 Actualización de programas e elementos lóxicos. Actualización de firmware. Reconfiguración de parámetros de funcionamento por software. Axustes de servizo mediante o mando a
distancia.
 Manual de servizo. Axuste e valores de fabricante. Procedemento de desmontaxe e montaxe.

 Documentación técnica. Axuste e probas de posta en servizo.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Reparación de equipamentos de visualización de vídeo 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Repara avarías en equipamentos de visualización de vídeo, substituíndo elementos, e verifica o funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea de imaxes, fallos nos procesos de
sinal, etc.).

CA7.2 Propuxéronse hipóteses das causas da avaría en relación cos síntomas que presente o equipamento.

CA7.3 Analizáronse os riscos asociados ás operacións de localización e reparación da avaría (altas tensións, descargas electrostáticas, etc.).

CA7.4 Definiuse o procedemento de intervención para a substitución e a reparación de elementos.

CA7.5 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.6 Realizáronse as probas e os axustes necesarios tras a reparación, seguindo as instrucións da documentación técnica.

 CA7.7 Valorouse a importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 CA7.8 Amosou unha actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.

 CA7.9 Utilizáronse as novas tecnoloxías como fonte de información e valorouse o seu uso.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en monitores e proxectores de vídeo. Avarías nos procesos de sinal, de alimentación e de control. Avarías nos procesos de sincronización e deflexión. Avarías asociadas a
cableamentos, contactos e conexións. Avarías asociadas a cada tipo de visualizador. Síntomas típicos.
 0As novas tecnoloxías

 Causas e enunciados que expresan a evidencia e as hipóteses dunha avaría. Avarías por sobrequecemento. Síntomas típicos. Técnicas e procedementos empregados na diagnose.

 Localización de avarías en visualizadores de vídeo. Árbores de seguimento e localización de avarías. Investigación de síntomas e causas.

 Recorrencia de avarías. Determinación de tempos de espera. Banco de probas. Test para verificar unha determinada configuración. Plans de intervención para solucionar a incidencia.

 Reparación de avarías en monitores e proxectores de vídeo. Substitución de compoñentes, módulos e placas. Probas e axustes asociadas á reparación de avarías.

 Precaucións na reparación de avarías. Riscos para o persoal e os equipamentos.

 Elementos e técnicas de protección e prevención.

 Importancia do traballo en equipo no éxito da intervención.

 Actitude de colaboración e respecto ao grupo e ao profesor, mantendo un nivel de participación voluntaria no desenvolvemento das sesións.
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Os mínimos esixibles son os recollidos na programación de cada unidade didáctica e están directamente relacionados cos criterios de avaliación

que aparecen no currículo do ciclo. En canto aos criterios de cualificación levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do/da

alumno/a que proporcionará información sobre a marcha da súa aprendizaxe. No caso de que esta aprendizaxe non se consiga no ritmo desexado,

identificaranse as causas coa intención de poder realizar as adaptacións que se consideren oportunas para acadar os resultados de aprendizaxe.

A información que aportará a avaliación será o máis rica posible e non se reducirá á consideración dunha soa área (o rendemento), a unha soa

técnica (probas), a unha soa situación (a controlada) e/ou a unha soa modalidade de avaliación (a sumativa).  Tendo isto en conta o anterior a

cualificación obtida en cada avaliación calcularase tendo en conta os seguintes aspectos:

A parte correspondente ós contidos actitudinais procederá do nivel de participación voluntaria e a súa actitude no desenvolvemento das sesións,

de respeto aos compañeiros/as, ao profesor, aos demais membros da comunidade educativa cos que nos relacionemos ao longo do

desenvolvemento do módulo, de coidado e organización dos recursos empregado e de receptividade e actividade ante as actividades propostas.

Considérase obrigatorio obter un 5 para superar cada unha das avaliacións parciais cunha cualificación positiva.

As probas escritas planificadas nesta programación son obrigatorias para todo o alumnado, poderán ser de tipo teórico-práctico e poderán incluír

preguntas tipo tema, curtas, de opción múltiple, de resposta dicotómica, comentario dun texto, etc., ou ser dun so tipo, poderán ser teoricas ou

prácticas.

Valorarase o contido dos traballos, cando proceda, atendendo aos seguintes criterios: a calidade dos textos e das ilustracións, a variedade das

fontes, a capacidade de análise e síntese, coherencia estrutural, o rigor científico, expresión escrita, a capacidade critica e calquera outro criterio

que atinxa á coherencia e calidade xeral do traballo, así como á capacidade discursiva da exposición na aula, se for o caso, así como a correcta

intervención.

Asemade, no caso dos traballos en equipo valorarse, ademais do resultado dos mesmos, a implicación de cada unha das persoas que forman

parte do grupo, a capacidade para organizarse e resolver os conflitos que puidesen xurdir. Consonte a isto  a cualificación obtida nos traballos en

grupo podería non ser  a mesma para todas as persoas do grupo de traballo.  Dependerá da posible actitude negativa e carente de compromiso

coas tarefas encomendadas polo grupo, ou traballo insuficiente en cantidade e calidade que poida amosar algún alumno/a. Tamén poderá haber

diferencias nas cualificacións en función da exposición de cada unha das persoas do grupo cando sexa o caso.

