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

Competencia xeral.

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións  eléctricas de baixa

tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos

laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores productivos.

1. No sector das instalacións eléctricas prevese un forte crecemento na demanda de instalacións automatizadas, tanto domóticas como industriais,

instalacións solares fotovoltaicas e de infraestruturas de telecomunicacións en edificios de vivendas e do sector terciario. A demanda mantense

estable nas instalacións electrotécnicas.

2. A adaptación aos cambios de normas e regulamentos está a supor unha evolución cara a sistemas integrados de xestión de calidade e

seguridade, e é previsble a incorporación de protocolos derivados da normativa de xestión de residuos eléctricos.

3. O desenvolvemento de novas tecnoloxías está a facer posible o cambio de  materiais e equipamentos para lograr unha maior eficiencia

enerxética e seguridade eléctrica, de previsible implantación obrigatoria nos próximos anos.

4. As empresas en que exerce a súa actividade tenden a delegar funcións e responsabilidades no persoal con esta titulación. Obsérvase a

preferencia por un perfil polivalente cun alto grao de autonomía,  e con capacidade para a toma de decisións, para o traballo en equipo e para a

coordinación con persoal instalador doutros sectores
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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 Introducción os
sistemas dixitais

18 10

2 Análise de circuitos
combinacionais

18 10

3 Análise de circuitos
secuenciais

18 10

4 Introducción a
electrónica.
Magnitudes e
compoñentes

11 10

5 Medidas e
instrumentos

11 10

6 Dispositivos
electrónicos básicos.
Diodos e transistores

11 10

7 Fontes de
alimentación

11 10

8 Amplificador
operacional

10 10

9 Electrónica de
potencia

10 10

10 Osciladores e
temporizadores

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción os sistemas dixitais 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais utilizadas nos circuítos electrónicos dixitais.

CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía acaída.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Introdución ás técnicas dixitais.  Sistemas dixitais.  Sistemas de numeración. Álxebra de Boole. Funcións lóxicas. Simboloxía.  Equipamentos de medida.

 Análise de circuítos con portas lóxicas.  Tipos de portas lóxicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND e EXOR.  Circuítos integrados e familias lóxicas.

 Software de simulación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Análise de circuitos combinacionais 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais.

CA1.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA1.7 Verificouse o funcionamento dos circuítos.

CA1.8 Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación.

CA1.9 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diferentes fabricantes.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de circuítos combinacionais.  Codificadores e decodificadores.  Multiplexores e demultiplexores. Comparadores.

 Software de simulación.

 Aplicacións prácticas con circuítos combinacionais.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Análise de circuitos secuenciais 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e determina as súas características e as súas aplicacións. 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 Describíronse diferenzas entre circuítos combinacionais e secuenciais.

CA2.2 Describíronse diferenzas entre sistemas síncronos e asíncronos.

CA2.3 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais.

CA2.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA2.5 Utilizáronse os instrumentos lóxicos de medida axeitados.

CA2.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA2.7 Verificouse o funcionamento de circuítos básicos secuenciais.

CA2.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos lóxicos secuenciais.

CA2.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Software de simulación.

 Análise de circuítos secuenciais.

 Biestables (asíncronos e síncronos) RS, JK, T e D.

 Rexistros de desprazamento.

 Contadores.

 Simboloxía.

 Equipamentos de medida.

 Software de simulación.

 Aplicacións prácticas con circuítos secuenciais.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Introducción a electrónica. Magnitudes e compoñentes 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes.

CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos.

CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA1.8 Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes pasivos: tipos, características e aplicacións.  Resistencias fixas e axustables, e potenciómetros.  Condensadores.  Bobinas. Transformadores.

 Simboloxía.

 Software de simulación.

 Técnicas de soldadura e desoldadura nas montaxes electrónicas.

 Montaxe e experimentación de circuítos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Medidas e instrumentos 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos.

CA1.3 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc.

CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA1.8 Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía.

 Instrumentación en electrónica analóxica: multímetro, osciloscopio, etc.

 Software de simulación.

 Montaxe e experimentación de circuítos.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Dispositivos electrónicos básicos. Diodos e transistores 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes.

CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos.

CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA1.6 Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros.

CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA1.8 Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas.

CA1.9 Describíronse as aplicacións reais deste tipo de circuítos.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes activos: tipos, características e aplicacións.  Díodos semicondutores. Rectificación. Filtros.  Transistores.  Compoñentes optoelectrónicos: led, fotodíodos, fototransistores e
optoacopladores.
 Simboloxía.

 Software de simulación.

 Montaxe e experimentación de circuítos.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Fontes de alimentación 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece fontes de alimentación, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non conmutadas.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos bloques que compoñen os sistemas completos de alimentación.

CA2.3 Identificáronse as características máis salientables proporcionadas por fabricantes consultando información técnica e comercial.

