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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de conectar computadores, dispositivos e electrónica de rede

nunha rede de área local.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

- Deseño da estrutura dunha rede local, con identificación dos elementos que deban integrala.

- Conexión e configuración dos elementos da rede local.

- Monitorización da rede local.

- Resolución de incidencias físicas e lóxicas da rede local.

- Creación de redes virtuais.

- Conexión da rede local a unha rede de área extensa.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Deseño de redes de área local con cables, sen eles e mixtas.

- Instalación e configuración da electrónica de rede, computadores e dispositivos en redes locais con cables, sen eles e mixtas.

- A resolución de incidencias en redes locais con cables, sen eles e mixtas.

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

- Elección adecuada dos elementos da rede local.

- Interpretación da documentación técnica dos elementos da rede local.

- Instalación e configuración dos elementos da rede local.

- Elaboración e interpretación da documentación relativa á organización da rede local.

- Resolución de problemas xurdidos na explotación da rede local.

Para facilitar a transición dos alumnos do entorno académico ao de traballo o centro integraouse nun acordo de cooperación auspiciado pola Xunta

de Galicia coa empresa Cisco para aproveitar os seus contidos formativos mediante a plataforma Cisco Networking Academy (Net Acad) que se

entende non soamente facilitará o proceso de aprendizaxe do alumno senón que ademáis permitiralle contar con un diploma de formación nas

tecnoloxías de dita plataforma, facilitando ao alumnado a posibilidade de obter unha certificación profesional altamente recoñecido. Os contidos de

Net Acad empregaránse tanto na ensinanza como na avaliación do alumnado sempre como un valor engadido e nunca como substituto da

formación explicitada no currículo.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Caracterización dos sistemas de comunicación e o seu uso.Introdución aos
sistemas de
comunicación.
Protocolos de
comunicación.

30 10

2 Descrición dos principais protocolos de comunicación e as súas capas.Nivel físico e de
enlace.

18 10

3 Caracterización do direccionamento IPv4 e IPv6 e a división en redes.O nivel de rede. 30 15

4 Caracterización dos niveis de transporte e aplicación e integración de redes locais.Transporte e
aplicación. A rede
local.

20 5

5 Caracterización das redes conmutadas e división en VLAN.Redes conmutadas. 34 15

6 Caracterización dos conceptos de enrutamento e configuración de rutas estáticas.Enrutamento estático. 30 15

7 Configuración de protocolos de enrutamento dinámicos.Enrutamento
dinámico.

26 5

8 Configuración de ACLs e os protocolos DHCP e NAT.Protocolos auxiliares
de enrutamento.

32 10

9 Caracterización dos protocolos de monitorización de redes.Monitorización de
redes.

15 5

10 Bases de funcionamento e xestión de redes locais sen fíos.As redes sen fíos. 20 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución aos sistemas de comunicación. Protocolos de comunicación. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura das redes de datos, e identifica os seus elementos e os seus principios de funcionamento. NO

RA4 - Administra as funcións básicas dun encamiñador (router) e establece opcións de configuración para a súa integración na rede. NO

RA7 - Conecta redes privadas a redes públicas aplicando diversas tecnoloxías. 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 Identificáronse os factores que impulsan a continua expansión e evolución das redes de datos.

CA1.2 Describíronse as arquitecturas de rede e os seus niveis.

CA1.3 Describiuse o funcionamento das pilas de protocolos nas arquitecturas de rede.

CA1.4 Recoñecéronse os tipos de rede e as súas topoloxías.

CA1.5 Presentáronse e describíronse os elementos funcionais, físicos e lóxicos das redes de datos.

CA1.7 Describiuse o concepto de protocolo de comunicación.

CA1.8 Diferenciáronse os dispositivos de interconexión de redes atendendo ao nivel funcional en que se encadren.

 0CA1.10 Empregáronse os sistemas de numeración binario e hexadecimal

CA4.5 Utilizáronse os comandos para a configuración e a administración básica do encamiñador.

CA7.3 Describíronse as características das tecnoloxías de redes públicas máis empregadas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Terminoloxía: redes LAN, MAN e WAN. Topoloxías, arquitecturas e protocolos.