Respecto da presentación, os requisitos mínimos dos traballos escritos aterase aos seguientes aspectos:

   - Identificación correcta e completa da/das persoa/s autora/s.

   - Título preciso e coherente co tema proposto.

   - Índice e paxinación.

   - Calidade mínima de letra manual ou coherencia de tipoloxías a ordenador.

   - Coherencia na xerarquización da información: introdución, exposición, conclusións e reflexión persoal.

   - Bibliografía empregada.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A realización dos traballos é obrigatoria, agás aqueles que se propoñan con carácter voluntario, se for o caso. Iranse propoñendo ao longo de cada

unidade didáctica para a súa entrega segundo as datas fixadas. A entrega dos mesmos fóra da data fixada implicará que non se lle valora nin

cualifica para a correspondente avaliación, mais si se terá por presentado e cumprido o requisito. Quen non entregue os traballos individuais e/ou

grupais obrigatorios non aprobará a avaliación correspondente, podendo recuperala na proba final presentándose ao exame correspondente á

parte teórica e á práctica.

As datas e hora de entrega das actividades, traballos e realización de probas serán negociadas co alumnado pero unha vez fixadas serán

inamovibles.

No caso de que o/a alumno/a non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que

establecerá a profesora de forma individualizada atendendo aos déficits do alumno/a e co obxectivo de acadar os obxectivos do módulo. As

actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de actividades e traballos semellantes aos propostos durante a avaliación

e/ou a realización dunha proba escrita.

Para aprobar o módulo é imprescindible ter cada unha das avaliacións parciais aprobadas, asemade será preciso estar ao día na entrega de todas

as tarefas do curso. Non se fará media entre as avaliacións suspensas e as aprobadas. A nota final do módulo será a resultante da media das

avaliacións parciais e

valorarase positivamente a evolución ascendente no redondeo ao número enteiro correspondente que figura nas actas de avaliación.

A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais.  Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco. Se o primeiro

decimal é igual ou inferior a 5, a nota redondéase á baixa (exemplo: un 3,50 quedará en 3; un 6,40 sería un 6). Pola contra, se ese primeiro

decimal é superior a 5, a nota sería redondeada á alza (exemplo: un 4,60 será un 5; un 7,70 sería un 8).

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

O alumnado que non acade unha cualificación positiva nas avaliacións parciais realizará as actividades de recuperación que formen parte do plan

individualizado. Plan individualizado que establecerá a profesora atendendo ás características do alumno ou alumna e co obxectivo de acadar as

capacidades terminais do módulo.

As actividades do plan de recuperación poderán consistir na elaboración de probas, actividades e traballos semellantes aos propostos con

anterioridade ou na realización dunha proba de carácter teórico-práctico. O período de realización das actividades de recuperación do primeiro

trimestre, de maneira xeral, comenzarán unha vez rematado este e durante o trimestre inmediatamente seguinte, e finalizará no prazo que

establezan de común acordo o alumnado e o profesorado. Na segunda avaliación as actividades de recuperación realizaranse antes do remate

desta segunda avaliación.

Estas actividades concretaranse para cada alumno ou alumna tomando como referencia os resultados de aprendizaxe e os contidos básicos non

adquiridos. Por outra banda, as actividades de recuperación terán un carácter marcadamente global e individualizado e incluirán as modificacións

metodolóxicas pertinentes para facilitar que a alumna poida alcanzar os niveis mínimos esixidos.

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, nas modalidades

de ensino presencial cumprirá a asistencia do alumnado ás actividades programadas para os distintos módulos profesionais do ciclo formativo.

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será dun 10%. Dado que o número de horas do

módulo é de 122 horas (146 sesións), o número máximo de faltas de asistencia  para ter dereito á avaliación continua será do número de horas

resultante de aplicar a porcentaxe do 10%. A perda deste dereito non supón a perda do dereito de  seguir asistindo a clase.

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.

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

avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación

final do módulos correspondente. Cando o alumno alcance esa porcentaxe de faltas de asistencia nun módulo perderá o dereito á avaliación, non

podendo examinarse por avaliacións parciais, tendo que realizar unha proba extraordinaria.

A proba extraordinaria realizarase en xuño e constará dunha parte teórica e doutra práctica. A parte teórica abranguerá as dúas avaliacións e polo

tanto as 7 unidades didácticas. Para acadar o aprobado desta parte é requisito imprescindible obter unha nota mínima de 5, pola contra o exame

estará suspenso. A parte práctica consistirá na realización dunha serie de exercicios ou supostos prácticos correspondentes ao módulo . Poderá

solicitarse do alumno que amose o dominio das aprendizaxes a través da realización de actividades simuladas e da exposición oral dos exercicios

ou supostos prácticos requeridos.

Para superar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 en cada unha das partes teórica e práctica, non existindo a posibilidade

de facer media entre as dúas probas, nin de gardar a parte aprobada se fose o caso. En todo caso a profesora deseñará os plans de avaliación

individualizados que lle permitan valorar o grado de adquisición das capacidades terminais por parte de cada alumno ou alumna.

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

A avaliación da programación didáctica permitirá verificar a adecuación do proceso de ensinanza ás características e necesidades educativas do

alumnado e, en función diso, realizar as melloras pertinentes ao longo do curso.

