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

2.1. Competencia xeral do título

A competencia xeral do título profesional básico en Electricidade e Electrónica consiste en realizar operacións auxiliares na montaxe e no

mantemento de elementos

e equipamentos eléctricos e electrónicos, así como en instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións para edificios e conxuntos de edificios,

aplicando as técnicas requiridas, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental

correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

2.2. Competencias do título

As competencias profesionais, persoais e sociais, e as competencias para a aprendizaxe permanente do título profesional básico en Electricidade

e Electrónica son as que se relacionan:

a) Reunir os materiais e as ferramentas para acometer a execución da montaxe ou do mantemento en instalacións eléctricas de baixa tensión,

domóticas e de telecomunicacións

en edificios.

b) Montar canalizacións e tubos en condicións de calidade e seguridade, seguindo o procedemento establecido.

c) Tender o cableamento en instalacións eléctricas de baixa tensión e domóticas en edificios, aplicando as técnicas e os procedementos

normalizados.

d) Montar equipamentos e outros elementos auxiliares das instalacións electrotécnicas en condicións de calidade e seguridade, seguindo o

procedemento establecido.

e) Aplicar técnicas de mecanizado e unión para o mantemento e a montaxe de instalacións, de acordo coas necesidades destas.

f) Realizar probas e verificacións funcionais e regulamentarias básicas das instalacións, utilizando os instrumentos axeitados e o procedemento

establecido.

g) Realizar operacións auxiliares de mantemento e reparación de equipamentos e elementos de instalacións, garantindo o seu funcionamento.

h) Manter hábitos de orde, puntualidade, responsabilidade e pulcritude ao longo da súa actividade.

i) Resolver problemas predicibles relacionados cos ámbitos físico, social, persoal e produtivo, utilizando o razoamento científico e os elementos

proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais.

j) Actuar de xeito saudable en contextos cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e social, analizando hábitos e influencias positivas para

a saúde humana.

k) Valorar actuacións encamiñadas á conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das actividades cotiás que poidan afectar o

equilibrio do ambiente.

l) Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu ambiente persoal, social ou profesional

mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da información e da comunicación.

m) Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidade cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas,

apreciando o seu uso como fonte de enriquecemento persoal e social.

n) Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en contextos sociais ou profesionais e por diferentes medios, canles e soportes ao seu alcance,

utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e escritos propios das linguas galega e castelá.

ñ) Comunicarse en situacións habituais de carácter laboral, persoal e social, utilizando recursos lingüísticos básicos en lingua estranxeira.

o) Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades contemporáneas a partir de información

histórica e xeográfica

ao seu dispor.

p) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade laboral, utilizando as ofertas

formativas ao seu alcance
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e localizando os recursos mediante as tecnoloxías da información e da comunicación.

q) Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade e eficiencia no traballo asignado e

efectuándoo de

forma individual ou como membro dun equipo.

r) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no seu ámbito de traballo, contribuíndo á

calidade do traballo

realizado.

s) Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades laborais, evitando danos persoais,

laborais e ambientais.

t) Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional.

u) Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da súa actividade profesional.

v) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando

activamente na

vida económica, social e cultural.

Destas competencias corresponden a este módulo

+ Montar equipamentos e outros elementos auxiliares das instalacións electrotécnicas en condicións de calidade e seguridade, seguindo o

procedemento establecido.

+ Aplicar técnicas de mecanizado e unión para o mantemento e a montaxe de instalacións, de acordo coas necesidades destas.

+ Realizar probas e verificacións funcionais e regulamentarias básicas das instalacións, utilizando os instrumentos axeitados e o procedemento

establecido.

+ Realizar operacións auxiliares de mantemento e reparación de equipamentos e elementos de instalacións, garantindo o seu funcionamento.

+ Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades laborais, evitando danos persoais,

laborais e ambientais.

+ Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional.

+ Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da súa actividade profesional.

+ Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando

activamente na

vida económica, social e cultural.