CA2.4 Describíronse as configuracións de circuítos reguladores integrados.

CA2.5 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc.

CA2.6 Describíronse as aplicacións reais.

CA2.7 Verificouse o funcionamento de fontes conmutadas.

CA2.8 Describíronse aplicacións reais das fontes conmutadas.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Fontes lineais: estabilización e regulación con dispositivos integrados.

 Fontes conmutadas: características e fundamentos. Bloques funcionais. Modulación PWM.  Convertedores.

 Montaxe de fontes de alimentación.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas das fontes de alimentación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Amplificador operacional 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Recoñece circuítos amplificadores, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse os tipos de circuítos amplificadores.

CA3.2 Describíronse os parámetros e as características dos circuítos amplificadores.

CA3.3 Identificáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA3.4 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA3.5 Verificouse o seu funcionamento.

CA3.6 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados.

CA3.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos amplificadores.

CA3.8 Consultouse e interpretouse información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos circuítos amplificadores.

 Simboloxía e identificación de compoñentes.

 Amplificadores operacionais. Funcionamento básico: parámetros e características fundamentais. Aplicacións básicas con dispositivos integrados.  Montaxes básicos con amplificadores
operacionais.
 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas dos amplificadores.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Electrónica de potencia 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Recoñece sistemas electrónicos de potencia, e verifica as súas características e o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de potencia.

CA4.2 Identificouse a función de cada bloque do sistema.

CA4.3 Enumeráronse as características máis salientables dos compoñentes.

CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA4.5 Verificouse o funcionamento dos compoñentes (tiristor, diac, triac, etc.).

CA4.6 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA4.7 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados.

CA4.8 Visualizáronse os sinais máis significativos.

CA4.9 Describíronse aplicacións reais dos sistemas de alimentación controlados.

CA4.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Tiristor, fototiristor, triac e diac.

 Aplicación a sistemas de alimentación controlados.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Verificación do funcionamento dos compoñentes.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Osciladores e temporizadores 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece circuítos de temporización e oscilación, e verifica as súas características e o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de temporización e oscilación con dispositivos integrados.

CA5.2 Describiuse o funcionamento de temporizadores e osciladores.

CA5.3 Verificouse o funcionamento dos circuítos de temporización e dos circuítos osciladores.

CA5.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA5.5 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados.

CA5.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA5.7 Visualizáronse os sinais máis significativos.

CA5.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos integrados de temporización e oscilación.

CA5.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Temporizadores.

 Osciladores.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas dos circuítos de temporización e de oscilación.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

 Durante ou curso realizaranse tres avaliacións nas datas que aproximadamente se indican a continuación:

  1ª Avaliación: non mes de decembro.

  2ª Avaliación: finais de marzo ou principios de abril.

  3ª Avaliación: finais de xuño.

O modo de cualificación de cada un dous elementos de avaliación mencionados, así como ou seu peso na cualificación trimestral, será o seguinte:

AVALIACIÓNS PARCIAIS:

A) EXAMENS    ( 7 PTOS - 7% da nota final )

-Valoraranse calculando a media de todos os exames ou controis efectuados en cada avaliación.  O valor desta media representará un 65% da

nota da avaliación. Os exames poden constar de unha parte práctica (30%) e unha parte teórica (35%). Será necesario obter un mínimo de 2,5

puntos sobre 6,5 para que faga media co resto das notas. No caso de non chegar a esta nota mínima de 2,5 puntos, a avaliación estará suspensa

e pendente de recuperación.

B) ACTIVIDADES OU CUESTIONARIOS     ( 1,5 PTOS - 15% da nota final):

- Para avaliar ás actividades desenvolvidas individualmente ou en grupo terase en conta:

   - Ausencia de erros, claridade nos conceptos e na súa exposición.

   - A presentación da documentación: limpeza, orde, ortografía, etc.

   - Puntualidade na data de entrega.

- Valoraranse calculando a media de todos os cuestionarios ou actividades realizados en cada avaliación. O valor desta media representará un

15% da nota da avaliación ordinaria.

C) PRÁCTICAS DE TALLER     (1,5 PTOS - 15% da nota final)

- Valoraranse calculando a media de todas as prácticas realizadas en cada avaliación.  O valor desta media representará un 20% dá nota da

avaliación.

-- A nota final da avaliación ordinaria, será a suma das notas obtidas en cada un dos apartados anteriores.

-- Actitudes negativas graves ou chamadas de atención en clase por molestar ou interromper o normal desenvolvemento da clase descontarán

directamente 0,4 puntos a nota final da avaliación (se descontará 0,4 ptos por cada chamada de atención).

AVALIACIÓN FINAL

- A nota será a media das obtidas nas avaliacións ordinarias.