 Sistemas de numeración decimal, binario e hexadecimal: conversión entre sistemas.

 Arquitectura de redes.

 Encapsulamento da información.

 Modelo OSI.

 Modelo TCP/IP.

 Modelo OSI e Ethernet.
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Contidos

 Comandos para configuración e administración do encamiñador.

 Redes públicas máis empregadas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Nivel físico e de enlace. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura das redes de datos, e identifica os seus elementos e os seus principios de funcionamento. NO

RA2 - Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e as súas prestacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Diferenciáronse os medios de transmisión utilizados nas redes.

CA2.1 Identificáronse os estándares para redes con cables e sen fíos.

   CA2.1.1 Identificáronse os estándares principais para a fabricación de cables

   CA2.1.2 Identificáronse os elementos dunha instalación de cableado estruturado

CA2.2 Montáronse cables directos, cruzados e de consola.

CA2.3 Utilizáronse comprobadores para verificar a conectividade de diversos tipos de cables.

CA2.7 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico e lóxico dunha rede.

CA2.8 Montáronse redes de área local con cables e sen fíos.

 0CA2.10 Recoñeceronse os fundamentos do nivel de enlace

  CA2.11 Recoñeceronse os fundamentos de funcionamento das redes Ethernet

  CA2.12 Identificáronse os factores físicos que afectan á transmisión

  CA2.13 Identificáronse os fundamentos do protocolo IP

    CA2.13.2 Describiuse o protocolo de rede auxiliar ARP

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos de cableamento de rede.

 Medios físicos.

 0Dominios de colisión e de broadcast.

  Protocolos ARP e RARP.

  Adaptadores con fíos e sen fíos: instalación e configuración.
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Contidos

  Tecnoloxías Ethernet.

 Largura de banda e taxa de transferencia.

 Cables metálicos (coaxial, STP, FTP e UTP).

 Armarios.

 Canles para cableamento.

 Factores físicos que afectan a transmisión.

 Conexión sen fíos. Espectros de onda de microondas e radio. Topoloxías.

 Direccionamento físico.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O nivel de rede. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e as súas prestacións. NO

RA6 - Realiza tarefas avanzadas de administración de rede utilizando protocolos dinámicos de encamiñamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Utilizáronse protocolos de direccionamento lóxico para asignar enderezos de rede e máscaras de subrede.

CA2.5 Configuráronse adaptadores de rede baixo distintos sistemas operativos.

CA2.6 Integráronse dispositivos en redes, comprobándose a súa conectividade sobre distintas configuracións.

  CA2.13 Identificáronse os fundamentos do protocolo IP

    CA2.13.1 Describiuse o protocolo IP

    CA2.13.3 Describiuse o protocolo de rede auxiliar DHCP

CA6.4 Valorouse a necesidade de utilizar máscaras de lonxitude variable en IPv4.

CA6.5 Dividiuse unha rede principal en subredes de distintos tamaños con VLSM.

CA6.6 Realizáronse agrupacións de redes con CIDR.

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Dominios de colisión e de broadcast.

  Direccionamento IP.

  Direccionamento dinámico (DHCP).

 Subdivisión de redes e uso de máscaras de lonxitude variable (VLSM).
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Transporte e aplicación. A rede local. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura das redes de datos, e identifica os seus elementos e os seus principios de funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Recoñecéronse os tipos de rede e as súas topoloxías.

 CA1.9 Recoñecéronse os fundamentos de funcionamento dos niveis de transporte e aplicación

  CA1.11 Recoñeceronse os fundamentos para manter a seguridade nos dispositivos de rede

4.4.e) Contidos

Contidos

 Terminoloxía: redes LAN, MAN e WAN. Topoloxías, arquitecturas e protocolos.

 0Os niveis de transporte e aplicación
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Redes conmutadas. 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Administra conmutadores establecendo opcións de configuración para a súa integración na rede. SI

RA5 - Configura redes locais virtuais e identifica o seu campo de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica de distintos conmutadores nos idiomas máis empregados pola industria.

CA3.2 Conectáronse conmutadores entre si e coas estacións de traballo.

