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

O perfil profesional deste título, dentro do sector de servizos, evoluciona cara a unha grande especialización na solución dos problemas comúns en

sistemas microinformáticos e redes locais, en pequenos contornos.

A evolución tecnolóxica tende a sistemas cada vez máis económicos, o que, unido ao abaratamento do acceso a internet, orixina que os sistemas

informáticos sexan considerados como un recurso máis no fogar, e a asistencia técnica tende a se realizar no propio domicilio.

A teleoperación, a asistencia técnica remota, a asistencia en liña e os telecentros configúranse como un elemento imprescindible na resposta á

demanda de asistencia técnica.

As tarefas de montaxe e mantemento han ter que adaptarse á normativa sobre os tratamentos e a xestión de residuos e axentes contaminantes.

O grande número de pequenas empresas no sector incrementa a necesidade de que esta figura profesional interveña en tarefas de comercio,

participando tamén en labores de tipo administrativo.

A presenza activa de empresas en internet está a facer que aumente progresivamente o número de transaccións realizadas por este medio, o que

fai que este perfil sexa cada vez máis demandado para colaborar na instalación e no mantemento de servizos sobre a rede.

Debido aos rápidos avances e cambios tecnolóxicos do sector, demándanse profesionais nos que se fan imprescindibles actitudes favorables cara

á autoformación.
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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 Funcionamento das aplicacións web e linguaxes HTML e CSS.Introdución ás
aplicacións web

64 44

2 Permiten xestionar cursos aos que se pode asistir dende calquera lugar (a través de Internet) e en calquera
momento (durante a duración do curso).

Sistemas de xestión
de aprendizaxe.

25 17

3 Instalar, crear e administrar o xestor de contidos Joomla!O xestor de contidos
Joomla!

33 23

4 Un blog ou bitácora é un sitio web a modo de diario personal de un ou varios autores no que se publican
historias en orden inverso

Xestion e
administración de
blogs

10 6

5 Almacenamento web, aplicacións ofimáticas web e aplicacións web de escritorioUso da nube 15 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 ás aplicacións web 64

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala xestores de contidos configurados consonte certos requisitos, e identifica 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 Estableceuse a utilidade dun xestor de contidos.

   CA1.1.1 Describíronse as características dos Sistemas Xestores de Contidos.

   CA1.1.2 Estableceuse a utilidade dos Sistemas Xestores de Contidos e identificáronse os seus tipos, poñendo exemplos dos mesmos.

  CA1.12 Identificáronse os fundamentos e servizos da Internet e da Web.

    CA1.12.1 Identificáronse as orixes de Internet e a Web.

    CA1.12.2 Identificáronse as diferentes etapas da Web.

    CA1.12.3 Identificáronse as aplicacións propias da Web 2.0.

    CA1.12.4 Identificáronse os mecanismos e tecnoloxías implicados na execución de plataformas para a proba de aplicacións web.

    CA1.12.5 Instaláronse nun servidor contornos de execución de aplicacións web.

    CA1.12.6 Xestionáronse os servizos e datos do servidor de aplicacións web.

    CA1.12.7 Instaláronse e xestionáronse aplicacións web sinxelas.

  CA1.13 Describíronse e empregáronse as linguaxes empregadas polas aplicacións web.

    CA1.13.1 Describíronse as linguaxes empregadas polas aplicacións web.

    CA1.13.2 Recoñecéronse os principais elementos das linguaxes HTML e XHTML.

    CA1.13.3 Empregáronse as linguaxes HTML e XHTML en tarefas sinxelas de creación e modificación de documentos web

    CA1.13.4 Recoñecéronse os principais elementos da linguaxe CSS.

    CA1.13.5 Empregouse a linguaxe CSS para definir de forma sinxela a presentación de documentos HTML e XHTML.

4.1.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Fundamentos de Internet e a Web

   Orixe de Internet.

   As etapas da Web.

   Aplicacións Web 2.0: definición e tipos.

   Servidores Web: instalación e configuración básica.

   Aplicacións de instalación integrada para o despregamento dun servizo web: instalación e configuración sinxela.

   Servizos Web: definición e instalación.

   Sistemas Xestores de Bases de Datos.