2.3 Ámbito produtivo

2.3 Ámbito produtivo

O ámbito produtivo está constituído por pequenas e medianas empresas privadas, dedicadas a montaxe e mantemento

 de instalacións eléctricas de baixa tensión ou de equipamentos eléctricos e electrónicos

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables relacionadas con este módulo son son os seguintes:

¿ Axudante/a de montador/ora de sistemas microinformáticos.

¿ Operador/ora de ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos.

¿ Auxiliar de mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos.

¿ Probador/ora axustador/ora de placas e equipamentos eléctricos e electrónicos.
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¿ Montador/ora de compoñentes en placas de circuíto impreso.
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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 Ferramentas do taller. 20 10

2 Condutores eléctricos
e medios de
transmisión.

40 15

3 Identificación de
conectores e técnicas
de conexión.

47 15

4 Magnitudes eléctricas
e instrumentos de
medida

40 15

5 Dispositivos,
equipamentos e
compoñentes
eléctricos.

40 15

6 Dispositivos e
compoñentes
electrónicos.

45 15

7 Electrodomésticos e
otros equipamentos

47 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Ferramentas do taller. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesarios para a montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, e describe as
súas principais características e a súa funcionalidade NO

RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas condicións de calidade e
seguridade establecidas NO

RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de calidade e seguridade
establecidas NO

RA5 - Realiza o mantemento básico de equipamentos eléctricos e electrónicos, aplicando as técnicas establecidas en condicións de calidade e seguridade NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse e clasificáronse as ancoraxes e as suxeicións tipo (parafusos, clips, pestanas, etc.) dun equipamento eléctrico ou electrónico, en función da súa aplicación, da rixidez e
da estabilidade

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse as ferramentas (aparafusador eléctrico, aparafusadores planos e de estrela, chaves, etc.) normalmente empregadas na ensamblaxe dun equipamento
eléctrico ou electrónico en función da súa aplicación e idoneidade

CA1.5 Identificáronse e clasificáronse os medios e os equipamentos de seguridade persoal (luvas de protección, lentes, máscara, etc.), en función da súa aplicación e tendo en conta as
ferramentas que se vaian utilizar

CA3.2 Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías de montaxe

CA3.3 Preparáronse os elementos e os materiais que se vaian utilizar, seguindo procedementos normalizados

CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías de conexión

CA4.10 Cumpríronse as medidas de seguridade na utilización de equipamentos e ferramentas

CA5.2 Seleccionáronse as ferramentas segundo as operacións que haxa que realizar

CA5.5 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para as operacións que se vaian realizar

CA5.6 Abriuse o equipamento desmontando a carcasa e as proteccións, e desmontáronse os elementos que cumpra substituír, empregando as técnicas e as ferramentas apropiadas,
segundo os requisitos de cada intervención

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de equipamentos: máquinas ferramenta, electrodomésticos, equipamentos informáticos, de audio, de vídeo e de comunicacións, e equipamentos industriais

 Ferramentas manuais e máquinas ferramentas.

 0Interpretación de ordes de traballo.

  Prevención de riscos, saúde laboral e protección ambiental.

 Selección de ferramentas e equipamentos. Tipoloxía das ferramentas.

 Utilización de ferramentas manuais e máquinas ferramenta. Seguridade no manexo de ferramentas e máquinas.
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Contidos

 Técnicas de montaxe e ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos.

 Ferramentas manuais e máquinas ferramenta: crimpadora, tenaces, pelacables, soldador, etc.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Condutores eléctricos e medios de transmisión. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas condicións de calidade e
seguridade establecidas NO

RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de calidade e seguridade
establecidas NO

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

Criterios de avaliación

CA3.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude responsable, ordenada e metódica

CA4.3 Seleccionouse o tipo de conector e o cableamento apropiado para cada elemento

CA4.4 Dispuxéronse e colocáronse as pezas do conector e os cables

4.2.e) Contidos

Contidos

 Cables: características e tipoloxía. Normalización.

