
 

 

 
 
 

1. Identificación da programación 
 

Centro educativo 
 

Código  Centro

27016200 I.E.S. POETA DÍAZ CASTRO 

 
 

Ciclo formativo 
 

Código 
da familia 
profesional  

 
Familia profesional  Código do 

ciclo formativo

FME Fabricación mecánica CBFME01

 
 

Módulo profesional e unidades formativas de menor 
 

Código 
MP/UF 

 
Nome

302512 Operacións básicas en instalacións de ventilación

302522 Operacións básicas para a instalación
climatización 

MP3025 Montaxe de equipamentos de climatización

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

Profesorado responsable 
 

Elaboración  GOMEZ CASAL,RUBEN D.

Impartición  GOMEZ CASAL,RUBEN D.

 

 
Estado: Pendente de supervision. 
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Centro  Concello

GUITIRIZ 

Código do 
ciclo formativo  

 
Ciclo formativo  

CBFME01 Fabricación e montaxe 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Nome 
 

Curso  Sesións 
semanais

Operacións básicas en instalacións de ventilación 2016/2017 4 

instalación de equipamentos de 2016/2017 4 

Montaxe de equipamentos de climatización 2016/2017 4 

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

GOMEZ CASAL,RUBEN D. 

CASAL,RUBEN D. 
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Concello  Ano 
académico  
2016/2017 

 
Grao 

 
Réxime  

Ciclos 
formativos de 
grao básico 

Réxime xeral- 
ordinario 

Sesións 
semanais  

Horas 
anuais  

Sesións 
anuais  

 49 58 

 48 57 

 97 115 

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



 

 

 
 

 
2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuac ión ás características do ámbito

 
As competencias profesionais, persoais e sociais, e

Montaxe son as que se relacionan: 

- Preparar o posto de traballo, as ferramentas,

instalación e mantemento en obra. 

- Realizar unións fixas e desmontables en materiais

economía. 

- Realizar a montaxe e o axuste de elementos

igualación ou a escorregadura das partes móbiles. 

- Abrir rozas e gabias para o tendido de tubaxes

- Ensamblar tubaxes para aplicacións de evacuación

- Configurar e montar pequenas instalacións

- Montar equipamentos sanitarios conectados

- Montar unidades interiores e exteriores de equipamentos

- Construír e ensamblar condutos de ventilación

- Realizar o mantemento de máquinas, equipamentos,

para o seu uso e a súa conservación. 

- Resolver problemas predicibles relacionados

elementos proporcionados polas ciencias aplicadas

- Actuar de xeito saudable en contextos cotiáns

positivas para a saúde humana. 

- Valorar actuacións encamiñadas á conservación

equilibrio do ambiente. 

- Obter e comunicar información destinada á

profesional mediante recursos ao seu alcance e os 

- Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade

apreciando o seu uso como fonte de enriquecemento

- Comunicarse con claridade, precisión e fluidez

alcance, utilizando e adecuando recursos lingüísticos

- Comunicarse en situacións habituais de carácter

- Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos

información histórica e xeográfica ao seu dispor. 

- Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas

formativas ao seu alcance e localizando os recursos

- Cumprir as tarefas propias do seu nivel con

asignado e efectuándoo de forma individual ou como

- Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía

á calidade do traballo realizado. 

- Asumir e cumprir as medidas de prevención

persoais, laborais e ambientais. 

- Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade

- Actuar con espírito emprendedor, iniciativa

- Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas

participando activamente na vida económica, social
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Concreción do currículo en relación coa súa adecuac ión ás características do ámbito

e as competencias para a aprendizaxe permanente do título

ferramentas, a maquinaria auxiliar e os equipamentos de mecanizado

materiais metálicos e non metálicos, seguindo criterios de seguridade,

elementos metálicos e non metálicos mediante ferramentas portátiles,

 

tubaxes de evacuación e subministración de auga, circuítos de calefacción

evacuación e subministración de auga e instalacións de calefacción.

instalacións de rega automática asegurando a cobertura de toda a superficie

conectados á rede de evacuación e á de subministración interior. 

equipamentos de climatización básica. 

ventilación en fibra ou similar, realizando operacións de acabamento

equipamentos, utensilios e instalacións, cumprindo os procedementos

relacionados cos ámbitos físico, social, persoal e produtivo, utilizando

aplicadas e sociais. 

cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e social, analizando

conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das actividades

á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu

propios das tecnoloxías da información e da comunicación.

diversidade cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións

enriquecemento persoal e social. 

fluidez en contextos sociais ou profesionais e por diferentes medios,

lingüísticos orais e escritos propios das linguas galega e castelá. 

carácter laboral, persoal e social, utilizando recursos lingüísticos

acontecementos e fenómenos caracterís-ticos das sociedades contemporáneas

orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade

recursos mediante as tecnoloxías da información e da comunicación.

con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade

como membro dun equipo. 

autonomía e a competencia das persoas que interveñen no 

prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades

accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional.

iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos

derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido

social e cultural. 
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Concreción do currículo en relación coa súa adecuac ión ás características do ámbito  produtivo 

título profesional básico en Fabricación e 

mecanizado e montaxe no taller, e/ou de 

seguridade, funcionalidade e 

portátiles, conseguindo os axustes, a 

calefacción e climatización básica. 

calefacción. 

superficie e o aforro de auga. 

acabamento e seladura de xuntas. 

procedementos establecidos nos manuais 

utilizando o razoamento científico e os 

analizando hábitos e influencias 

actividades cotiás que poidan afectar o 

seu ambiente persoal, social ou 

comunicación. 

manifestacións culturais e artísticas, 

medios, canles e soportes ao seu 

lingüísticos básicos en lingua estranxeira. 

contemporáneas a partir de 

actividade laboral, utilizando as ofertas 

comunicación. 

calidade e eficiencia no traballo 

 seu ámbito de traballo, contribuíndo 

actividades laborais, evitando danos 

profesional. 

procedementos da súa actividade profesional. 

establecido na lexislación vixente, 



 

 

 
 
 
 
 

O perfil profesional, dentro do sector produtivo, evoluciona

realización de funcións de planificación, mantemento,

 
As estruturas organizativas tenden a se configurar sobre

de postos de traballo e canles de participación. 

 
A evolución tecnolóxica tende a sistemas enerxeticamente máis eficientes, polo uso da electrón

 

O desenvolvemento de novos campos de produción

solares para a obtención de AQS, as bombas de calor

 
O mesmo sucede co desenvolvemento de novos campos

residual de instalacións produtoras de calor ou mediante

 
O sector produtivo apunta a unha evolución cara ás 

incrementan o rendemento, máquinas con altos rendementos

 
Os procesos de montaxe e mantemento terán que se

contaminantes. 

 
 
 
 

Orientacións  pedagóxicas 
 

Este módulo profesional contén a formación asociada

ventilación. 

A definición desta función abrangue aspectos como: 

Preparación das zonas de traballo. 

Montaxe de equipamentos domésticos de climatización.
 