 Linguaxes de marcaxe para a creación de documentos web.

   Linguaxes empregadas polas aplicacións web.

   Elementos da linguaxes HTML e XHTML

   Creación de documentos sinxelos coas linguaxes HTML e XHTML

   Elementos da linguaxe CSS

   Creación de follas de estilos CSS para definir a presentación dos documentos HTML e XHTML

 Definición dos conceptos básicos: tipos e características.

   Definición das características dos Sistemas Xestores de Contidos.

   Descripción da utilidade dos Sistemas Xestores de Contidos e identificación dos seus tipos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas de xestión de aprendizaxe. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala xestores de contidos configurados consonte certos requisitos, e identifica as súas aplicacións. NO

RA2 - Instala sistemas de xestión de aprendizaxe a distancia, e identifica a estrutura do sitio e a xerarquía de directorios xerada. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse os requisitos para instalar xestores de contidos.

CA2.1 Instaláronse xestores de aprendizaxe.

CA2.2 Recoñeceuse a estrutura do sitio e a xerarquía de directorios xerada.

CA2.3 Realizáronse modificacións na estética ou no aspecto do sitio.

CA2.4 Manipuláronse e xeráronse perfís personalizados.

CA2.5 Instaláronse e configuráronse novos módulos no sitio.

CA2.6 Comprobouse a funcionalidade das comunicacións mediante foros, consultas, etc.

CA2.7 Importáronse e exportáronse contidos en varios formatos.

CA2.8 Realizáronse copias de seguridade e restauracións.

CA2.9 Realizáronse informes de acceso ao sitio e da súa utilización.

CA2.10 Comprobouse a seguridade do sitio.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos: tipos e características.

 0Activación de funcionalidades.

  Realización de copias de seguridade e a súa restauración.

  Realización de informes.

  Elaboración de documentación orientada á formación de usuarios.

 Elementos lóxicos: comunicación, materiais e actividades.

 Instalación en sistemas operativos libres e propietarios.

 Modos de rexistro.
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Contidos

 Interface gráfica asociada.

 Personalización do contorno.

 Navegación e edición.

 Creación de cursos seguindo especificacións.

 Xestión de usuarios e grupos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O xestor de contidos Joomla! 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala xestores de contidos configurados consonte certos requisitos, e identifica as súas aplicacións. 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 os requisitos para instalar xestores de contidos.

   CA1.2.1 Identificáronse os requisitos para instalar xestores de contidos para crear sitios web.

CA1.3 Realizáronse instalacións de xestores de contidos.

   CA1.3.1 Realizáronse instalacións de xestores de contidos para crear sitios web.

CA1.4 Xestionáronse usuarios con diversos papeis.

   CA1.4.1 Xestionáronse usuarios con diversos papeis nun CMS de creación de sitios web

CA1.5 Personalizouse a interface do xestor de contidos.

   CA1.5.1 Personalizouse a interface do xestor de contidos para crear sitios web.

CA1.6 Realizáronse tarefas de actualización do xestor de contidos, nomeadamente as de seguridade.

   CA1.6.1 Realizáronse tarefas de actualización do xestor de contidos para crear sitios web, nomeadamente as de seguridade.

CA1.7 Instaláronse e configuráronse os módulos e os menús necesarios.

   CA1.7.1 Instaláronse e configuráronse os módulos e os menús necesarios nun CMS para crear sitios web.

CA1.8 Activáronse e configuráronse os mecanismos de seguridade achegados polo propio xestor de contidos.

   CA1.8.1 Activáronse e configuráronse os mecanismos de seguridade achegados polo propio xestor de contidos para crear sitios web.

CA1.9 Habilitáronse foros e establecéronse regras de acceso.

CA1.10 Realizáronse probas de funcionamento.

 0  CA1.10.1 Realizáronse probas de funcionamento dun CMS para crear sitios web.

CA1.11 Realizáronse copias de seguridade dos contidos do xestor.

    CA1.11.1 Realizáronse copias de seguridade dos contidos do xestor para crear sitios web.

  CA1.14 Creáronse e organizáronse os contidos do xestor.
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Criterios de avaliación

    CA1.14.1 Creáronse e organizáronse os contidos do xestor para crear sitios web.

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Sindicación.