 Fibra óptica: aplicacións máis usuais; tipoloxía e características.

 Identificación de conectores e cables comerciais. Catálogos.

 0Equipamentos de protección e seguridade.

  Prevención de riscos, saúde laboral e protección ambiental.

 Operacións de etiquetaxe e control.

 Operacións de etiquetaxe e control.

 Equipamentos de protección e seguridade.

 Prevención de riscos, saúde laboral e protección ambiental.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Identificación de conectores e técnicas de conexión. 47

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesarios para a montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, e describe as
súas principais características e a súa funcionalidade NO

RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmontaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando esquemas e identificando os pasos NO

RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de calidade e seguridade
establecidas NO

RA5 - Realiza o mantemento básico de equipamentos eléctricos e electrónicos, aplicando as técnicas establecidas en condicións de calidade e seguridade NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse e clasificáronse os tipos de terminais e conectores máis utilizados en equipamentos eléctricos ou electrónicos

CA2.4 Identificouse o procedemento e a secuencia de montaxe e conexión dos elementos (inserción de tarxetas, fixación de elementos, etc.)

CA4.7 Inseríronse as pezas do conector na orde correcta e uníronse os cables (soldar, crimpar, embornar, etc.) da forma establecida no procedemento

CA5.9 Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun documento co formato establecido

CA5.10 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, respectando as normas de seguridade

CA5.11 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude responsable, ordenada e metódica

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conectores: características e tipoloxía.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Magnitudes eléctricas e instrumentos de medida 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de calidade e seguridade
establecidas NO

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

Criterios de avaliación

CA4.6 Acondicionáronse os cables (pelar, estirar e ordenar) seguindo procedementos

CA4.9 Verificouse a correcta conexión dos elementos que conforman o equipamento

CA4.11 Dispuxéronse e colocáronse as etiquetas nos cables, segundo o procedemento establecido

4.4.e) Contidos

Contidos

 Corrente alterna e continua. Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de medida (polímetro, wattímetro, osciloscopio, etc.).

 Materiais auxiliares. Elementos de ensamblaxe e suxeición: función, tipoloxía e características.

  Riscos na manipulación de sistemas e instalacións.

 Montaxe de elementos accesorios.

 Elementos de fixación: bridas, pechamentos de torsión, elementos pasacables, etc.

 Características eléctricas dos equipamentos e/ou dos seus elementos para substituír: tensión e corrente; corrente alterna e corrente continua; resistencia eléctrica; potencia eléctrica.

 Ancoraxes e suxeicións: tipos e características.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Dispositivos, equipamentos e compoñentes eléctricos. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesarios para a montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, e describe as
súas principais características e a súa funcionalidade NO

RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmontaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando esquemas e identificando os pasos NO

RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas condicións de calidade e
seguridade establecidas NO

RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de calidade e seguridade
establecidas NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e clasificáronse os elementos e os compoñentes tipo dun equipamento eléctrico ou electrónico, en función da súa aplicación e da súa situación

CA2.1 Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos elementos e dos compoñentes dos equipamentos eléctricos e electrónicos

CA2.3 Identificouse cada elemento representado no esquema co elemento real

CA2.5 Definiuse o proceso e a secuencia de montaxe e conexión a partir do esquema ou da guía de montaxe

CA3.1 Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados para un modelo determinado

CA4.1 Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados para un modelo determinado de conexión

CA4.5 Dispuxéronse e colocáronse as proteccións persoais e dos elementos

CA4.12 Tratáronse os residuos xerados de acordo coa normativa ambiental

CA4.13 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, respectando as normas de seguridade

CA4.14 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude responsable, ordenada e metódica

4.5.e) Contidos

Contidos

 Circuítos eléctricos básicos (elementos pasivos e activos, proteccións, etc.).

 Simboloxía eléctrica e electrónica: normalización.

 Interpretación de planos e esquemas.