Montaxe de equipamentos de ventilación e construción

Técnicas de seguridade aplicada á montaxe de instalacións

A formación do módulo relaciónase cos obxectivos xerais a), h), i) e j) do 

i) e j). Ademais, relaciónase cos obxectivos s), t), u),

profesional de xeito coordinado co resto de módulos

 
As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe

Selección de materiais e ferramentas para a montaxe

Técnicas de montaxe de equipamentos de climatización

Técnicas de construción e montaxe de condutos de
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evoluciona cara a un incremento na toma de decisións propias 

mantemento, calidade e prevención de riscos laborais na pequena empresa.

sobre a base de decisións descentralizadas, relacións funcionais

A evolución tecnolóxica tende a sistemas enerxeticamente máis eficientes, polo uso da electrónica, de automatismos e de novos materiais.

produción de calor, entre os que se poden destacar os sistemas de coxeneración,

calor xeotérmicas e as instalacións de biomasa, adquiriu unha

campos de produción de frío, entre os que salientan os sistemas

mediante o uso de paneis solares térmicos. 

 competencias relacionadas co emprego das enerxías renovables,

rendementos enerxéticos e novos materiais plásticos para o transporte

se adaptar á normativa referente aos tratamentos e á xestión

asociada á función de montaxe de equipamentos de climatización

como: 

domésticos de climatización. 

construción de condutos de aire. 

instalacións de climatización. 

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

u), v), w), x) e y), e coas competencias q), r), s), t), u), v) e w),

módulos profesionais. 

aprendizaxe que permiten alcanzar as competencias do módulo 

montaxe de equipamentos de cli-matización doméstica. 

climatización doméstica. 

de ventilación. 
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dos procesos automatizados e a 

empresa. 

funcionais do traballo en equipo, rotación 

ica, de automatismos e de novos materiais. 

coxeneración, a utilización de paneis 

unha extraordinaria importancia. 

sistemas de absorción, utilizando a calor 

renovables, sistemas electrónicos que 

transporte de fluídos. 

xestión de residuos e de axentes 

 doméstica e pequenas redes de 

ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), h), 

w), que se incluirán neste módulo 

han versar sobre: 



 

 

 
 
 

Técnicas de seguridade fronte aos riscos inherentes á montaxe de 
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Técnicas de seguridade fronte aos riscos inherentes á montaxe de instalacións de climatización. 
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que  contribuirán ao desenvolvemento do módulo
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada

 
 
 
U.D. 

 
 

Título 

 
 

Descrición

1 Elaboración dun orzamento e 
unha folla de pedido de material 

Elaborar orzamentos básicos e follas de pedido

2 Perdas de cargas Calcular perdas de cargas 

3 Equipamentos  de ventilación Coñecer e instalar equipamentos de ventilación

4 Prevencións de riscos laborais Coñecer as medidas de prevención de riscos laborais

5 Montaxe de soportes para 
unidades exteriores 

Realizar a montaxe de soportes para unidades exteriores

6 Elementos  de seguridade Coñecer elementos de seguridade

7 Iniciativa emprendedora de 
climatización 

Coñecer a iniciativa emprendedora de climatización

8 Iniciativa emprendedora de 
ventilación 

Coñecer a iniciativa emprendedora de climatización

9 Operacións e materiais para a 
instalación de equipamentos de 
climatización 

Coñecer as operacións e materiais
equipamentos  de climatización

10 Montaxe de equipamentos de 
climatización 

Realizar a montaxe de equipamentos
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Relación de unidades didácticas que a integran, que  contribuirán ao desenvolvemento do módulo
asignado para o desenvolvemento de cada  unha 

Descrición 

 

Duración 
(sesións) 

 

Peso 
(%) 

Resultados de 
aprendizaxe 

302512 

RA1 RA2 RA3

Elaborar orzamentos básicos e follas de pedido 5 5    

 10 10    

Coñecer e instalar equipamentos de ventilación 18 10    

Coñecer as medidas de prevención de riscos laborais 5 5    

Realizar a montaxe de soportes para unidades exteriores 9 10    

seguridade 4 4    

Coñecer a iniciativa emprendedora de climatización 6 6    

Coñecer a iniciativa emprendedora de climatización 8 10  X  

materiais para a instalación de 
climatización 

30 20 X  X 

 Realizar a montaxe de equipamentos de climatización 20 20 X  X 

Total: 115     
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Relación de unidades didácticas que a integran, que  contribuirán ao desenvolvemento do módulo  profesional, 

Resultados  de aprendizaxe 

302522 

RA3 RA1 RA2 RA3 RA4 

X    

X    

X X  X 

X    

X   X 

 X   

  X  

    

     

     

    



 

 

 
 
 

4. Por cada unidade didáctica 
 

4.1.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

1 Elaboración dun orzamento e unha folla de pedido de material

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de i

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Coñecer os sistemas de unidades básicos 

2.1 Medir algunha magnitude 

3.1 Coñecer os conceptos básicos de electricidade 

4.1 Elaborar orzamentos e follas de pedido 

 

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da 
alumnado 

 
Criterios de avaliación  

CA1.1 Recoñecéronse os elementos que haxa que instalar 

CA1.2 Interpretouse a documentación gráfica (debuxos e esbozos),
elementos implicados nas instalacións de fontanaría 

CA1.3 Identificouse o lugar de montaxe de cada equipamento 

 
4.1.e) Contidos 

 

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 
avaliación 

Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Lonxitudes, superficies, volumes, presión e temperatura.
 
Conceptos básicos de electricidade aplicada ao control dunha instalación
necesarios para o seu correcto funcionamento (termóstatos, radiadores,
Manexo de equipamentos de medida (termómetros, manómetros e flexómetro).
 
Esquemas de instalacións. Sobre o esquema dunha instalación tipo
montaxe no taller de instalacións. 
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Título da UD  

Elaboración dun orzamento e unha folla de pedido de material 

aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

1 Sistemas de unidades 

2 Medida de magnitudes 

3 Conceptos básicos de electricidade 

4 Elaboración de orzamentos e follas de pedido

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

• PE.1 

esbozos), identificando os • PE.2 

• TO.1 

aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Contidos  

unidades. Medida de magnitudes. Lonxitudes, superficies, volumes, presión e temperatura. 

instalación de climatización formada por unha bomba de calor aire-aire, aire-auga
radiadores, fancoils, cabezais electrotérmicos e chan radiante, segundo proceda 

Manexo de equipamentos de medida (termómetros, manómetros e flexómetro). 

tipo dunha vivenda ou dun edificio, desenvolvemento do orzamento e o aprovisionamento
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Duración  

5 

Completo  

nstalacións NO 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

1,0 

1,0 

1,0 

Elaboración de orzamentos e follas de pedido 2,0 

TOTAL 5 

consecución dos obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 40 

S 40 

S 20 

TOTAL 100 

aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se  realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

auga e auga-auga, así como os elementos 
 co equipamento instalado). 

aprovisionamento de materiais para realizar a 



 

 

 
 
 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Sistemas de unidades - O 
alumno coñecerá os 
principais sistemas de 
unidades 

  

Medida de magnitudes - O 
alumno medirá diferentes 
magnitudes 

  

Conceptos básicos de 
electricidade - O alumno 
coñecerá os conceptos 
básicos de electricidade 

  