Para esta avaliación teranse en conta os seguintes criterios:

   - Valoración do grado no que o alumnado vai asimilando os contidos propostos nas unidades didácticas.

   - Grao de adecuación dos obxectivos didácticos e selección de contidos establecidos.

   - Adecuación das actividades propostas.

   - Presencia de estratexias didácticas diversificadas que dean resposta aos distintos intereses e ritmos de aprendizaxe.

   - Idoneidade da organización da clase e adecuación dos materiais empregados.

   - Nivel de interacción entre o alumnado, así como o clima comunicativo establecido na aula.

Para isto utilizaranse as estratexias, técnicas e instrumentos seguintes:
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   - Análise dos resultados de avaliación acadados polos alumnos e alumnas en cada trimestre.

   - As opinións do alumnado mediante intercambios orais,  as fichas de valoración do proceso cooperativo e de autoavaliación,   ou crítica persoal

aberta (que nos proporciona máis información cualitativa) ao final de cada trimestre e ao finalizar o módulo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación

académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente

realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de

cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional

correspondente.

Nesta sesión, o profesor  que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as

circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

Esta información poderá proceder, entre outras:

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

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

   c) Do alumnado matriculado sen titulación académica de acceso.

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

   e) Da matrícula condicional do alumnado estranxeiro.

   f) Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

Como profesor deste módulo dedicarei os primeiros días de clase á observación e rexistro das circunstancias que poidan resultar rechamantes co

obxecto de poder detectar calquera dificultade que poida ter o alumnado e que sexa susceptible de ser abordada na sesión de avaliación inicial.

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

Partiremos do DECRETO 229/2011, do 7 de diciembre, polo que se regula á atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da

Comunidade Autónoma de Galicia  nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa

finalidade de facilitar o desenvolvemento persoal e social de cada alumna e alumno e o seu potencial de aprendizaxe, facilitándolles a adquisición

das competencias e a consecución dos obxectivos xerais previstos nas ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

educación (LOE).

Tomaránse as medidas e accións que teñan como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e

estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.

En caso de detectar  alumnos e alumnas que non acaden os obxectivos previstos en cada unidade didáctica proporanse actividades e/ou tarefas

para centrarse no tipo de contido ou contidos non adquiridos. Estas actividades serán individualizadas tendo en conta as características

particulares do alumno ou alumna.

Entre as medidas que desde un principio se establecen co fin de axudar ao alumnado con dificultades destacamos:

   - Establecer claramente os obxectivos mínimos a conseguir.
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   - Estar abertos á preparación de diversas actividades sobre un mesmo contido variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se

poñen en xogo.

   - Favorecer a colocación del alumnado no lugar máis adecuado ás súa características.

   - Flexibilizar a colocación do mobiliario en caso de que poida ser de axuda.

   - Promover a aprendizaxe cooperativa e a axuda entre iguais, facilitando a constitución de grupos heteroxéneos de alumnas/os que

perseguen un mesmo obxectivo desde a premisa de que para conseguilo é imprescindible a participación de todas as persoas do grupo.

   - Propoñer actividades de traballos colaborativos en pequenos grupos ou en parella.

   -   Aprender mediante a actividade e o método da aprendizaxe constructivista da educación donde o ensino non é unha simple transmisión de

coñecementos, senón a organización de métodos de apoio que permitan ao alumnado construir o seu propio saber.

En calquera caso, as medidas deberán de ser individualizadas e polo tanto adaptadas ás necesidades concretas de cada caso, polo que despois

da avaliación inicial ou en calquera momento do curso no que se detecte unha dificultade se porán en marcha os  preceptivos mecanismos de

reforzo, ou de ser o caso, solicitarase a axuda do equipo educativo e do departamento de información e orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Tendo en conta a Familia profesional na que se encadran estos estudios, desde o módulo de Mantemento de equipamentos de vídeo non se fará

unha programación específica da educación en valores, trataráse dun modo integral ao longo de todo o proceso de ensino aprendizaxe,

promovendo que o alumnado sexa capaz de actuar con criterio propio, contribuíndo á paz e á democracia e mantendo actitudes construtivas,

solidarias e responsables ante os dereitos e obrigas cidadáns, e resolvendo os conflictos mediante o diálogo, sendo transixentes e aceptando as

ideas dos demáis como base dunha convivencia en paz, así como respectar a todas as persoas sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial

ou as súas crenzas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Alén das actividades que se desenvolverán na programación das unidades didácticas, promoveráse ao longo do curso a participación en diferentes

actividades, directamente relacionadas cos contidos dos módulos (visitas a empresas de mantemento e reparación equipamentos e sistemas

electrónicos, profesionais, industriais e de consumo, así como de planificación e organización dos procesos de mantemento, aplicando os plans de

prevención de riscos laborais e ambientais, criterios de calidade e a normativa vixente.  ), xornadas, etc.