CA3.3 Interpretouse a información que achegan os indicadores LED do conmutador.

CA3.4 Utilizáronse diversos métodos para acceder ao modo de configuración do conmutador.

CA3.5 Identificáronse os ficheiros que gardan a configuración do conmutador.

CA3.6 Administrouse a táboa de enderezos MAC do conmutador.

CA3.7 Configurouse a seguridade do porto.

CA3.8 Actualizouse o sistema operativo do conmutador.

CA3.9 Utilizáronse os comandos proporcionados polo sistema operativo do conmutador.

CA3.10 Verificouse o funcionamento do STP ( spanning tree protocol ) nun conmutador.

CA3.11 Modificáronse os parámetros que determinan o proceso de selección da ponte raíz.

  CA3.12 Indentificáronse as vantaxes do uso de conmutadores en redes Ethernet

CA5.1 Describíronse as vantaxes do uso de redes locais virtuais (VLAN).

CA5.2 Implementáronse VLAN.

CA5.3 Realizouse o diagnóstico de incidencias en VLAN.

CA5.4 Configuráronse ligazóns troncais.

CA5.6 Describíronse as vantaxes do uso de protocolos de administración centralizada de VLAN.

CA5.7 Configuráronse os conmutadores para traballar consonte os protocolos de administración centralizada.

 CA5.8 Describiuse o protocolo 802.1Q
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4.5.e) Contidos

Contidos

 Manexo da documentación técnica de conmutadores.

 Segmentación da rede: vantaxes.

 Conmutadores e dominios de colisión e broadcast.

 Conexión ao conmutador para a súa configuración.

 Configuración do conmutador.

 Configuración estática e dinámica da táboa de enderezos MAC.

 Actualización do conmutador.

 Ferramentas de administración do conmutador gráficas e de texto.

 Protocolos específicos.

 Deseño de redes locais virtuais.

 Implantación e configuración de redes virtuais.

 Administración centralizada de redes virtuais.

 Definición de ligazóns troncais nos conmutadores e nos encamiñadores: protocolo IEEE802.1Q.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Enrutamento estático. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Administra as funcións básicas dun encamiñador (router) e establece opcións de configuración para a súa integración na rede. NO

RA5 - Configura redes locais virtuais e identifica o seu campo de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Interpretouse a documentación técnica de distintos encamiñadores nos idiomas máis empregados pola industria.

CA4.2 Interpretouse a información que proporcionan os indicadores LED do encamiñador.

CA4.3 Utilizáronse distintos métodos para acceder ao modo de configuración do encamiñador.

CA4.4 Identificáronse as etapas da secuencia de arranque do encamiñador.

CA4.5 Utilizáronse os comandos para a configuración e a administración básica do encamiñador.

CA4.6 Identificáronse os ficheiros que gardan a configuración do encamiñador e xestionáronse mediante os comandos correspondentes.

CA4.7 Configuráronse rutas estáticas.

CA4.8 Utilizáronse os comandos proporcionados polo sistema operativo do encamiñador que permitan facer o seguimento de posibles incidencias.

CA5.5 Utilizouse un encamiñador para interconectar diversas VLAN.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Manexo da documentación técnica de encamiñadores.

 Compoñentes do encamiñador.

 Configuración de encamiñadores.

 Xeitos de conexión ao encamiñador para a súa configuración.

 Comandos para configuración e administración do encamiñador.

 Configuración do encamiñamento estático.

 Interconexión de redes virtuais.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Enrutamento dinámico. 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza tarefas avanzadas de administración de rede utilizando protocolos dinámicos de encamiñamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as diferenzas entre distintos protocolos de encamiñamento interior.

CA6.2 Configuráronse protocolos de encamiñamento interior.

CA6.3 Configuráronse redes con protocolos de encamiñamento interior.

CA6.7 Realizouse o diagnóstico de fallos nunha rede que utiliza protocolos dinámicos de encamiñamento.

 CA6.8 Configuráronse redes con protocolo de encamiñamento exterior

4.7.e) Contidos

Contidos

 Protocolos encamiñables e protocolos de encamiñamento (interior e exterior).