Elaboración de orzamentos 
e follas de pedido - O 

  
alumno elaborará 
orzamentos e follas de 
pedido 
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Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  
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Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• PE.2 1,0 

• PE.2 1,0 

• PE.2 1,0 

• PE.1 2,0 

  
• TO.1  

TOTAL 5,0 



 

 

 
 

 
4.2.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

2 Perdas de cargas 

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de i

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Identificar onde se producen as perdas de carga 

 

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación 
alumnado 

 
Criterios de avaliación  

CA1.4 Identificouse o trazado dunha rede de condutos e as dimensións de cada tramo

 
4.2.e) Contidos 

 

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avali
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 
avaliación 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Perda de cargas - O 
alumno identificará onde se 
producen as perdas de 
carga 

  

Manexo de ferramentas portátiles (chicharra, curvadoras de tubo, cortatubos, alicates, chaves fixas, flexómetro, balanza de c
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Título da UD  

de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

1 Perda de cargas 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

CA1.4 Identificouse o trazado dunha rede de condutos e as dimensións de cada tramo • PE.1 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avali ación, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

Contidos  

Manexo de ferramentas portátiles (chicharra, curvadoras de tubo, cortatubos, alicates, chaves fixas, flexómetro, balanza de carga, bomba de baleiro e detector de fugas).
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Duración  

10 

Completo  

nstalacións NO 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

10,0 

TOTAL 10 

da consecución dos obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 100 

TOTAL 100 

ación, con xustificación de para que e de como se  realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• PE.1 10,0 

TOTAL 10,0 

arga, bomba de baleiro e detector de fugas). 



 

 

 
 
 

4.3.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

3 Equipamentos  de ventilación 

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

RA2 - Prepara os materiais e os equipamentos necesarios para a montaxe das instalacións

RA4 - Monta equipamentos domésticos de climatización, e describe o seu funcionamento e a secuencia de operacións

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Coñecer os tipos de equipamentos de ventilación 

2.1 Interpretar de documentación técnica 

3.1 Montar algún elemento de climatización 

 

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

 
Criterios de avaliación  

CA1.5 Preparáronse os materiais e os equipamentos necesarios para
instalacións 

CA2.1 Montáronse as unidades interiores e exteriores de equipamentos
doméstica (bombas de calor aire-aire, aire-auga e auga-auga) 

CA2.2 Montáronse as tubaxes de refrixerante e conectáronse aos equipamentos

CA2.3 Realizouse a instalación eléctrica e de control para o correcto
equipamentos 

CA2.4 Montáronse dispositivos para a evacuación de condensados

CA2.5 Conectáronse os desaugadoiros dos equipamentos de climatización
rede de evacuación 

CA2.6 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe e posta
instalacións 

CA2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

CA2.8 Recolleuse a zona de traballo 

CA2.9 Seleccionáronse os materiais sobrantes para a súa reutilización

CA4.1 Documentouse a interpretación das instalacións 

CA4.2 Identificouse a función de cada elemento no conxunto da instalación
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Título da UD  

Resultados de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

Prepara os materiais e os equipamentos necesarios para a montaxe das instalacións 

domésticos de climatización, e describe o seu funcionamento e a secuencia de operacións 

Obxectivos específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

1 Tipos de equipamentos de ventilación

2 Interpretación  de  documentación técnica

3 Montaxe dalgún elemento de climatización

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

para realizar as • TO.1 

equipamentos de climatización • TO.2 

refrixerante e conectáronse aos equipamentos • TO.3 

correcto funcionamento dos • TO.4 

CA2.4 Montáronse dispositivos para a evacuación de condensados • TO.5 

climatización doméstica á • TO.6 

 en marcha das • TO.7 

laborais e ambientais requiridas • TO.8 

• TO.9 

reutilización ou a súa reciclaxe • TO.10 

• TO.11 

CA4.2 Identificouse a función de cada elemento no conxunto da instalación • PE.1 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Duración  

18 

Completo  

zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións NO 

SI 

SI 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

Tipos de equipamentos de ventilación 5,0 

Interpretación  de  documentación técnica 5,0 

Montaxe dalgún elemento de climatización 8,0 

TOTAL 18 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 10 

S 10 

S 10 

S 10 

S 10 

S 10 

S 5 

S 5 

S 5 

S 5 

S 5 

S 5 



 

 

 
 
 

 
Criterios de avaliación  

CA4.3 Seleccionouse o sistema de montaxe de cada equipamento e tubaxe

CA4.4 Seleccionouse a canalización eléctrica e os condutores para
equipamentos  de climatización 

 
4.3.e) Contidos 

 

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso,  os instrumentos de 
avaliación 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Tipos de equipamentos de 
ventilación - O alumno 
coñecerña os tipos de 
equipamentos de 
ventilación 

  

Interpretación de 
documentación técnica - O 
alumno interpretará de 
documentación técnica 

  

Tipoloxía  dos equipamentos. 
 
Introdución ao manexo de gases refrixerantes (carga e recuperación).

Interpretación  de  documentación técnica. 

Tendido de tubaxes de refrixerante. 
 
Proba de presión, baleiro e carga de refrixerante. 

Evacuación de condensados (bombas de condensados). 

Aplicación das medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas.
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Instrumentos  de avaliación  

equipamento e tubaxe • TO.12 

para a montaxe dos • TO.13 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
necesarios para a súa realización e, de ser o caso,  os instrumentos de 

Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

  

Contidos  

recuperación). 

Aplicación das medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas. 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 5 

S 5 

TOTAL 100 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se  realizarán, 
necesarios para a súa realización e, de ser o caso,  os instrumentos de 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• PE.1 5,0 

• TO.11 5,0 



 

 

 
 
 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Montaxe dalgún elemento 
de climatización - O alumno 

  
montará algún elemento de 
climatización 
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Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• TO.1 8,0 

  
• TO.2  

• TO.3 
 

• TO.4 
 

• TO.5 
 

• TO.6 
 

• TO.7 
 

• TO.8 
 

• TO.9 
 

• TO.10  

• TO.12  

• TO.13  

TOTAL 18,0 



 

 

 
 

 
4.4.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

4 Prevencións de riscos laborais 

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de i

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Aplicar as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais

 

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

 
Criterios de avaliación  

CA1.9 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais
requiridas 

CA1.10 Utilizáronse os equipamentos de protección necesarios para
con seguridade 

 
4.4.e) Contidos 

 

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 
avaliación 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Aplicación das medidas de 
prevención de riscos 
laborais e ambientais - O 
alumno aplicará as medidas
de prevención de riscos 
laborais e ambientais 

  

Aplicación das especificacións de prevención de riscos laborais e 
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Título da UD  

 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

Obxectivos específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

1.1 Aplicar as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais 1 Aplicación das medidas de prevención
ambientais 

se aplicarán para a verificación da consecución dos  obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

laborais e ambientais • PE.1 

para realizar os traballos • LC.1 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

Contidos  

Aplicación das especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas. 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Duración  

5 

Completo  

nstalacións NO 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

prevención de riscos laborais e 5,0 

TOTAL 5 

se aplicarán para a verificación da consecución dos  obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 60 

S 40 

TOTAL 100 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se  realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• LC.1 

 
• PE.1 

5,0 

TOTAL 5,0 



 

 

 
 
 

4.5.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

5 Montaxe de soportes para unidades exteriores

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os 

RA4 - Monta equipamentos domésticos de climatización, e describe o seu funcionamento e a secuencia de operacións

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Montar soportes para unidades exteriores 

 

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

 
Criterios de avaliación  

CA1.6 Realizáronse as tradeaduras necesarias para a ancoraxe dos
dos equipamentos ou condutos 

CA1.7 Montáronse os equipamentos de protección necesarios para
montaxe (estadas, liña de vida, etc.) 