10.Outros apartados

10.1) Non procede

Non procede
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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

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico 42022/2023 8470

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

Profesorado asignado ao módulo PATRICIA PENA RAMIL

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

As persoas con este perfil profesional poden exercer a sua actividade en empresas grandes, medianas e pequeñas relacionadas co mantemento e

a reparación electrónica. Entre os traballos que poden realizar están os seguintes: supervisión, verificación, reparación e mantemento de

equipamento de radio, television, radiodifusion, redes locais, equipos industriais... Na comarca das Pontes o alumnado poderá atopar traballo en

empresas pequenas con equipamento electrónico e de telecomunciacións ou na central térmica.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

0 50

2 Etapas de mantemento, operacións, tipos, prazos, puntos críticos.Plans e xestión do
mantemento de
equipos e sistemas
electrónicos

42 25

3 Tipos de aprovisionamento, repostos, almacenaxe.Subministración e
almacenamento de
equipos, repostos,
ferramentas

42 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Plans e xestión do mantemento de equipos e sistemas electrónicos 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos para o
seguimento e o control da execución. SI

RA2 - Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento. SI

RA4 - Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo. SI

RA5 - Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental, e de organización. SI

RA6 - Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases. 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 Identificáronse as condicións técnicas e administrativas para a execución do mantemento.

CA1.2 Definíronse as etapas que comportan a execución do mantemento.

CA1.3 Caracterizáronse as operacións de cada etapa.

CA1.4 Representáronse os diagramas de programación e control.

CA1.5 Determináronse as especificacións de control de avance e prazos de execución.

CA1.6 Prevíronse as probas e os ensaios para a posta en servizo.

CA1.7 Elaboráronse os formatos de incidencias e modificacións.

CA2.1 Identificáronse os tipos de mantemento.

CA2.2 Determináronse os puntos críticos do mantemento e os seus prazos de verificación.

CA2.3 Estableceuse o procedemento de actuación en caso de disfunción ou avaría.

CA2.4 Determináronse os recursos necesarios para as intervencións, cumprindo as normas de seguridade e estándares de calidade.

CA2.5 Elaborouse a planificación de operacións, asignando os recursos necesarios.

CA2.6 Aplicouse o software específico para a planificación e a xestión do mantemento.

CA4.1 Identificouse a estrutura dun departamento de mantemento electrónico.

CA4.2 Establecéronse as funcións do persoal de mantemento.

CA4.3 Organizáronse grupos de traballo segundo as súas competencias e a súa formación.

CA4.4 Establecéronse canles de comunicación entre departamentos.
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Criterios de avaliación

CA4.5 Determinouse un plan de formación para o persoal de mantemento.

CA4.6 Aplicáronse metodoloxías de mellora continua na xestión de recursos humanos.

CA4.7 Establecéronse normas para elaboración de informes e rexistros.

CA5.1 Identificáronse as áreas do taller de mantemento electrónico.

CA5.2 Especificáronse as condicións da zona traballo para a protección fronte a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas de goma, ferramentas illadas electricamente, etc.).

CA5.3 Determináronse as condicións de iluminación de acordo co tipo de mantemento que cumpra realizar.

CA5.4 Especificáronse as características de ventilación en lugares de traballo pechados (espazos confinados, centros de control, etc.).

CA5.5 Determinouse a colocación dos equipamentos e as ferramentas, en función das características técnicas e do uso.

CA5.6 Realizouse a organización da información técnica e administrativa.

CA5.7 Aplicáronse procedementos de organización de laboratorios e talleres (5S, ISO, etc.).

CA6.1 Recoñecéronse as normas de xestión da calidade aplicables ao mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

CA6.2 Definíronse indicadores da calidade dos procesos de mantemento de equipamentos e sistemas.

CA6.3 Establecéronse os puntos críticos e as pautas de control.

CA6.4 Recoñecéronse as normas de aplicación da xestión ambiental nas tarefas de mantemento.

CA6.5 Recoñecéronse as normas de aplicación na prevención e a seguridade nas operacións de mantemento.

CA6.6 Aplicáronse procedementos de axuste de instrumentos de medida e equipamentos de verificación e control.

CA6.7 Establecéronse as fases para a aplicación da xestión integral do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos (xestión da calidade, xestión ambiental, xestión da prevención,
5S, etc.).

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características das especificacións técnicas de equipamentos e sistemas electrónicos. Lectura e aplicación. Especificacións de equipamentos e materiais. Especificacións de montaxe.
Permisos administrativos.
 Planificación do mantemento. Procesos. Etapas. Actividades. Caracterización de actividades (operacións, tempos de execución, recursos, condicións de seguridade, etc.).

 Estimación de tempos. Técnicas de programación.

 Diagramas de programación e control (Gantt, MIP, PERT, etc.). Determinación do camiño crítico. Tempos de execución.

 Control de avance do mantemento. Lanzamento. Procedementos para o seguimento e o control. Distribución de recursos. Continxencias. Alternativas.

 Protocolos de posta en servizo. Ensaios e probas das instalacións. Certificacións e garantías.

 Software informático de planificación, programación e control de mantemento e reparación.

 Mantemento. Tipos de mantemento. Función e obxectivos. Correctivo. Preventivo. Preditivo paliativo. Produtivo total (TPM).

 Puntos críticos. Previsión de avarías, inspeccións e revisións periódicas. Protocolos de probas. Históricos de intervencións de mantemento.
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Contidos

 Gamas de mantemento. Operacións. Definición e secuencia. Tempos. Cargas de traballo.

 Recursos no mantemento. Humanos. Materiais.

 Control do plan de mantemento. Ordes de traballo. Asignación e optimización de recursos. Normas de utilización dos equipamentos, material e instalacións.