 Encamiñamento sen clase.

 Protocolo RIPv2 en comparación con RIPv1.

 Configuración e administración de RIPv1 e de RIPv2.

 Configuración e administración de OSPF.

 Configuración e administración de BGP
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Protocolos auxiliares de enrutamento. 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e as súas prestacións. NO

RA4 - Administra as funcións básicas dun encamiñador (router) e establece opcións de configuración para a súa integración na rede. NO

RA7 - Conecta redes privadas a redes públicas aplicando diversas tecnoloxías. NO

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

Criterios de avaliación

  CA2.13 Identificáronse os fundamentos do protocolo IP

    CA2.13.3 Describiuse o protocolo de rede auxiliar DHCP

CA4.9 Configurouse o encamiñador como servidor de enderezos IP dinámicos.

CA4.10 Describíronse as capacidades de filtraxe de tráfico do encamiñador.

CA4.11 Utilizáronse comandos para xestionar listas de control de acceso.

CA7.1 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes do uso da tradución de enderezos de rede (NAT).

CA7.2 Utilizouse NAT para realizar a tradución estática e dinámica de enderezos de rede.

   CA7.2.1 Utilizouse NAT nun PC para realizar a tradución dinámica de enderezos de rede

   CA7.2.2 Uilizouse NAT en routers para realizar a tradución estática e dinámica de enderezos de rede

4.8.e) Contidos

Contidos

  Direccionamento dinámico (DHCP).

 Definición e localización de listas de control de acceso (ACL).

 Direccionamento interno e externo.

 NAT orixe e NAT destino.

 NAT estático, dinámico, de sobrecarga (PAT) e inverso.

 Configuración de NAT.

   Configuración de NAT en PCs

   Configuración de NAT en routers

 Diagnóstico de incidencias de NAT.
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Contidos

 Configuración de PAT.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Monitorización de redes. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e as súas prestacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.9 Monitorizouse a rede mediante aplicacións baseadas no protocolo SNMP.

4.9.e) Contidos

Contidos

  Monitorización de redes. Protocolo SNMP.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 As redes sen fíos. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra computadores e periféricos en redes con cables e sen fíos, e avalía o seu funcionamento e as súas prestacións. NO

RA7 - Conecta redes privadas a redes públicas aplicando diversas tecnoloxías. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.8 Montáronse redes de área local con cables e sen fíos.

  CA2.14 Describíronse os fundamentos das redes locais sen fíos

CA7.4 Describíronse as características da tecnoloxías de redes sen fíos de área extensa.

CA7.5 Describíronse as características das tecnoloxías de comunicación para dispositivos móbiles.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Modelos de redes sen fíos.

  Adaptadores con fíos e sen fíos: instalación e configuración.

  Tecnoloxías de redes sen fíos.

 Asociación e autenticación na WLAN.

 Redes sen fíos de área extensa.

 Tecnoloxías de comunicación para dispositivos móbiles.
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O principal criterio a ter en conta para acadar unha avaliación positiva é o do seguimento diario do traballo realizado na aula, polo que a asistencia

a clase considérase imprescindible. A tal fin, e seguindo a lexislación vixente, non se poderá faltar a mais de 26 sesións de xeito non xustificado

durante o curso neste modulo. Os alumnos que superen este número de faltas non xustificadas perderán o dereito á avaliación continua.

Terase en conta para a avaliación do alumnado os seguintes puntos:

- Participación efectiva en clase realizando os traballos programados para cada unidade polo profesor ou profesora.

- Resolución dos supostos prácticos que permitan desenvolver os contidos deseñados en cada unha das unidades didácticas.

- A comprensión dos elementos conceptuais básicos tratados nas diferentes unidades didácticas.

Os criterios anteriores son un referente básico para a obtención dunha cualificación positiva do alumno, xa que o comportamento do alumno na

aula e o grao de participación poderán modificar a nota final do alumno/a. Realizaranse probas escritas ou mediante a contestación de

cuestionarios online de xeito periódico (asimiladas a probas escritas dende o punto de vista dos criterios de avaliación) para comprobar o grao de

aprendizaxe dos distintos contidos.