CA1.8 Mantívose limpa e ordenada a zona de traballo 

CA4.1 Documentouse a interpretación das instalacións 

CA4.2 Identificouse a función de cada elemento no conxunto da instalación

CA4.3 Seleccionouse o sistema de montaxe de cada equipamento e tubaxe

CA4.4 Seleccionouse a canalización eléctrica e os condutores para
equipamentos  de climatización 

 
4.5.e) Contidos 

 

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de se r o caso, os instrumentos de 
avaliación 

Liña de vida: montaxe e utilización. 
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Título da UD  

Montaxe de soportes para unidades exteriores 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

Prepara as zonas de traballo identificando as operacións que se vaian realizar, os equipamentos e os materiais no taller de instalacións

Monta equipamentos domésticos de climatización, e describe o seu funcionamento e a secuencia de operacións 

Obxectivos específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

1 Montaxe de soportes para unidades exteriores

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

dos elementos de suxeición • TO.1 

para os riscos que implica a • TO.2 

• TO.3 

• TO.4 

Identificouse a función de cada elemento no conxunto da instalación • PE.1 

CA4.3 Seleccionouse o sistema de montaxe de cada equipamento e tubaxe • TO.5 

para a montaxe dos • TO.6 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
recursos necesarios para a súa realización e, de se r o caso, os instrumentos de 

Contidos  

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Duración  

9 

Completo  

equipamentos e os materiais no taller de instalacións NO 

SI 

das actividades  Duración 
(sesións)  

Montaxe de soportes para unidades exteriores 9,0 

TOTAL 9 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 10 

S 20 

S 10 

S 10 

S 30 

S 10 

S 10 

TOTAL 100 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se  realizarán, 
recursos necesarios para a súa realización e, de se r o caso, os instrumentos de 



 

 

 
 
 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Montaxe de soportes para 
unidades exteriores - O 

  
alumno  montará soportes 
para unidades exteriores 
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Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• PE.1 9,0 

  
• TO.1  

• TO.2 
 

• TO.3 
 

• TO.4 
 

• TO.5 
 

• TO.6 
 

TOTAL 9,0 



 

 

 
 

 
4.6.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

6 Elementos  de seguridade 

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do 

RA2 - Prepara os materiais e os equipamentos necesarios para a montaxe das instalacións

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Coñecer e empregar os elementos de seguridade 

 

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

 
Criterios de avaliación  

CA2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

 
4.6.e) Contidos 

 

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliac
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 
avaliación 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Elementos de seguridade - 
O alumno coñecerá os 
elementos de seguridade e 
empregaraos 

  

Riscos derivados da montaxe de instalacións de climatización. 

Estadas: tipoloxía; montaxe e utilización. 

Liña de vida: montaxe e utilización. 

Equipamentos  de protección. 

Aplicación das especificacións de prevención de riscos laborais requiridas na montaxe.
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Título da UD  

Resultados de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

Prepara os materiais e os equipamentos necesarios para a montaxe das instalacións 

Obxectivos específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

1 Elementos  de seguridade 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

CA2.7 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas • PE.1 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliac ión, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

Contidos  

Aplicación das especificacións de prevención de riscos laborais requiridas na montaxe. 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Duración  

4 

Completo  

NO 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

4,0 

TOTAL 4 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 100 

TOTAL 100 

ión, con xustificación de para que e de como se  realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• PE.1 4,0 

TOTAL 4,0 



 

 

 
 
 

4.7.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

7 Iniciativa  emprendedora  de climatización

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA3 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe de equipamentos

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Coñecer a iniciativa emprendedora para a climatización: perfil, requisitos,
actitudes e riscos 

 

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

 
Criterios de avaliación  

CA3.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse
actitudes necesarias para a montaxe de equipamentos de climatización

CA3.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade,
motivación e da formación no éxito na montaxe de equipamentos de

CA3.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
montaxe de equipamentos de climatización 

 
4.7.e) Contidos 

 

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 
avaliación 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

A persoa emprendedora na montaxe de equipamentos de climatización.
 
Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe de equipamentos de climatización.
 
O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe de equipamentos de 
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Título da UD  

Iniciativa  emprendedora  de climatización 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe de equipamentos

Obxectivos específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

requisitos, 1 A iniciativa emprendedora para a climatización:
requisitos, actitudes e riscos 

aplicarán para a verificación da consecución dos ob xectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

describíronse os requisitos e as 
climatización • PE.1 

creatividade, da colaboración, da 
de climatización • PE.2 

emprendedora relacionada coa • PE.3 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

Contidos  

de equipamentos de climatización. 

Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe de equipamentos de climatización. 

O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe de equipamentos de climatización. 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Duración  

6 

Completo  

Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe de equipamentos de climatización SI 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

climatización: perfil, 6,0 

TOTAL 6 

aplicarán para a verificación da consecución dos ob xectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 30 

S 30 

S 40 

TOTAL 100 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se  realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  



 

 

 
 
 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

A iniciativa emprendedora 
para a climatización: perfil, 
requisitos, actitudes e 
riscos - O alumno coñecerá 
a iniciativa emprendedora 
para a climatización: perfil, 
requisitos, actitudes e 
riscos 
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Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• PE.1 

 
• PE.2 

 
• PE.3 

6,0 

TOTAL 6,0 



 

 

 
 

 
4.8.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

8 Iniciativa  emprendedora  de ventilación

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe de instalacións de ventilac

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Coñecer a iniciativa emprendedora para a ventilación: perfil, requisitos,
actitudes e riscos 

 

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación 
alumnado 

 
Criterios de avaliación  

CA2.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse
actitudes necesarias para a montaxe de instalacións de ventilación

CA2.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade,
motivación e da formación no éxito na montaxe de instalacións de ventilación

CA2.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
montaxe de instalacións de ventilación 

 
4.8.e) Contidos 

 

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 
avaliación 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

A persoa emprendedora na montaxe de instalacións de ventilación.
 
Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe de instalacións de ventilación.
 
O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe de instalacións de ventilación.
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Título da UD  

Iniciativa  emprendedora  de ventilación 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe de instalacións de ventilac

Obxectivos específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

requisitos, 1 A iniciativa emprendedora para a ventilación:
actitudes e riscos 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

describíronse os requisitos e as 
ventilación • PE.1 

creatividade, da colaboración, da 
ventilación • PE.2 

emprendedora relacionada coa • PE.3 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de  como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

Contidos  

A persoa emprendedora na montaxe de instalacións de ventilación. 

creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe de instalacións de ventilación. 