 0  Sindicación en sitios web.

  Funcionamento dos xestores de contidos.

    Funcionamento dos xestores de contidos para crear sitios web.

  Actualizacións do xestor de contidos.

    Actualizacións do xestor de contidos para crear sitios web.

  Configuración de módulos e menús.

    Configuración de módulos e menús en sitios web.

  Creación e organización dos contidos do xestor

    Creación e organización dos contidos do xestor para crear sitios web.

  Informes de accesos.

  Mecanismos de seguridade.

    Mecanismos de seguridade en sitios web.

  Copias de seguridade.

    Copias de seguridade en sitios web.

 Instalación en sistemas operativos libres e propietarios.

   Instalación en sistemas operativos libres e propietarios dun CMS para crear sitios web.

 Creación de usuarios e grupos de usuarios.

   Creación de usuarios e grupos de usuarios nun CMS para crear sitios web.

 Utilización da interface gráfica.

   Utilización da interface gráfica dun CMS para crear sitios web.

 Personalización do contorno empregando as ferramentas propias do xestor de contidos.

   Personalización do contorno empregando as ferramentas propias do xestor de contidos para crear sitios web.

 Personalización do contorno empregando linguaxes de marcaxe.

   Personalización do contorno para crear sitios web empregando linguaxes de marcaxe.

 Funcionalidades proporcionadas polo xestor de contidos.

   Funcionalidades proporcionadas polo xestor de contidos para crear sitios web.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestion e administración de blogs 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala xestores de contidos configurados consonte certos requisitos, e identifica 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

CA1.2 Identificáronse os requisitos para instalar xestores de contidos.

   CA1.2.2 Identificáronse os requisitos para instalar xestores de contidos para crear blogs.

CA1.3 Realizáronse instalacións de xestores de contidos.

   CA1.3.2 Realizáronse instalacións de xestores de contidos para crear blogs.

CA1.4 Xestionáronse usuarios con diversos papeis.

   CA1.4.2 Xestionáronse usuarios con diversos papeis nun CMS de creación de blogs.

CA1.5 Personalizouse a interface do xestor de contidos.

   CA1.5.2 Personalizouse a interface do xestor de contidos para crear blogs.

CA1.6 Realizáronse tarefas de actualización do xestor de contidos, nomeadamente as de seguridade.

   CA1.6.2 Realizáronse tarefas de actualización do xestor de contidos para crear blogs, nomeadamente as de seguridade.

CA1.7 Instaláronse e configuráronse os módulos e os menús necesarios.

   CA1.7.2 Instaláronse e configuráronse os módulos e os menús necesarios nun CMS para crear blog.

CA1.8 Activáronse e configuráronse os mecanismos de seguridade achegados polo propio xestor de contidos.

   CA1.8.2 Activáronse e configuráronse os mecanismos de seguridade achegados polo propio xestor de contidos para crear blogs.

CA1.10 Realizáronse probas de funcionamento.

 0  CA1.10.2 Realizáronse probas de funcionamento dun CMS para crear blogs.

CA1.11 Realizáronse copias de seguridade dos contidos do xestor.

    CA1.11.2  Realizáronse copias de seguridade dos contidos do xestor para crear blogs.

  CA1.14 Creáronse e organizáronse os contidos do xestor.

    CA1.14.2 Creáronse e organizáronse os contidos do xestor para crear blogs.
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4.4.e) Contidos

Contidos

  Funcionamento dos xestores de contidos.

    Funcionamento dos xestores de contidos para crear blogs.

  Actualizacións do xestor de contidos.

    Actualizacións do xestor de contidos para crear blogs.

  Configuración de módulos e menús.

    Configuración de módulos e menús en blogs.

  Creación e organización dos contidos do xestor

    Creación e organización dos contidos do xestor para crear blogs.

 Instalación en sistemas operativos libres e propietarios.

   Instalación en sistemas operativos libres dun CMS para crear blogs.

 Creación de usuarios e grupos de usuarios.

   Creación de usuarios e grupos de usuarios nun CMS para crear blogs.

 Utilización da interface gráfica.

   Utilización da interface gráfica dun CMS para crear blogs.

 Personalización do contorno empregando as ferramentas propias do xestor de contidos.