Os alumnos que non acaden cualificación positiva considerando os aspectos anteriores poderán ser sometidos a probas de recuperación, ben

escritas ou no ordenador dependendo da natureza da proba e das dispoñibilidades. Para que un alumno aprobe o módulo deberá ter unha nota

mínima de 5.

Os contidos mínimos esixibles para acadar unha cualificación de aprobado serán:

-Coñecer a estrutura das redes de datos, coñecendo a súa arquitectura e os protocolos máis empregados.

-Capacidade para integrar unha rede, tanto de cable como sen fíos montando os equipos físicos, e comprobando o funcionamento dos mesmos.

-Coñecer os sistemas de direccionamento de cada nivel das arquitecturas de rede máis empregadas.

-Administrar conmutadores e enrutadores para integrar distintas partes da rede.

-Planificar e xestionar redes de área local virtuais (VLAN).

-Conectar redes privadas a redes públicas.

-Ser capaz de avaliar e planificar as distintas opcións que se presentan á hora de crear unha rede, así como para conectar distintas redes.

En función dos distintos contidos do módulo, teranse en conta os seguintes criterios de cualificación:

Contidos teóricos:

-Probas escritas, valorando a claridade e corrección das respostas.

-Cuestionarios online, onde se poderá empregar respostas tipo test. A puntuación de cada test farase saber de xeito claro ao alumnado antes do

exame. Poderase consultar documentación online ou sobre soporte físico para resolver este tipo de cuestionarios.

-Traballos de investigación e ampliación: valorando que o material sexa completo e tamén as conclusións obtidas polo alumnado. Estes traballos

poden incluír a presentación ante o aula, sendo a claridade da exposición un dos criterios avaliables.

Contidos procedimentais:

-Actividades prácticas co material da clase: valorando a soltura e eficacia no seu manexo.

-Actividades de instalación e configuración de software.

-Exames prácticos sobre ordenador.

Contidos actitudinais:

-Asistencia e puntualidade.

-Iniciativa na resolución dos problemas e á hora de ampliar os contidos por conta propia.

-Atención, comunicación e corrección na clase.

De forma xeral os contidos teóricos conformarán o 35% da nota final, os procedimentais o 60% e os actitudinais o 5%. Para acadar unha

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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cualificación positiva a nota correspondente tanto aos contidos teóricos como aos contidos procedimentais deberá superar o 40% do

correspondente ao apartado. En calquera avaliación os alumnos que non cheguen ao 40% mínimo en algún apartado disporán dun exame de

recuperación para intentar acadar ese mínimo.

A nota final responderá á media aritmética ponderada entre as 3 avaliacións realizadas, sempre que o alumno acade a nota mínima de 5 en todas

as avaliacións. Os pesos das distintas avaliacións virán dadas polo peso das unidades didácticas desenvolvidas en cada unha delas.

A nota da avaliación que aparecerá no boletín de notas redondearase ao enteiro máis próximo, de xeito que as notas entre 4,5 e 5,49

redondearanse a 5.

O primeiro parcial, no que se sentan as bases teóricas para o desenvolvemento da materia ten unha menor carga procedimental, polo que os

contidos teóricos terán un valor do 50% da nota, con un 40% para os procedimentais e un 10% para os actitudinais, manténdose a esixencia de

acadar un 40% da nota correspondente a cada apartado.

Os alumnos que non superen algunha das avaliacións poderán realizar un exame final coincidente coa proba de avaliación extraordinaria onde se

examinarán únicamente daquelas avaliacións que non superasen no seu momento.

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

Os alumnos que non acaden cualificación positiva ó remate das actividades programadas para o módulo, deberán recuperalo a través de:

- Realización de traballos relativos á materia pendente, conforme ao realizado no curso polos alumnos de avaliación continua segundo a

programación especificada anteriormente.

- Realización de cuestionarios online que avalíen a comprensión dos distintos elementos do currículo.

- Exame final extraordinario.

En calquera caso a superación do exame final extraordinario suporá a cualificación positiva do módulo, non podendo a nota final ser inferior á nota

acadada no mesmo. Os traballos realizados con anterioridade relativos á materia pendente poderán supor ata un 25% da nota, sempre tendo en

conta que non suporán un descenso na calificación final.