 Xestión de mantemento asistido por computador (XMAC). Implantación dun sistema XMAC.

 Informes técnicos de mantemento. Ferramentas software de elaboración de documentación. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha.

 Estrutura do departamento de mantemento. Organigramas.

 Funcións das unidades de mantemento. Organización. Unidade de mantemento programado. Grupo de mantemento operativo ou correctivo de asistencia.

 Traballo en equipo. Relacións na empresa. A organización e as persoas.

 Funcións do persoal de planificación. Planificación e control. Inspección técnica. Supervisión. Coordinación de repostos e materiais.

 Relacións entre operación e mantemento. Niveis de relación. Coordinación.

 Xestión da formación. Detección de necesidades de formación. Organización de cursos de actualización.

 Círculos de calidade. Funcións e obxectivos.

 Taller de mantemento. Definicións. Áreas do taller de mantemento e reparación.

 Execución de traballos. Tipos de intervención. Especificacións técnicas. Espazos de traballo. Laboratorio de reparacións. Procedementos. Recursos.

 Condicións ambientais de traballo. Espazo físico. Iluminación. Ruído. Temperatura e humidade. Hixiene.

 Instrumentos de reparación. Tipos e características. Criterios para a selección.

 Reparacións no taller de mantemento. Recepción de equipamentos que cumpra reparar. Identificación. Orzamento. Reparación. Garantías.

 Xestión de manuais e follas técnicas. Tipos de información: dinámica e estática. Sistemas de colocación da información: caixóns e arquivadores.

 Xestión da documentación administrativa na empresa. Ordes de traballo. Certificacións e facturas.

 Software de xestión.

 Normalización e certificación. Normas de xestión da calidade: ISO 9000. Normas de xestión ambiental: ISO 14001. Normas de prevención e seguridade laboral: OHSAS 18000.

 Plan da calidade. Xestión da calidade. Procedementos. Responsabilidades. Procesos. Recursos.

 Indicadores. Control do proceso. Accións correctivas. Accións preventivas.

 Plan de xestión ambiental. Xestión de residuos. Tipos. Xestión do espazo de mantemento. Tratamento: reciclado, contedores e transporte, etc.

 Plan de prevención de riscos profesionais. Xestión de prevención e seguridade laboral aplicada ao mantemento electrónico.

 Auditorías. Calidade do servizo. Custos de mala calidade. AMFE (análise modal de fallos e efectos). Calibración. Rexistros.

 Aplicacións informáticas de xestión integral no mantemento.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Subministración e almacenamento de equipos, repostos, ferramentas 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, repostos e ferramentas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Determináronse os tipos de aprovisionamento ás clases do mantemento.

CA3.2 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos repostos.

CA3.3 Determináronse as especificacións das compras (prazo de entrega, medio de transporte, etc.).

CA3.4 Establecéronse as pautas de recepción e aceptación de subministracións.

CA3.5 Detalláronse as condicións de almacenaxe (colocación, acomodo, seguridade, temperatura, etc.).

CA3.6 Elaborouse o procedemento de xestión de almacén.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para o control de existencias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Xestión do aprovisionamento. Función. Obxectivos. Estratexias. Requisitos e plan de subministracións.

 Proceso de compras. Ciclo de compras. Especificacións. Debilidades.

 Provedores. Homologación e clasificación. Tramitación de compras. Documentos. Prazos de entrega. Control de pedidos. Fichas de materiais. Rastrexabilidade.

 Almacenamento. Sistemas de organización. Características físicas. Codificación. Catálogo de repostos. Existencias. Tipos e control. Punto de pedido. Control E/S. Follas de entrega de
materiais. Custos.
 Almacéns de obra. Características. Colocación. Distribución de espazos. Condicións de seguridade no almacén.

 Xestión de ferramentas, instrumentos e utensilios. Inventario. Seguridade.

 Programas informáticos de aprovisionamento e almacenamento. Métodos FIFO, LIF e PMP.
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Características das especificacións técnicas de equipos e sistemas electrónicos-Planificación do mantemento-Estimación de tempo no

mantemento-Diagramas de programación e control-Tipos de mantemento-Puntos críticos no mantemento-Recursos humanos e materiais no

mantemento-Xestión de mantemento por ordenador-Proceso de compras-Provedores-Almacenamento-Xestión de ferramentas-Estrutura do

departamento de mantemento-Traballo en equipo-Xestión de formación-Circuitos de calidade-Áreas do taller de mantemento e reparación-

Condicións ambientais  de traballo-Recepción de equipamento-Xestión de manuais e follas técnicas-Certificacións e facturas-Normas de xestión de

calidade-Normas de xestión ambiental-Normas de prevención e seguridade-Xestión de residuos-Prevención e seguridade laboral

Para superar o Módulo terán que superar o 50% de todolos criterios de cualificación.

CRITERIOS DE CUALIFICACION

O sistema de cualificación indícase a continuación:

- As ensinanzas deste módulo impártense en réxime presencial, polo que é obrigatoria a asistencia do alumno a todas as actividades previstas

nesta programación. Os alumnos que non cumpran con esta asistencia, de forma inxustificada, poderán ser dados de baixa ou poderán perder o

dereito á avaliación continua, segundo o proxecto curricular de Ciclos Formativos. Para os que falten de forma xustificada poderanse realizar

adaptacións curriculares.