   Personalización do contorno empregando as ferramentas propias do xestor de contidos para crear blogs.

 Funcionalidades proporcionadas polo xestor de contidos.

   Funcionalidades proporcionadas polo xestor de contidos para crear blogs.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Uso da nube 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala servizos de xestión de ficheiros web, identifica as súas aplicacións e verifica a súa integridade. SI

RA4 - Instala aplicacións de ofimática web, e identifica as súas características e os seus contornos de uso. SI

RA5 - Instala aplicacións web de escritorio, e identifica as súas características e os seus contornos de uso. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Estableceuse a utilidade dun servizo de xestión de ficheiros web.

CA3.2 Describíronse aplicacións de xestión de ficheiros web.

CA3.3 Instalouse e adaptouse unha ferramenta de xestión de ficheiros web.

CA3.4 Creáronse e clasificáronse contas de usuario en función dos seus permisos.

CA3.5 Xestionáronse ficheiros e directorios.

CA3.6 Utilizáronse ficheiros de información adicional.

CA3.7 Aplicáronse criterios de indexación sobre os ficheiros e os directorios.

CA3.8 Comprobouse a seguridade do xestor de ficheiros.

CA4.1 Estableceuse a utilidade das aplicacións de ofimática web.

CA4.2 Describíronse aplicacións de ofimática web (procesador de textos, folla de cálculo, etc.).

CA4.3 Instaláronse aplicacións de ofimática web.

CA4.4 Xestionáronse as contas de usuario.

CA4.5 Aplicáronse criterios de seguridade no acceso de usuarios.

CA4.6 Recoñecéronse as prestacións específicas de cada aplicación instalada.

CA4.7 Utilizáronse as aplicacións de xeito colaborativo.

CA5.1 Describíronse aplicacións web de escritorio.

CA5.2 Instaláronse aplicacións para prover de acceso web o servizo de correo electrónico.

CA5.3 Configuráronse as aplicacións para as integrar cun servidor de correo.
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Criterios de avaliación

CA5.4 Xestionáronse as contas de usuario.

CA5.5 Verificouse o acceso ao correo electrónico.

CA5.6 Instaláronse aplicacións de calendario web.

CA5.7 Recoñecéronse as prestacións específicas das aplicacións instaladas (citas, tarefas, etc.).

CA5.8 Utilizáronse as aplicacións de xeito colaborativo

4.5.e) Contidos

Contidos

 Conceptos básicos: tipos e características.

 0Comprobación da seguridade do xestor.

 Instalación.

 Navegación e operacións básicas.

 Administración do xestor.

 Usuarios e permisos.

 Tipos de usuario.

 Creación de recursos compartidos.

 Creación de informes.

 Estrutura de directorios seguindo especificacións.

 Conceptos básicos: tipos e características.

 Instalación.

 Utilización das aplicacións instaladas.

   Creación/edición/compartición de documentos de texto

   Creación/edición/compartición de follas de cálculo

   Creación/edición/compartición de presentacións

   Creación/edición/compartición/envío/publicación de formularios

   Xestión das respostas aos formularios

 Xestión de usuarios e permisos asociados.

 Comprobación da seguridade.

 Realización de informes.

 Elaboración de documentación orientada á formación.

 Conceptos básicos: tipos e características.

 Aplicacións de correo web.
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Contidos

 Aplicacións de calendario web.

 Instalación.

 Xestión de usuarios.

 Elaboración de documentación orientada á formación.

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Os criterios de avaliación que son mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva están especificados en cada unidade didáctica. Para

aprobar é necesario acadar cada un deses mínimos exixibles.

Para o cálculo da nota terase en conta:

    1.- Resultado de probas teórico-prácticas: Probas individuales presenciais acerca dos contidos estudiados nunha ou varias unidades didácticas.

Podén conter preguntas teóricas de tipo test, respostas curtas ou desenvolvemento, así como exixir a resolución de exercicios e supostos

prácticos, podendo estos ser en papel ou no ordenador preferentemente. Estas probas terán un peso do 60% da nota final da avaliación.

    2.- A resolución dos exercicios e prácticas propostos polo profesor na plataforma do módulo, que terá un peso do 30% da nota final da

avaliación.