O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe de instalacións de ventilación. 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Duración  

8 

Completo  

capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da montaxe de instalacións de ventilación SI 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

ventilación: perfil, requisitos, 8,0 

TOTAL 8 

da consecución dos obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 30 

S 30 

S 40 

TOTAL 100 

e de avaliación, con xustificación de para que e de  como se  realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  



 

 

 
 
 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

A iniciativa emprendedora 
para a ventilación: perfil, 
requisitos, actitudes e 
riscos - O alumno coñecerá 
a iniciativa emprendedora 
para a ventilación: perfil, 
requisitos, actitudes e 
riscos 
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Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• PE.1 

 
• PE.2 

 
• PE.3 

8,0 

TOTAL 8,0 



 

 

 
 

 
4.9.a) Identificación da unidade didáctica  

N.º 

9 Operacións e materiais para a instalación de equipamentos de climatización

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA1 - Instala equipamentos de ventilación e conducións de aire, e describe o seu funcionamento e a secuencia de operacións

RA3 - Monta soportes para unidades exteriores identificando e aplicando as normas de seguridade

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Coñecer os equipamentos de climatización 

2.1 Coñecer as operacións para instalar equipamentos de climatización

 

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

 
Criterios de avaliación  

CA1.1 Compilouse a documentación técnica salientable e, sobre o
de ventilación unha vivenda ou edificio tipo, elaborouse un orzamento
de material para a súa posterior montaxe no taller de instalacións 
CA1.2 Identificáronse elementos, dimensións e características dos
instalar 

CA1.3 Relacionouse o trazado da instalación coas perdas de carga

CA1.4 Recoñecéronse as principais características dos equipamentos 

CA3.1 Interpretouse a documentación gráfica e recoñecéronse os 
instalar 

CA3.2 Seleccionáronse os elementos de suxeición que hai que utilizar
unidades exteriores 

CA3.3 Avaliouse o risco asociado ás operacións de montaxe que se vaian realizar

 
4.9.e) Contidos 

 

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso,  os instrumentos

Interpretación de documentación técnica (perdas de carga, velocidades,

Ventiladores: tipos e  características. 

Reixas e difusores: tipos e características. 
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Título da UD  

Operacións e materiais para a instalación de equipamentos de climatización 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

ventilación e conducións de aire, e describe o seu funcionamento e a secuencia de operacións 

Monta soportes para unidades exteriores identificando e aplicando as normas de seguridade 

Obxectivos específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

1 Coñecemento de equipamentos de  climatización

2.1 Coñecer as operacións para instalar equipamentos de climatización 2 Operacións para instalar equipamentos de climatización

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

o plano dunha instalación 
orzamento e unha folla de pedido 

 

• TO.1 

dos condutos que se vaian • TO.2 

CA1.3 Relacionouse o trazado da instalación coas perdas de carga • PE.1 

CA1.4 Recoñecéronse as principais características dos equipamentos de ventilación • PE.2 

elementos que haxa que • PE.3 

utilizar para a montaxe de • TO.3 

Avaliouse o risco asociado ás operacións de montaxe que se vaian realizar • TO.4 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
necesarios para a súa realización e, de ser o caso,  os instrumentos

Contidos  

velocidades, diámetros de condutos, reixas, difusores, etc.). 
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Duración  

30 

Completo  

NO 

NO 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

Coñecemento de equipamentos de  climatización 20,0 

equipamentos de climatización 10,0 

TOTAL 30 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 10 

S 10 

S 20 

S 20 

S 20 

S 10 

S 10 

TOTAL 100 

Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se  realizarán, 
necesarios para a súa realización e, de ser o caso,  os instrumentos  de 



 

 

 
 

 
avaliación 

 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Coñecemento de 
equipamentos de 

  
climatización - O alumno 
coñecerá os equipamentos 
de climatización 

 

 

 

Operacións para instalar 
equipamentos de 
climatización - O alumno 
coñecerá as operacións 
para instalar equipamentos 
de climatización 
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Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  
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Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• PE.2 20,0 

  
• PE.3  

• TO.1  

• TO.2 
 

• TO.3 
 

• PE.1 

 
• TO.4 

10,0 

TOTAL 30,0 



 

 

 
 
 

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º 

10 Montaxe de equipamentos de climatización

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se
 

Resultado de aprendizaxe do currículo

RA1 - Instala equipamentos de ventilación e conducións de aire, e describe o seu funcionamento e

RA3 - Monta soportes para unidades exteriores identificando e aplicando as normas de seguridade

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade
 

 
Obxectivos específicos  

1.1 Montar un ventilador 

 

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

 
Criterios de avaliación  

CA1.5 Construíronse os condutos dunha rede de distribución de aire
vidro ou PVC) 

CA1.6 Realizáronse operacións de montaxe de condutos e elementos

CA1.7 Realizáronse probas de funcionamento da instalación de ventilación

CA1.8 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiridas

CA1.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe das instalacións

CA1.10 Recolleuse a zona de traballo e aprovisionáronse os materiais
reutilización ou a súa reciclaxe 

CA3.4 Seleccionáronse os equipamentos de protección necesarios

CA3.5 Montáronse os elementos de seguridade necesarios para este tipo de 

CA3.6 Montáronse os soportes de suxeición das unidades exteriores

CA3.7 Comprobouse a fiabilidade da montaxe das suxeicións 

CA3.8 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais
operacións de montaxe 

CA3.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe das suxeicións

 
4.10.e) Contidos 
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didáctica  

Título da UD  

Montaxe de equipamentos de climatización 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se  tratan 

Resultado de aprendizaxe do currículo  

Instala equipamentos de ventilación e conducións de aire, e describe o seu funcionamento e a secuencia de operacións 

Monta soportes para unidades exteriores identificando e aplicando as normas de seguridade 

Obxectivos específicos da unidade  didáctica 

 
Act  

 
Título das actividades

1 Montaxe dun ventilador 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte

 
Instrumentos  de avaliación  

aire (en chapa, fibra de • TO.1 

CA1.6 Realizáronse operacións de montaxe de condutos e elementos • TO.2 

instalación de ventilación • TO.3 

CA1.8 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais requiridas • TO.4 

CA1.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe das instalacións • TO.5 

materiais sobrantes para a súa • TO.6 

necesarios para realizar a montaxe • TO.7 

CA3.5 Montáronse os elementos de seguridade necesarios para este tipo de instalación • TO.8 

CA3.6 Montáronse os soportes de suxeición das unidades exteriores • TO.9 

• TO.10 

laborais requiridas nas • TO.11 

CA3.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as na montaxe das suxeicións • TO.12 

Contidos  

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS 

Duración  

20 

Completo  

NO 

NO 

Título das actividades  Duración 
(sesións)  

20,0 

TOTAL 20 

Criterios de avaliación que se aplicarán para a ver ificación da consecución dos obxectivos por parte  do 

Mínimos 
exixibles  

Peso 
cualificación (%)  

S 10 

S 10 

S 10 

S 5 

S 5 

S 10 

S 10 

S 10 

S 10 

S 10 

S 5 

S 5 

TOTAL 100 



 

 

 
 
 

 

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 
avaliación 

 
Que e para que  

 

Actividade  
 

(título e descrición)  

 
Profesorado (en termos 

de tarefas)  

 
Alumnado 
(tarefas)

Montaxe dun ventilador - O 
alumno montará un   
ventilador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de montaxe de ventiladores. 
 