 Interpretación de esquemas e guías de conexión.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Dispositivos e compoñentes electrónicos. 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmontaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando esquemas e identificando os pasos NO

RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas condicións de calidade e
seguridade establecidas NO

RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de calidade e seguridade
establecidas NO

RA5 - Realiza o mantemento básico de equipamentos eléctricos e electrónicos, aplicando as técnicas establecidas en condicións de calidade e seguridade NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Interpretouse o procedemento e a secuencia de montaxe e conexión, a partir de esquemas ou guías de montaxe

CA3.5 Ensambláronse os compoñentes seguindo procedementos normalizados, aplicando as normas de seguridade destes

CA3.7 Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conectores electrónicos en placas de circuíto impreso

CA3.9 Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos

CA3.11 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, respectando as normas de seguridade e protección ambiental

CA4.8 Realizouse a conexión (soldadura, embornado e conector) segundo o procedemento establecido (posición de elementos, inserción do elemento, manobra de fixación, etc.)

CA5.1 Seleccionáronse os esquemas e as guías indicados para un modelo determinado

4.6.e) Contidos

Contidos

 Identificación de compoñentes comerciais. Catálogos.

 Compoñentes electrónicos: tipos, características e funcións básicas.

 Técnicas de montaxe e inserción de compoñentes electrónicos.

 Ferramentas manuais: tipoloxía e características. Estación de soldadura, confomadora e ferramenta de manipulación de compoñentes de montaxe superficial (SMD).

 Técnicas de soldadura branda: aplicacións máis habituais. Precaucións para ter en conta.

 Técnicas de conexión: características e aplicacións.

 Soldadura, embornado e fixación de conectores.

 Esquemas e guías.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Electrodomésticos e otros equipamentos 47

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas condicións de calidade e
seguridade establecidas NO

RA5 - Realiza o mantemento básico de equipamentos eléctricos e electrónicos, aplicando as técnicas establecidas en condicións de calidade e seguridade NO

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

Criterios de avaliación

CA3.4 Identificouse a localización dos elementos no equipamento

CA3.6 Fixáronse os compoñentes cos elementos de suxeición indicados nos esquemas ou nas guías de montaxe, aplicando o par de aperto ou presión establecidos

CA3.8 Aplicáronse técnicas de desmontaxe de equipamentos eléctricos ou electrónicos

CA3.10 Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvolvidas e os resultados obtidos

CA5.3 Identificáronse os elementos para substituír, así como as súas características e a súa funcionalidade

CA5.4 Aprovisionáronse os elementos de substitución

CA5.7 Montáronse os elementos de substitución empregando as técnicas e as ferramentas apropiadas, segundo os requisitos de cada intervención

CA5.8 Verificouse o funcionamento correcto do equipamento eléctrico ou electrónico logo de finalizado o proceso, coas proteccións habilitadas e a carcasa novamente montada

4.7.e) Contidos

Contidos

  Elaboración de informes

 Interpretación de esquemas e guías de montaxe e desmontaxe.

 Caracterización das operacións.

 Secuencia de operacións.

 Técnicas de substitución de elementos e compoñentes de equipamentos eléctricos e electrónicos.

 Aprovisionamento de elementos.

 Mantemento preventivo e mantemento correctivo. Operacións básicas de mantemento preventivo. Vida útil.

 Plans de emerxencia.

 Actuación en caso de accidente.

 Elaboración de informes. Partes de avarías. Histórico de avarías e partes de traballo.

 Prevención de riscos, saúde laboral e protección ambiental. Tratamento dos residuos xerados. Separación e reciclaxe.
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Os criterios de avaliación mínimos exixibles do módulo son os establecidos para cada unha das unidades didácticas nas que se organiza o módulo.

Realizarase unha avaliación para cada unidade didáctica e será necesario para a superación do módulo acadar unha puntuación mínima de 5

puntos en todas e cada unha das unidades didácticas.