No caso dos alumnos que estean cursando o segundo curso e teñan o módulo pendente, elaborarase un calendario no que se indicarán os

períodos, probas e actividades de recuperación. Tamén se indicarán os resultados de aprendizaxe non acadados polo alumno.

Usaranse os mesmos instrumentos de avaliación e criterios de cualificación que durante o desenvolvemento das avaliacións ordinarias. A materia a

avaliar será a vista no curso anterior.

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

Os alumnos e alumnas que perdan o dereito á avaliación continúa, perden tamén o dereito de asistir ás clases e non serán avaliados ata a

avaliación final extraordinaria do módulo no mes de Xuño.

Esta avaliación consistirá en probas teóricas e prácticas, en papel ou co ordenador, que abarquen todo os contidos do módulo e poderase esixir ao

alumno ou alumna a entrega e defensa oral dun traballo práctico. Realizaranse probas teórico prácticas que inclúan, polo menos, todos os contidos

mínimos esixibles. Na nota final o peso dos contidos prácticos será dun 60%, por un 40% dos teóricos.

As causas polas que un alumno pode perder o dereito á avaliación continua son:

- Acumular un número de faltas de asistencia que supere ó 10% do número total de sesións de que consta o módulo.

- Acumular mais de 25 faltas nun período de 30 días, entre tódolos módulos do curso, e sen xustificar por causa grave.

- Ser descuberto copiando dun compañeiro ou deixándose copiar por outro, durante algunha proba de avaliación do módulo.

- Cometer algunha falta de comportamento grave como pode ser calquera tipo de sabotaxe.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Ao longo do curso o profesor ou profesora levará un seguimento de cada unha das actividades incluídas na programación, tendo en conta tanto a

duración da mesma en relación co previsto como a capacidade dos alumnos para comprender os conceptos teóricos e desenvolver os aspectos

prácticos de cada actividade.

En caso de detectar unha desviación apreciable en horas ou un déficit de comprensión xeneralizado por parte do alumnado, o profesor modificará

de xeito adecuado a programación do seguinte xeito:

- Eliminando ou simplificando actividades que se consideren menos fundamentais.

- Ampliando o número ou profundidade de actividades sobre un tema no que se aprecie necesario realizar un reforzo.

- Creando novas actividades que cubran aspectos non considerados nun principio.

O profesor ou profesora entregará ao final de cada avaliación un cuestionario para que de xeito anónimo os alumnos poidan dar a súa opinión

sobre o estudado.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O instrumento para levar a cabo a avaliación inicial consistirá nun formulario que o alumnado deberá cubrir nas primeiras semanas do curso. Neste

formulario o alumnado deberá detallar:

- Datos persoais.

- Estudos e formación anterior á súa matriculación no ciclo.

- Coñecementos relacionados cos temarios dos módulos do Ciclo Superior ASIR.

- Material e recursos informáticos dispoñibles no fogar: ordenador, Internet, etc.

- Calquera outro dato que poida ser de interese.

De acordo co resto de profesores do curso, poderáse realizar parte da enquisa de xeito común para todos os módulos.

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

Ao longo do curso está prevista a realización de prácticas de aprendizaxe, así como exames que avaliarán o progreso dos alumnos. Cando se

detecte a un alumno ou grupo de alumnos que non están a acadar os obxectivos proporanse unha ou varias das seguintes actividades:

- Follas de exercicios para realizar na casa, sendo corrixidas polo profesor ou profesora.

- Cuestionarios online que promovan a búsqueda e integración de información por parte do alumno de xeito autónomo.

- Actividades prácticas susceptibles de seren realizadas co material do que dispón o alumno no seu domicilio.

- Realización de actividades de reforzo de xeito paralelo á realización de prácticas máis avanzadas por parte do alumnado que estea acadando os

obxectivos.

- Traballos de investigación sobre diferentes temas relacionados có temario.