- Será necesario obter como mínimo unha nota de 4 puntos en cada avaliación para realizar o cálculo da nota media. Aquela avaliación na que non

se obteña esta nota mínima terá que ser recuperada.

- Para superar a materia é necesario obter unha nota media final mínima de 5 puntos. Terase en conta a actitude mostrada ao longo do curso para

ou redondeo á alza ou á baixa das notas de cada avaliación e da nota final.

- As avaliacións suspensas poderán ser recuperadas no mes de xuño

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

Os alumnos con avaliación ordinaria negativa, deberán repetir todas ou parte de:

-  As actividades individuais ou en grupo non  entregadas anteriormente.
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-  Os controis dos temas dados nas clases .

- As prácticas de taller.

Se seguirán os mesmos procedementos anteriormente explicados para o cálculo da nota de recuperación da avaliación.

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

O alumno con mais dun 10% de faltas xustificadas ou non ao longo do curso perde ou dereito á avaliación continua, establecéndose un

procedemento extraordinario de avaliación para dito alumno, que consistirá nun exame (teórico e práctico) de toda a materia do curso, nas datas

previstas para tal efecto, xunto coa entrega dos actividades pendentes que aínda non realizase

Criterios para a proba de perda da avaliación continua ou probas libres

As probas libres e as finais e extraordinarias para alumnos que por distintos motivos perderan o seu dereito a avaliación continua farase mediante

un exame que comprenderá os seguintes criterios:

- TEÓRICO:

.-  Preguntas e problemas sobre a programación de este módulo.

.- Valoración 7 puntos

- PRÁCTICO:

.- Para os casos de perda da avaliación continua, dependendo das faltas de asistencia e do grao de concreción das prácticas realizadas no taller e

da documentación entregada das devanditas prácticas, o profesor do módulo considerará a necesidade ou non, da realización dun esquema e a

súa execución práctica sobre o taboleiro. Valorarase o funcionamento correctoe a súa comparación co resultado do cálculo eléctrico analítico

correspondente.

.- Valoración 3 puntos

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

A avaliación debe afectar a todos os elementos do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

A parte dunha avaliación da aprendizaxe en torno ao alumno/a, debe existir unha avaliación dos propios obxectivos, contidos, actividades,

metodoloxía.. e unha avaliación do ensino en torno ao profesor.

Cando os alumnos conseguen os obxectivos e contidos esperados pódese dicir que a nosa práctica docente foi adecuada. Se ocorrese o contrario

sería necesario facer unha reflexión en dous supostos:

- Os alumnos non traballaron o suficiente

- Algo debe modificarse na programación do docente: complexidade dos contidos, temporalizaciones, tipo e número de actividades, metodoloxía e

avaliación inadecuadas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Toma de datos que comprende:

      1.- Estudios é actividades desenvoltas en cursos anteriores.

      2.- Razóns pola que se elexiu o ciclo.

      3.- Actitudes, predisposición inicial, interese.

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

- Se lle proporcionará ao alumno unha recopilación de documentación que resuma os coñecementos básicos imprescindibles para poder alcanzar

os obxetivos

.- Se fará un seguimento do nivel de adquisición.

.- Con todo o anterior, formúlanse as actividades con diferentes niveles de dificultade de maneira que os traballos máis esixentes se asignan aos

alumnos cun ritmo de aprendizaxe máis rápido e as actividades máis elementales se asignan aos alumnos menos capacitados; Se terá en conta

que en ningún caso se deixar de exisir os contidos mínimos do currículo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores concrétase no seguintes apartados, segundo consta no currículo do Ciclo formativo.

-- Traballo en grupo

  Colaboración entre os compoñentes do grupo, polo seu propio autocontrol.

  Tolerancia ante actitudes e opinións discrepantes, buscando solucións comúns de forma consensuada.

  Preocupación por axuda-los compañeiros en tarefas de aprendizaxe.

  Cooperación entre os compoñentes do grupo segundo a tarefa a realizar e os medios dispoñibles.

--  Comportamento interpersoal

  Actitude de apertura cos compañeiros, intercambiando experiencias e buscando as mellores solucións para resolve-los traballos a realizar.

  Valoración de calquera idea con cordialidade, respecto e tolerancia co resto dos compañeiros.

  Rigor ó argumenta-las ideas propias para a resolución de cada traballo contrastando cos compañeiros do grupo.

  Avaliación de resultados

  Valoración dos traballos efectuados en función dos resultados, o tempo utilizado, a metodoloxía, os aparellos e a instrumentación       utilizada nas

tarefas para realizar.

  Responsabilidade para emitir un xuízo sobre os criterios a utilizar á hora de finalizar un traballo encomendado.

  Preocupación por utiliza-la autoavaliación como ferramenta para a mellora das capacidades persoais.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se programan actividades extraescolares
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