A cualificación final do módulo obterase como suma das puntuacións obtidas en cada UD aplicando a proporción que se indica para cada UD:

UD1. 10%

UD2. 15%

UD3. 15%

UD4. 15%

UD5. 15%

UD6. 15%

UD7. 15%

A expresión da cualificación final obtida por cada alumno/a será numérica, entre un e dez, sen decimais. O resultado da cualificación final do

módulo expresarase con números enteiros, redondeado á unidade máis próxima. No caso dos alumnos/as que teñan suspensa algunha UD, a

puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

A cualificación de cada UD obterase como suma das puntuacións obtidas na parte teórica e na parte práctica puntuadas nunha escala de 0 a 10

aplicando a proporción que se indica para cada parte:

Teórica: 60% (de habela)

Práctica: 40% (no caso de non haber teórica, 100%)

Para poder superar á UD será necesario obter un mínimo de 2.5 puntos en cada unha das partes.

Os instrumentos de avaliación que se empregarán para cada parte da UD serán:

- Para a parte teórica: Táboa de observación, a cal se empregará para cualificar exposicións orais, problemas, preguntas, cuestionarios, exercicios,

etc, relacionados cos criterios de avaliación máis teóricos da UD. Tamén se terán en conta os boletíns de exercicios e traballos entregados polo

alumnado.

- Para a parte práctica : Lista de cotexo, que consistirá nunha serie de items relacionados cos criterios de avaliación máis prácticos da UD que

permitan evidenciar o nivel de aprendizaxe do alumnado nas realizacións prácticas da UD, e tamén se terán en conta as memorias das prácticas e

as libretas do alumnado.

Aspectos que poden diminuír a nota final de cada UD:

-Incumprimentos nos prazos de entrega dos boletíns de exercicios e traballos. A entrega fóra do prazo establecido dun traballo, de xeito

inxustificado, suporá a redución de 2 puntos respecto á nota obtida nese traballo sempre e cando a entrega se produza o seguinte día lectivo á

finalización do prazo. Pasado o prazo oficial, o docente poderá rexeitar recoller dito traballo para efectuar a súa corrección e cualificalo cun "0" a

efectos de calcular a nota da UD. Non serán penalizados os traballos entregados fóra de prazo por causa xustificada, pero nese caso deberá

presentarse un xustificante oficial da causa

(cita médica, etc).

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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As tarefas e traballos susceptibles de participar na construción da nota final da UD levarán sempre a cualificación do traballo, os puntos de

redución e a cualificación final obtida da resta das dúas anteriores e que será a cualificación tida en conta para a nota.

A nota expresada nos boletíns trimestrais soamente reflectirá a nota media das unidades didácticas que foran impartidas enteiras nese trimestre,

agás na terceira avaliación que segundo o artigo 29.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, reflectirá a nota final do módulo para o alumnado que teña

superadas todas as UD.

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

Alumnado que non supere algunha UD e teña que recuperala antes da avaliación final.

Aqueles alumnos cuxa puntuación da UD non chegue ao 5 deberán recuperar dita unidade para acadar esa nota.

- Ao finalizar cada UD informarase ao alumnado afectado que debe recuperar a UD.

- Ao alumnado que non supere todas ás UD a través das probas de recuperación, realizaráselle un informe de avaliación individualizado; o docente

proporá actividades de recuperación dos elementos mínimos curriculares vinculados ás UD que se consideran pendentes, a realizar entre a

terceira avaliación parcial e a avaliación final, as entregas dos traballos de recuperación deberán realizarse no prazo estipulado para cada

alumno/a. Para este alumnado, no mes de Xuño, realizarase unha proba de recuperación para os aspectos pendentes das 7 UD, que constará,

para cada unha das UD, dunha proba escrita da parte teórica e un ou varios supostos prácticos correspondentes á parte práctica. Cada alumno/a

realizará as UD que correspondan que teña pendentes.

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

Segundo a RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se

ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21, o alumnado que

perdese o dereito á avaliación continua (por número de faltas sen xustificar superior ao 10% do total do módulo), terá dereito a unha proba final

extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011, que

ademáis será previa ó período de FCT.