Construción de condutos (en chapa ou fibra de vidro). 
 
Ferramentas para a construción de condutos (cortadoras de chapa,

Montaxe de condutos (sistemas para suxeitar e colgar). 

Aplicación das especificacións de prevención de riscos laborais requiridas. 

Riscos derivados da montaxe de instalacións de climatización. 

Estadas: tipoloxía; montaxe e utilización. 

Liña de vida: montaxe e utilización. 

Equipamentos  de protección. 
 
Aplicación das especificacións de prevención de riscos laborais requiridas na montaxe.
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Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliació n, con xustificación de para que e de como se
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como  
 

Con que  

Alumnado 
(tarefas)  

 

Resultados ou produtos  

 

Recursos  

  

Contidos  

chapa, encartadoras e ferramentas manuais para fibra de vidro). 

requiridas. 

Aplicación das especificacións de prevención de riscos laborais requiridas na montaxe. 
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de para que e de como se  realizarán, 
así como os materiais e os recursos necesarios para  a súa realización e, de ser o caso, os instrumento s de 

Como e con que 
se valora  

 
 

Duración 
(sesións)  Instrumentos e 

procedementos de 
avaliación  

• TO.1 20,0 

  
• TO.2  

• TO.3  

• TO.4  

• TO.5  

• TO.6  

• TO.7  

• TO.8  

• TO.9  

• TO.10  

• TO.11  

• TO.12  

TOTAL 20,0 



 

 

 
 
 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positi va e os criterios de
 

Os criterios de cualificación aplicables teñen como referencia,

formativa, e por outra beira os traballos e probas efectuados

devanditos traballos e probas efectuaranse pola aplicación

 
Emitirase unha cualificación trimestral para o informe

longo do trimestre, de acordo coas seguintes proporcións:

 
Traballos persoais, problemas, exercicios, 

Media dos exames realizados no trimestre:

 
Será necesario obter unha cualificación mínima de 4 sobre 10 nos diferentes exames para aprobar o módulo.

A cualificación final da materia será a media

para obter 

unha cualificación final positiva. 

O alumno irá completando nun caderno de clase os seus apuntes, cálculos, exercicios feitos na clase e na casa

O caderno do alumno será recollido sen previo

Avaliarase o seu contido, a limpeza e a expresión

Deberá estar completo contendo apuntes persoais.

A elaboración de dito caderno e a súa presentación

superar a 

avaliación final do módulo. 

Entenderase por puntualidade a entrada na aula ou

máis de 5 minutos tarde a hora de inicio de sesión computará

 
A nota mínima para a superación do módulo será de ¿5¿ e a máxima de ¿10¿.

 
 
 
 

SISTEMA  DE AVALIACIÓN. 
 

Ademais dunha avaliación inicial ao comezo, faranse

contrario haberá que replantexarse a estratexia a seguir.

 
Avaliación inicial: Realizárase unha proba: tipo test,

coñece-la base e/ou o nivel de coñecementos previos.

 
Avaliación ao longo do proceso: Observación do alumno

periodicamente as actividades realizadas na clase, 

 
Anotacións sobre a súa actitude 

O seu progreso. 

Os coñecementos adquiridos nunha proba teórica

As destrezas e habilidades demostradas en controis periódicos
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Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positi va e os criterios de  cualificación  

referencia, por un lado os criterios de avaliación do módulo 

efectuados polos alumnos e alumnas ao longo do curso, de xeito

aplicación dos criterios de avaliación que lles corresponda en cada

informe de avaliación correspondente que será a media ponderada

proporcións: 

 cuestionarios, protocolos de ensaios das prácticas, caderno

trimestre: 60%. 

Será necesario obter unha cualificación mínima de 4 sobre 10 nos diferentes exames para aprobar o módulo.

media aritmética das cualificacións trimestrais, sendo necesario 

O alumno irá completando nun caderno de clase os seus apuntes, cálculos, exercicios feitos na clase e na casa

previo aviso ao longo do desenvolvemento do curso. Será entregado

expresión gráfica e escrita. 

Deberá estar completo contendo apuntes persoais. 

presentación cando o profesor o solicite será condición necesaria,

ou taller dentro dos 5 minutos posteriores a hora de inicio da sesión.

computará como falta de puntualidade. 

A nota mínima para a superación do módulo será de ¿5¿ e a máxima de ¿10¿. 

faranse controis periódicos, para comprobar que se vaian cumprindo

seguir. 

test, preguntas curtas, etc..., ou ben, simplemente unhas preguntas

previos. 

alumno na clase, onde se constatará o que fai individualmente,

 etc... Isto poderá quedar recollido nunhas fichas individuais,

Os coñecementos adquiridos nunha proba teórica 

As destrezas e habilidades demostradas en controis periódicos 
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 secuenciados en cada unidade 

xeito que as cualificacións dos 

cada unidade. 

ponderada das cualificacións obtidas ao 

caderno e comportamento: 40%. 

Será necesario obter unha cualificación mínima de 4 sobre 10 nos diferentes exames para aprobar o módulo. 

 ter aprobadas as tres avaliacións 

O alumno irá completando nun caderno de clase os seus apuntes, cálculos, exercicios feitos na clase e na casa 

entregado cando o profesor o solicite. 

necesaria, aínda que non suficiente para 

sesión. No caso de que cheguen 

cumprindo os obxectivos mínimos, en caso 

preguntas ao azar entre os alumnos para 

individualmente, sacándoo ao encerado, revisando 

individuais, nas que aparecerán: 



 

 

 
 

 
Os traballos de ensino-aprendizaxe 

Se terminaron todo a tempo, etc... 

 
A avaliación será continua, valorando os diversos traballos

necesario faranse probas tendentes a verificar a consecución

actitude individual e en grupo). 

 
A aplicación do proceso de avaliación continua require

módulo. 

 
 

INSTRUMENTOS  DE AVALIACIÓN. 
 

Preguntas orais e probas escritas e prácticas: 

Controis tipo test. 

Controis de preguntas curtas . 

Controis con preguntas para desenvolver. 

Controis prácticos. 

Exercicios ou actividades de ensino-aprendizaxe. 

Traballos propostos para facer na clase ou

 
Avaliaranse os exercicios ou actividades de ensino

memorias e/ou informes que se pidan. 

 
Procurarase, sempre que sexa posible, avisar con suficiente

e memorias farase nas datas máis axeitadas, pero sempre

 
 

Pretendemos unha metodoloxía activa e por descubrimento como de construción de capacidades que integre coñecementos científic

tecnolóxicos, tecnolóxicos e organizativos, co fin de

aplicar os métodos propios da investigación. 