O profesor do módulo estará dispoñible a través do correo electrónico para resolver dúbidas e reforzar as actividades de recuperación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En primeiro lugar, en cada actividade inclúense precaucións e recomendacións para tomar as medidas de seguridade e hixiene que sexan

necesarias. O manexo do ordenador entraña riscos, principalmente para a vista e para o lombo, sen esquecer os riscos psicolóxicos derivados do

seu abuso. Ademais ao alumno váiselle valorar a organización do seu posto de traballo e das actividades que realiza.
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Outro tema que se trata é o idioma técnico. Moitos dos manuais técnicos están dispoñibles exclusivamente en inglés polo que é preciso que o

alumno posúa uns coñecementos básicos deste idioma, polo menos a nivel de tradución. Dada a importancia que este idioma ten nos procesos de

selección de técnicos cualificados no mundo laboral potenciarase o seu coñecemento ea súa práctica. Neste sentido fomentarase tamén o uso de

tradutores automáticos para acceder a certos contidos escritos noutras linguas.

Dada a escasa vida útil dos equipos informáticos, valorarase os esforzos dalgunhas empresas por fabricar os seus equipos con materiais

reciclables e a recollida por parte dos alumnos do material antigo para a súa reutilización.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

No marco do departamento e do propio centro educativo poderanse realizar algunhas das seguintes actividades complementarias ou

extraescolares:

- Asistencia a charlas, talleres ou seminarios, no propio centro educativo ou noutras localizacións.

- Visita a empresas do sector ou aos departamentos de informática de empresas doutros sectores.

10.Outros apartados

10.1) Continuación da materia en caso de ensinanza a distancia

No caso dunha posible suspensión das clases presenciais, e ante a imposibilidade de realizar sesións prácticas no centro co alumnado, deberanse

artellar métodos de seguimento do alumnado e de avaliación dos contidos.

O avance da materia (e o seguimento e avaliación do alumnado) dependerá das posibilidades do mesmo no tocante a equipamentos e conexións.

Dende o centro tentarase cubrir, dentro do posible, as necesidades do alumnado para seguir avanzando coa materia.

Os traballos deberán ser propostos na Aula Virtual e, unha vez realizados polo alumnado, entregados na mesma para a revisión por parte do

profesorado. A comunicación co alumnado farase principalmente a través da propia Aula Virtual (servizo de mensaxería ou foros), tendo sempre

dispoñible as videoconferencias a través das plataformas dispoñibles.

10.2) Criterios de avaliación e cualificación na ensinanza a distancia

A entrega das tarefas será obrigatoria para a superación do módulo. Ademais diso, o alumnado terá que facer unha ou máis probas para superar a

materia.

A nota será calculada segundo as seguintes porcentaxes:

25% tarefas

35% probas finais

40% preguntas por videoconferencia (exame oral)

Esas porcentaxes serán aplicables no caso da entrega das tarefas. Si non se entregan as tarefas considerarase o módulo suspenso na avaliación

ordinaria e pendente do exame extraordinario. En cada unha das partes se deberá acadar unha nota mínima do 30% do total desa parte.

10.3) Recuperación das partes non superadas

Aqueles alumnos que teñan pendente o módulo logo de realizada a terceira avaliación parcial, terán un período de recuperación antes da

avaliación final de módulos. Durante este período farase un repaso das partes pendentes e o alumno terá que realizar unha serie de actividades a

través da plataforma virtual.

A data límite de entrega desas actividades será o venres 4 de xuño. Ao remate do período de recuperación, realizarase unha proba escrita e/ou

práctica que abranguerá os contidos conceptuais e procedementais correspondentes aos resultados de aprendizaxe non alcanzados. Esa proba ou

probas faranse online e a súa entrega será a través da plataforma virtual. Ademais desa proba farase unha conexión por videoconferencia na que

o alumnado fará unha exposición do traballo feito nesas probas e contestará ás preguntas formuladas polo profesor.
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A entrega das tarefas de repaso é condición necesaria para poder presentarse á proba. En caso de non ter presentadas as tarefas considerarase

que o módulo non foi superado.

É preciso aprobar a proba online para superar o módulo, incluíndo esta proba online tanto os exames feitos a través da plataforma coma as

respostas da sesión de videoconferencia.
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