A proba dividirase en dúas partes, unha para avaliar coñecementos máis teóricos e outra para avaliar coñecementos máis procedimentais.

Asemade, solicitarase ao alumnado a entrega dalgún traballo ou tarefa.

NOTA: ó 6% e o 10% de faltas de asistencia sen xustificar informarase ao alumno/a cun apercebemento e cunha perda de dereito a avaliación

continua respectivamente.

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

A programación ao tratarse dunha planificación inicial e de que a súa implementación depende de distintos factores, tales como as características

do alumnado, poderá estar suxeita a algún tipo de modificación que deberá recollerse e anotarse no seguimento da mesma.

O seguimento da programación realizarase a través da aplicación informática de xestión de programacións. Comprobarase o grao de cumprimento

da mesma e as posibles desviacións ou melloras que poden mellorar a planificación do actual curso e/ou de cursos posteriores.
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Mensualmente informarase na reunión do departamento do seguimento da programación, datos que serán tidos en conta na memoria final do

curso.

Tamén se informará ao alumnado das posibles desviacións que sufra a programación, sobre todo no referente á construción da nota.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A observación do alumnado durante as primeiras semanas do curso (comportamento, forma de redacción, forma de enfrontarse á resolución das

tarefas, etc) e a corrección dalgunha das tarefas que deben entregar serán as ferramentas para realizar a avaliación inicial.

Informarase ao titor/a no caso de detectar algún problema de aprendizaxe nalgún alumno/a. Asemade teranse en conta as orientacións que poida

establecer o departamento de orientación.

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

A normativa permite flexibilizar os módulos no caso de alumnado con necesidades educativas especiais, sempre e cando, logo de comezado o

curso e realizada a avaliación inicial, a dirección do centro presente a oportuna solicitude no servizo territorial de inspección educativa antes do 31

de outubro.

No caso de alumnado que non presente necesidades educativas especiais, pero que por algún motivo xustificado (descoñecemento do idioma,

ritmo de aprendizaxe diferente ao do grupo, motivos persoais, etc) que valore o docente necesite reforzo para acadar os resultados de aprendizaxe

do módulo, poderase poñer a disposición do alumnado que o desexe, unha serie de tarefas adicionais para desenvolver fóra do horario escolar.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Dentro do módulo, trataranse os temas transversais seguintes:

- Educación para a saúde:

Traballarase a atención e respecto das normas de uso e seguridade de ferramentas e máquinas, así como a orde e limpeza do posto de traballo.

- Educación moral e cívica:

Traballarase o fomento de actitudes de respecto cara ás persoas, sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou as súas crenzas,

valorando o pluralismo e a diversidade.

- Educación para a paz:

Traballarase a actitude fronte ao conflito, vendo este como un proceso natural e consustancial á existencia humana que, ben canalizado, axuda a

clarificar intereses e valores, converténdose entón nun proceso creativo.

- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os sexos:

A idéntica dedicación e trato a ambos os sexos evitando actitudes protectoras cara ás alumnas e asignando tarefas en función das capacidades

individuais do alumno-a sen ter en conta o seu sexo, servirán de exemplo e base para consolidar esta igualdade.

- Educación medioambiental e do consumidor:

Potenciaranse actitudes persoais de aproveitamento de recursos tanto materiais como enerxéticos na aula.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Aquelas que organice o centro ou o departamento e que se estimen axeitadas para este grupo e módulo

10.Outros apartados

10.1) Aula Virtual

Empregarase unha aula virtual para a entrega dos traballos do alumnado para ás UD, para a distribución de material complementario e para certas

comunicacións informativas entre o docente e o alumnado

10.2) Bibliografía

En algunhas unidades didácticas empregarase como libro de consulta os libros da editorial McGraw-Hill, Editex e Paraninfo.

10.3) Medidas COVID-19

No suposto de que  non sexa posible a impartición de clases presenciais, adoptaranse as medidas que propoñán ás autoridades competentes para

o desenvolvemento do curso.
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