 
Coa relación aos aspectos teóricos do módulo coas

práctica, consideradas como dous mundos distintos

aprendizaxe mediante o cal se presenta ao alumnado

 
Estas dúas condicións previas da aprendizaxe significativa

análise funcional de sistemas de medida e regulación

 
Desta forma, integramos nun continuo e único proceso

graduados en unidades formativas, presentamos ao
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traballos realizados, a asistencia, e a actitude do alumno. Naqueles

consecución dos mesmos (avaliaranse os coñecementos, habilidades

require a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demais

aprendizaxe. 

ou na casa. 

-aprendizaxe realizadas na clase, os traballos propostos para

suficiente antelación da realización destas probas. A petición

sempre coa suficiente antelación, para que dea tempo a seren

Pretendemos unha metodoloxía activa e por descubrimento como de construción de capacidades que integre coñecementos científic

de que o alumno se capacite para o saber facer por si mesmo,

coas súas aplicacións prácticas trátase de rexeitar de pleno a tradicional

distintos e illados, e integrar a teoría e a práctica como dous elementos

alumnado un material significativo para que poida darlle sentido ao

significativa cúmprense se concibimos este módulo centrado en

regulación automáticos e a diagnose de avarías nos mesmos. 

proceso de aprendizaxe a teoría e a práctica xunto aos procedementos

ao alumnos nesta programación. 
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Naqueles criterios en que se considere 

habilidades e destrezas adquiridas, e a 

demais actividades programadas para este 

para facer na clase ou na casa e as 

petición dos traballos, exercicios, informes 

seren corrixidos antes da avaliación. 

Pretendemos unha metodoloxía activa e por descubrimento como de construción de capacidades que integre coñecementos científicos, 

mesmo, para traballar en equipo e para 

tradicional dicotomía de teoría e 

elementos dun mesmo proceso de 

ao que aprende. 

en torno aos procedementos de 

procedementos e aos coñecementos que, 



 

 

 
 
 
 
6. Procedemento para a recuperación das partes non

6.a) Procedemento para definir as actividades de

6.b) Procedemento para definir a proba de 
avaliación continua 

 

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

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 
 
8.a) Procedemento para a realización da avaliación

 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que no n responda globalmente aos obxectivos

No caso de que haxa alumnado que teña que recuperar algunha parte non superarda deste módulo, terá que levar a cabo unha seri

de exercicios, tanto prácticos como teóricos, coa finalidade de que poida acadar os coñecementos e os procedementos mínimos 

esixibles establecidos nesta programación. Tras iso avaliarase de novo esa parte. 
Os criterios e mínimos esixibles serán os mesmos que para o resto do alumna

 

Este alumnado non ten perda de dereito á avaliación continua. Os criterios e mínimos esixibles serán os mesmos que para o res

Mediante a avaliación preténdese unha valoración 

expornos todo o modelo de instrución dende o principio

temas. 

 
Para levar a cabo o seguimento da programación, o

da FP Básica, celebraremos, unha vez ao mes, unha

tanto o grao de cumprimento como as modificacións

Ao principio de curso, unha vez pechado o prazo de

características e a formación previa de cada alumno/a.

do grupo. 

 
En base a toda esta información tomaranse os acordos

modular na duración das ensinanzas. 

A atención á diversidade é a vía que permite individualizar,

seguintes medidas: 

Utilización de metodoloxías diversas: pártese

determinadas características pode non selo para alumnos

adaptar a forma de enfocar ou presentar os contidos

alumnos, dos seus diferentes graos de autonomía e
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recuperación das partes non  superadas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de  recuperación 

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

Procedemento sobre o seguimento da programación e a  avaliación da  propia 

Procedemento para a realización da avaliación  inicial 

Medidas de reforzo educativo para o alumnado que no n responda globalmente aos obxectivos

No caso de que haxa alumnado que teña que recuperar algunha parte non superarda deste módulo, terá que levar a cabo unha seri

icos como teóricos, coa finalidade de que poida acadar os coñecementos e os procedementos mínimos 

esixibles establecidos nesta programación. Tras iso avaliarase de novo esa parte. 

Os criterios e mínimos esixibles serán os mesmos que para o resto do alumnado 

Este alumnado non ten perda de dereito á avaliación continua. Os criterios e mínimos esixibles serán os mesmos que para o res

 do aproveitamento educativo dos alumnos, polo que en función

principio e auto-avaliarnos en cooperación cos alumnos, para mellorar

o equipo docente, formado por todos os profesores do Centro

unha xuntanza para analizar o grao de cumprimento das programacións,

modificacións levadas a cabo, xustificando o por que destes cambios, así

de matrícula, o equipo docente celebrará unha xuntanza de avaliación

alumno/a. Nesta avaliación, o titor/a dará toda a información dispoñible

acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver 

individualizar, dentro do posible, o proceso de ensino e aprendizaxe.

pártese da base de que un método de ensino qu é o máis apropiado

alumnos con características diferentes, e á inversa. Desde este

contidos ou actividades en función dos distintos graos de coñecementos

e das dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados
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avaliación extraordinaria para o alumnado con perda  de dereito a 

Medidas de reforzo educativo para o alumnado que no n responda globalmente aos obxectivos  programados 

No caso de que haxa alumnado que teña que recuperar algunha parte non superarda deste módulo, terá que levar a cabo unha serie 

icos como teóricos, coa finalidade de que poida acadar os coñecementos e os procedementos mínimos 

Este alumnado non ten perda de dereito á avaliación continua. Os criterios e mínimos esixibles serán os mesmos que para o resto do alumnado 

función dos resultados, teremos que 

mellorar os resultados en posteriores 

Centro que imparten clase no grupo de 2º 

programacións, no que se concretarán, 

así como as propostas de mellora. 

avaliación inicial para coñecer as 

dispoñible sobre as características xerais 

 con aspectos de flexibilización 

aprendizaxe. Para iso aplicaranse as 

apropiado para uns alumnos/as cunhas 

este punto de vista, procurarase 

coñecementos previos detectados nos 

determinados alumnos. 



 

 

 
 
 

 

9. Aspectos transversais 
 

9.a) Programación da educación en valores
 

Na programación está implícita a educación en valores

medio ambiente, así como primar o esforzo persoal

En virtude dos coñecementos adquiridos sobre os metais

manipulación, etc., os alumnos estarán en condicións

 
TEMAS TRANSVERSAIS 

 

A área de Instalación e mantemento, dado o seu carácter

que van desde fomentar o respecto ao traballo dos demais,

o medio ambiente, a axuda a compañeiros menos

seguridade e hixiene no uso de ferramentas e materiais.

 
No desenvolvemento de contidos do noso proxecto podemos apreciar o enfoque global que propomos en cada un deles.

 

Educación para a saúde e calidade de vida. O lograr

actitudes moi positivas para a saúde; fomentar a orde

traballo propicia unha valoración positiva, por parte

 
Educación ambiental. Fomentar a procura de solucións

analizar os inconvenientes que se deriven do uso 

como na vida en sociedade. 

 
Educación para o consumidor. Valorar o custo na realización dos proxectos tecnolóxicos e comparalo co seu uso, analizando

Propoñer actividades diferentes: as actividades

que son capaces de facer coa axuda que poidan ofrecerlles

para cada un dos contidos considerados fundamentais,

esixencias distintas. Prepararanse tamén actividades

alumnos que poidan avanzar máis rapidamente ou

contidos a través dun traballo máis autónomo. 