- A cualificación expresarase con valores numéricos enteiros comprendidos entre 1 e 10. Serán positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5.

Os criterios de cualificación do primeiro trimestre son:

. O 60% constitúeo a puntuación obtida nos exames de teoría e problemas.

. O 40% constitúeo a puntuación obtida nas actividades desenvolvidas na clase.

Os criterios de cualificación do segundo trimestre son: 100% da nota obtida na empresa mediante a realización das tarefas.

As convocatorias de exames serán únicas, se algún alumno ou alumnos non se presentan, deberán achegar un xustificante válido . Se a

xustificación é válida concederáselles outra convocatoria.

- A promoción obterase cunha nota media dos dous trimestres de 5 ou superior, sempre que non se teña máis dun bloque de materia suspenso.

Non se realizarán medias se algún bloque ten unha nota inferior a 3 puntos.

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

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

O alumnado que teña que superar unidades pendentes da primeira avaliación poderá realizar unha proba de recuperación en xuño seguindo os

mesmos procedementos, instrumentos e criterios de avaliación establecidos. A nota das recuperacións será como máximo 5 puntos. Poderá asistir

ao centro para facer actividades de recuperación nos meses de abril, maio e xuño.

O alumnado ten que superar a unidade de Formación na empresa.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

  Terán que entregar tódolos traballos.

  Exame teórico-práctico sobre os contidos mínimos no mes de xuño.

  A puntuación porase segundo os criterios de cualificación.

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

Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo de 2º curso do

Ciclo Superior de Mantemento Electrónico, celebraremos segundo o calendario establecido (unha vez ao mes), unha xuntanza para analizar o grao

de cumprimento das programacións.

Nesta reunión farase unha valoración xeral das actividades de ensino-aprendizaxe realizadas ata o momento, especialmente no que afecta ao

tempo que precisan para o seu correcto desenvolvemento, a metodoloxía empregada, os resultados de avaliación obtidos  e as oportunas medidas

de axuste que se propoñen para a mellora práctica docente coa conseguinte xustificación do porqué destas modificacións. Para facer este

seguimento empregarase o módelo establecido polo sistema online da páxina web www.edu.xunta.es/programacions .

Este documento será a base para a elaboración da programación do vindeiro curso.

Ao remate do curso, farase unha memoria cos datos xerais do curso e unha relación de propostas concretas e xustificadas de mellora para o

vindeiro curso, especialmente no que afecta ás instalacións, os recursos, as actividades, a metodoloxía, a avaliación e a temporalización dos

contidos.

Para a avaliación da propia práctica docente terase en conta a enquisa de satisfación da labor docente, observando o histórico dos distintos

cursos/ciclos e intentanto ir solventando as reclamacións indicadas polo alumnado, tentando deste xeito mellorar paulatinamente a práctica

docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O primeiro día de clase informarase ao alumnado dos contidos do currículo que será a base para realizar a programación. Teranse en conta as

inquedanzas e intereses do alumnado na elaboración da mesma que se realizará na primeira semana de curso informando ao alumnado sobre

cada un dos puntos da mesma. O primeiro día tamén se realizará unha charla de presentación que terá por obxecto coñecer as características e a

formación previa de cada alumno e alumna, así como as súas capacidades. Con esta información farase unha posta en común na primeira reunión

do equipo docente do módulo e nela se adoptarán medidas de reforzo educativo ou de fexibilización modular no alumnado que o requira.

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

Tras a charla inicial co alumnado e coa observación directa do primeiro mes, levaranse a cabo as accións necesarias para aplicar as medidas de

atención educativa aos alumnos que a precisen.

Os alumnos que requiran determinados apoios e atencións educativas por padecer algún tipo de discapacidade física ou psíquica terán unha
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atención especializada coa finalidade de conseguir a súa integración. Se é necesario, realizaráselle xunto co departamento de orientación, unha

adaptación curricular específica.

Con respecto a aqueles alumnos que necesiten apoio educativo, como é o caso do alumno que non supere algunha avaliación, facilitaránselle

actividades de reforzo de distinto grao de dificultade.

Co propósito de dar resposta educativa aos alumnos con altas capacidades intelectuais estableceranse actividades de ampliación de currículo.

En todos os supostos e fundamental a coordinación co departamento de orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Estes temas transversais son a Educación ambiental, a Educación para a saúde, a Educación non sexista, a Educación do consumidor, a

Educación para a paz e a Educación para a globalización.

Educación ambiental

O tratamento da Educación ambiental na área do mantemento electrónico realizase como unha impregnación xeral de todos os temas. O respecto

pola natureza, fonte das principais materias primas, así como a valoración do impacto ambiental que produce a utilización dos recursos naturais, a

elección das materias primas axeitadas e o seu aproveitamento ao máximo, o reciclaxe de materiais e obxectos para novos usos, a xeración dun

mínimo de residuos, o uso racional da enerxía, etc.

Educación para a saúde

Contidos eminentemente prácticos na área do mantemento electrónico,  tales como aqueles relativos a escaleiras, ventilación, gafas , guantes, as

técnicas de uso das ferramentas e maquinaria, etc., van acompañados dunha serie de normas para evitar accidentes.

Este programa de prevención de accidentes é a base do estudio da seguridade no entorno laboral. En torno a este tema central, amplíanse

determinados aspectos da seguridade e hixiene no traballo, elementos de sinalización das zonas que son perigosas, riscos profesionais

(enfermidades e accidentes laborais), etc.

Outro aspecto importante relativo a  Educación para a saúde centrase no estudo dos ambientes de traballo, a súa axeitada iluminación,

acondicionamento ambiental, ventilación, extracción de sustancias nocivas, etc. O recoñecemento dun entorno de traballo saudable é de gran

importancia para la formación dos alumnos e alumnas e seralles  de gran utilidade para cando se integren no mundo laboral.

Educación non sexista

A maior presenza de persoas do sexo masculino nas actividades tecnolóxicas ao longo da historia fai que a Educación no sexista sexa moi

importante na área do mantemento electrónico.

A coeducación coidarase especialmente, tanto no uso dunha linguaxe neutra como na aparición de persoas de ambos sexos nos diversos ámbitos

tecnolóxicos que se amosen en fotografías e debuxos. O reparto non discriminatorio das tarefas nos equipos de traballo na aula-taller é a base

para unha educación non sexista.

Educación do consumidor

Valoración dos produtos de consumo, baseada en criterios obxectivos, que lles permitan aos alumnos diferenciar en cada produto aqueles
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aspectos importantes, como son as posibilidades de uso dos obxectos, a economía, a ergonomía, o  envoltorio, as mensaxes publicitarias, etc.

Educación para a paz

Os contidos da área do mantemento electrónico  enfócanse dende a perspectiva dun uso pacífico dos coñecementos e avances técnicos.

Educación para a Globalización

Os contidos  intentaranse dar en dous idiomas para una mellor comprensión e familiarización por parte do alumnado das distintas expresións

técnicas noutros idiomas así coma a comprensión dos planos de traballo e as follas de características dos fabricantes

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Con vistas a conseguir nun futuro un posto de traballo dentro do sector da electrónica, sería conveniente que ao final do curso, se realizasen

charlas ou seminarios con profesionais, sobre as mellores saídas ao mundo de traballo, así como a posibilidade de continuar os estudios na

universidade.

Como actividades extraescolares, faranse aquelas que se propoñan no departamento ou no centro.

10.Outros apartados

10.1) Recursos xerais

 Libros do centro e do profesor

 Un ordenador por alumno con conexión a internet.
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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

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1062 Empresa e iniciativa emprendedora 32022/2023 6353

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

Profesorado asignado ao módulo MARIA MERCEDES ARGIBAY PÉREZ

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 programación do presente módulo concreta e adapta o currículo o contorno socieconómico do IES Castro da UZ ,localizado no  concello das

Pontes de García Rodríguez, na comarca do Eume . Tomouse como referencia para a súa elaboración o perfil profesional do ciclo a través dos

obxectivos xerais e resultados de aprendizaxe(RA) establecidos para o módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora no propio currículo.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

0 0

2 Espíritu emprendedor, empresario e cultura emprendedora. Finalidades do plan de empresa.A iniciativa
emprendedora

9 12

3 A empresa e os elementos que a arrodeanA empresa e o seu
contorno

8 12

4 Características das formas xurídicas de empresa, vantaxes e inconvintesA empresa según a
súa forma xurídica

9 12

5 Procedemento para a constitución da empresa adaptada á legalidadeTrámites legais para a
creación de empresas

5 12

6 Análise e rexistro da información das contas da empresaA contabilidade
empresarial

8 12

7 Necesidades e fontes de investimento da empresaA viabilidade da
empresa

8 12

8 Relación e elaboración da documentación precisa para a xestión empresarialOs documentos
asociados a compra e
venda

9 15

9 Sistema impositivo para a empresa e a súa aplicaciónA fiscalidade da
empresa

7 13
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A iniciativa emprendedora 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. 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 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade
emprendedora.

CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito do mantemento electrónico de equipamentos, que ha servir de punto de partida para a
elaboración do proxecto empresarial.

CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de mantemento electrónico de equipamentos (materiais, tecnoloxía, organización da
produción, etc.).
 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 A actuación das persoas emprendedoras no sector do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito do mantemento electrónico de equipamentos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A empresa e o seu contorno 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 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 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como
principais integrantes do contorno específico.

CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de mantemento electrónico de equipamentos en función da súa posible
localización.

CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa mantemento electrónico de equipamentos e describíronse os principais custos sociais en que incorren
estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

CA2.8 Identificáronse, en empresas de mantemento electrónico de equipamentos, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de mantemento electrónico de equipamentos, e delimitáronse as relacións de coordinación e
dependencia dentro do sistema empresarial.

CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de
márketing.

4.3.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de mantemento electrónico de equipamentos: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de mantemento electrónico de equipamentos: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
 Localización da empresa.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
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Contidos

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A empresa según a súa forma xurídica 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresariado.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Trámites legais para a creación de empresas 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de mantemento electrónico de equipamentos, tendo en conta a súa localización.

CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de mantemento electrónico de equipamentos.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 A contabilidade empresarial 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da
empresa.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e razóns financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A viabilidade da empresa 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Os documentos asociados a compra e venda 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas
de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de mantemento electrónico de equipamentos, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación
na empresa.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de mantemento electrónico de equipamentos: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 A fiscalidade da empresa 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada co mantemento
electrónico de equipamentos, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais).