Materiais didácticos non homoxéneos: os materiais

diferentes graos de aprendizaxe. 

 
De todos xeitos, ao comezo do curso estudaranse as necesidades específicas do alumnado, en colaboración

 

Naqueles casos en que o alumnado non acade os obxectivos

que poida acadar os mínimos previstos nesta programación.

polo alumnado, baixo a supervisión e colaboración

 
Tamén naqueles casos que sexa pertinente poderá levars
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valores  

valores que toda persoa sexa alumno ou non debe respectar: igualdade

persoal e fomentar o crecemento na madurez persoal dos alumnos.

metais como materiais de uso técnico, as súas aplicacións, técnicas

condicións de valorar as repercusións sociais e ambientais do uso destes

carácter polivalente, ten unha estreita relación con moitos dos

demais, a procura de solucións ecolóxicas na proposta de proxectos

menos capacitados para o desenvolvemento das actividades manuais,

materiais. 

No desenvolvemento de contidos do noso proxecto podemos apreciar o enfoque global que propomos en cada un deles.

lograr un ambiente agradable na realización dos traballos da área

orde e limpeza na aula de tecnoloxía; coñecer e aplicar as normas

 dos nosos alumnos, da educación para a saúde. 

solucións que eviten ou minimicen o impacto ambiental; valorar o

 de cada un dos materiais, e a repercusión que poida ter nas

Educación para o consumidor. Valorar o custo na realización dos proxectos tecnolóxicos e comparalo co seu uso, analizando

actividades que se expoñan situaranse entre o que xa saben facer

ofrecerlles o profesor ou os seus compañeiros. Preveranse un

fundamentais, con distinto nivel de complexidade, de xeito que se poidan

actividades referidas a contidos non fundamentais, complementarios

ou que o fan con menos necesidade de axuda e que, en calquera

materiais utilizados ofrecerán unha ampla gama de actividades

De todos xeitos, ao comezo do curso estudaranse as necesidades específicas do alumnado, en colaboración

obxectivos mínimo establecidos en cada avaliación, estableceranse

programación. Estas medidas consistirán en traballos que poidan

colaboración do profesor, e na repetición daqueles traballos de taller nos

Tamén naqueles casos que sexa pertinente poderá levarse a cabo unha flexibilización modular na duración das ensinanzas.
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igualdade entre os sexos, coidado do 

alumnos. 

técnicas de conformación- 

destes materiais. 

dos contidos dos temas transversais, 

proxectos tecnolóxicos respectando 

manuais, ata aplicar as normas de 

No desenvolvemento de contidos do noso proxecto podemos apreciar o enfoque global que propomos en cada un deles. 

área axudan a xerar comportamentos e 

normas de seguridade e hixiene no 

o posible esgotamento de recursos e 

nas persoas, animais e plantas, así 

Educación para o consumidor. Valorar o custo na realización dos proxectos tecnolóxicos e comparalo co seu uso, analizando as condicións 

facer os alumnos autonomamente e o 

un número suficiente de actividades 

poidan traballar estes contidos con 

complementarios ou de ampliación, para aqueles 

calquera dos casos, poden profundar en 

actividades didácticas que respondan a 

De todos xeitos, ao comezo do curso estudaranse as necesidades específicas do alumnado, en colaboración co departamento de Orientación. 

estableceranse medidas de reforzo para 

poidan ser efectuados de forma autónoma 

nos que non acadou o mínimo esixíble. 

e a cabo unha flexibilización modular na duración das ensinanzas. 



 

 

O taller de fluidos comezará a montarse neste curso

faga a parte práctica unha vez que chegue material

 
 

 
técnicas e estéticas que debe reunir para determinar

desenvolver nos nosos alumnos actitudes de consumidor

 
Educación para a paz. Fomentar o traballo cooperativo;

dos proxectos tecnolóxicos; desenvolver unha actitude

actitudes que incidan directamente neste tema transversal.

 
Educación para o lecer. O desenvolvemento e realización

o gusto pola realización de actividades de lecer e afeccións

 
Educación para a igualdade entre os sexos. Fomentar

distinción de sexo; valorar o esforzo, as ideas e o traballo

na área de Tecnoloxía que inciden no desenvolvemento

 
Educación moral e cívica. Analizar e valorar as implicacións

unha perspectiva moral e ética; valorar e analizar desde

en dimensión social e persoal de cada un. 

 

 
9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 

10. Outros apartados 

10.1) Equipamento 

As actividades complementarias son aquelas que se

espazo, ou recursos que se empregan. 

 
As actividades extraescolares son aquelas que, sendo

Social, se realizan fóra do horario lectivo e nas que 

 
Consideramos que as actividades complementarias

fomentalas e procurar unha participación importante

 
As visitas técnicas deben de estar conectadas coas

relación co contorno produtivo e actuar como reforzo

deben de ter obxectivos concretos e programados

aprendizaxe do ciclo. A visita técnica debe procurar

título, por iso, contemplaremos nas actividades varias

sector, tamén se podería intentar asistir a ela. 
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curso académico. Isto obriga a unha estudada secuenciación da

material ao taller. 

determinar as características dos materiais a utilizar; analizar a relación

consumidor responsable. 

cooperativo; incidir no respecto ás ideas doutros; apoiar aos menos 

actitude aberta e flexible ante as ideas e os traballos dos demais

transversal. 

realización do traballo tecnolóxico e o uso das ferramentas poden

afeccións relacionadas co proceso tecnolóxico. 

Fomentar a repartición de tarefas nun plano absoluto de igualdade

traballo dos demais desde unha perspectiva de igualdade son

desenvolvemento dunha educación para a igualdade de oportunidades de

implicacións que supón o desenvolvemento de determinados aspectos

desde a perspectiva ética e moral as consecuencias derivadas

extraescolares  

se realizan co alumnado en horario lectivo e que teñen carácter

sendo organizadas polo centro e figurando na programación xeral

 a participación do alumnado é voluntaria. 

complementarias e extraescolares son outro dos baremos que mide a calidade

importante do alumnado nas mesmas. 

coas actividades de ensino-aprendizaxe desenvolvidas no centro

reforzo dun conxunto coherente de tarefas realizadas na aula. Por

programados e deben organizarse dun xeito que non impliquen unha ruptura

procurar un achegamento á realidade profesional á que está vinculada

varias visitas a empresas relacionadas co sector do metal e
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da programación de tal xeito que se 

relación calidade/prezo axudará a 

 capacitados no desenvolvemento 

demais axudan a adquirir valores e 

poden fomentar na vida cotiá do alumno 

igualdade en función das capacidades, sen 

son contidos plenamente enmarcados 

de ambos os sexos. 

aspectos científicos e técnicos desde 

derivadas polo desenvolvemento tecnolóxico 

carácter diferenciado polo momento, 

xeral anual, aprobada polo Consello 

calidade educativa, polo que debemos 

centro educativo, coa fin de fomentar a 

Por iso, en calquera caso, estas visitas 

ruptura co proceso xeral de ensino- 

vinculada a competencia profesional do 

e se coincidise con algunha feira do 