4.9.e) Contidos

Contidos

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.
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Aparecen contemplados no apartado 4 d) xunto cos instrumentos de avaliación e os pesos nás cualificacións, en relación aos diferentes criterios de

avaliación.

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.- En cada avaliación faranse cando menos  duas probas escritas teórico-prácticas  e unha recuperación de cada proba, podéndose efectuar

estas últimas, dentro do periodo lectivo que corresponda a seguinte avaliación.

2.- Ao remate do periodo lectivo efectuarase unha proba final para verificar a adquisición dos contidos mínimos por  parte do alumnado con partes

suspensas do módulo.

3.- As probas valoraranse de 0 a 10 puntos. Consideraranse superadas cando o alumno acade 5 ou máis puntos

4.- O alumnado repetidor deberá asistir a clase e cursar o módulo nas mesmas condicións que as fixadas para o alumnado que curse o módulo por

primeira vez. De non asistir a clase ou ben superar  as ausencias  a clase  a porcentaxe estipulada legalmente  das horas programadas no módulo,

perderá o dereito a avaliación continua.

5.- O alumnado matriculado no segundo curso do ciclo, co módulo pendente a partir do mes de marzo, deberá levar a cabo  actividades de

recuperación durante o periodo de tempo que transcorra desde que o resto do alumnado de ciclos formativos se incorpora a FCT ata o remate das

actividades lectivas, extremos dos que será informado previamente polo docente. As actividades de recuperación consistirán nas probas,

exercicios e traballos que proporá o docente, quen fará o seguimento do proceso nas horas que se destinen dentro do seu horario lectivo.Tamén

se realizará unha proba final extraordinaria de coñecementos durante o mes de xuño , que poderá coincidir coa que corresponda a avaliación

ordinaria, para determinar se o alumno adquireu os contidos mínimos programados, para ser avaliado positivamente. A primeira fase valorarase

cun máximo de 2 puntos. Para acadar a a avaliación positiva do módulo deberá obter un mínimo de cinco puntos.

6.- As probas e seguimento do proceso serán levados a cabo polo docente que imparte os módulos no presente curso académico.

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

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba extraordinaria no mes de xuño que, de superala, lle permitiría

acadar a avaliación positiva no módulo. A proba poderá consistir en exercicios escritos ou orais teórico-prácticos que versen sobre os contidos

mínimos programados.

Para acadar a avaliación positiva o alumno deberá obter cando menos 5 puntos.

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

Farase un seguimento mensual da programación no que se recollerá o grao de cumprimento da mesma, así como as medidas correctoras que se

apliquen de ser necesarias, e a especificación das causas que as motivaron. Este seguimento recollerase no Libro de Actas do Departamento. Por

outra banda, os resultados  académicos reflectidos nas actas das avaliacións parciais e final rexistrarán o cumprimento dos obxectivos específicos

de aprendizaxe.

Así mesmo, na memoria de departamento que se fai ao final do curso académico especificaránse as medidas a adoptar cara a programación do
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curso seguinte no caso de non acadar algún dos obxectivos específicos previstos

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase unha avaliación inicial para determinar o grao de coñecementos ou nivel de preparación de partida do alumnado. Para elo, nos primeiros

dias de clase, proporase os alumnos unha proba obxectiva ou cuestionario con nocións básicas, exercicios de cálculo, conceptos relacionados co

módulo que se vai impartir, etc.

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

A nosa intervención educativa co alumnado asume un dos principios básicos a ter en conta: os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os

seus  intereses e motivacións. Para dar resposta a estas necesidades, efectuaranse actividades complementarias de reforzo, coas que se poderá

atender ás diversas necesidades de aprendizaxe.

O alumnado que non alcade os mínimos esixibles poderá voluntariamente realizar exercicios de reforzo que proporá o docente para cada unha das

Unidades Didácticas do módulo.

Ademais como se prevé no apartado 6.a) , este alumnado terá dereito a probas específicas de recuperación de contidos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataranse temas transversais específicos para cada Unidade Didáctica, por exemplo educación responsable para o consumo, igualdade de

oprrtunidades entre sexos, non discriminación, non explotación laboral, etc. Os temas trataranse a través de comentarios na clase ou de novas de

prensa, ou videos e terán como finalidade desenvolver no alumnado a capacidade de reflexión e crítica e a aprendizaxe de contidos actitudinais

que o dia de mañán lles servan para participar na sociedade como cidadáns democráticos e responsables

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como actividades complementarias e extraescolares, proponse a realización dun ciclo de encontros con empresarios de diferentes sectores, nos

que se falará de empresa e emprendemento.

Asimesmo, está prevista a saída do alumnado a diversas actividades de observación e coñecemento de diferentes sistemas de producción e

traballo, tanto na contorna próxima como extensa. Este apartado inclúe tamén a visita a diferentes organismos e asociacións empresariais ou

comerciais, así como a organismos oficiais que teñan relación cos contidos impartidos na aula.

O alumnado do módulo de Empresa e Iniciativa emprendedora participará activamente nas actividades de emprendemento propostas dende o

centro, en colaboración coa aula de emprendemento.
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