    3.- Traballos, participación e actitude na aula, representará un 10% da nota da avaliación.

A nota resultante será a do redondeo matemático a un número enteiro do 1 ao 10 , tras aplicar as porcentaxes descritas, sempre e cando se acade

un mínimo de 4 puntos nas probas individuais de caracter teórico-prácticas ( punto 1 anterior ).

Para superar o módulo é preciso obter unha nota final igual ou superior a 5 puntos.

Se as notas das avaliacións son de polo menos 5 puntos, a nota final obterase como media das tres avaliacions, tendo en conta o peso das

unidades pertencentes a cada avaliación.

En caso de ter unha ou varias avaliaciones con nota inferior a 5, o alumno terá que superar unha proba final cos contidos correspondientes a ditas

avaliacións, calificada entre 1 e 10, na que deberán obter unha nota igual o superior a 5.

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

Nos períodos establecidos polo profesor, o alumnado poderá recuperar as unidades nas que obtivo unha cualificación inferior a un 5 realizando un

exame de cada unha desas unidades. A nota da recuperación utilizarase como nota da unidade didáctica en tódolos cálculos posteriores. Un

mesmo exame de recuperación pode abarcar varias unidades didácticas.

Ademais, o/a alumno/a poderá entregar as tarefas obrigatorias das unidades da avaliación que puidera non ter entregado

Para o alumnado que non acceda á FCT por non ter superado o módulo na convocatoria ordinaria, terá un período destinado á súa recuperación

que coindidirá co periódo destinado a FCT e estará comprendido dende a data de avaliación ordinaria previa á FCT ata mediados de xuño no

último trimestre do curso. O/a alumno/a asistirá ás actividades de recuperación programadas dese módulo coa finalidade de poder facer un

seguimento do seu traballo na clase e a súa evolución ao longo do período de recuperación. Ademais, o/a alumno/a deberá entregar as tarefas

obrigatorias das unidades da avaliación que puidera non ter entregado.

A cualificación final do módulo obterase segundo os mesmos criterios e procedementos aplicados ao longo do curso ao resto do alumnado.
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O exame final é probable que conste de probas distribuídas en varios días, posto que as probas prácticas na computadora poden durar varias

horas.

Para aprobar o curso deberán ter aprobadas (cun 5 ou máis), todas as avaliacións, ou ben a través do exame final.

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

O alumnado con perda de dereito a avaliación continua deberá superar un exame cunha parte teórica e outra práctica que incluirá contidos e

destrezas da mesma natureza e, ao menos, da mesma complexidade, que os desenvolvidos ó longo do curso académico polo alumnado avaliado

de forma continua. Para superar o módulo profesional compre acadar unha puntuación de, ao menos, 5 puntos en cada parte. A cualificación final

da proba será a media ponderada das puntuacións obtidas en cada parte, valorándose a proba escrita un 30% e a proba práctica un 70%.

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

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado na presente

programación:

- De xeito continuo, o profesor avaliará na clase a medida en que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas distintas unidades

didácticas. En consecuencia, poderase decidir incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se se considera necesario o número

de sesións adicadas a unha determinada unidade.

- O profesor recollerá a temporalización real das distintas unidades didácticas, co obxectivo de poder corrixir no propio curso os desfases

detectados fronte a temporalización prevista e precisar mellor a temporalización das unidades en vindeiros cursos académicos.

En xeral, ao rematar o curso, poderanse avaliar os seguintes puntos:

1.- Grao de cumprimento da programación.

2.- Adecuación e duración das unidades didácticas e das actividades que as compoñen.

3.- Idoneidade dos procedementos de cualificación empregados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O profesorado recopilará información a través de:

- Realizar preguntas na clase

- Pequenas probas sobre a materia impartida e as actividades realizadas

- Observacións de actitudes, hábitos de aprendizaxe, habilidades académicas e adaptación á clase

- Observar o material , apuntamentos, pequenos traballos escritos ou orais do alumnado

- Coñecer os perfís do alumnado.

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Durante o desenvolvemento do curso prestarase especial atención ao alumnado que presente necesidades educativas especiais ou algún grao de

discapacidade, puidendo aplicar algunha das seguintes medidas:

- Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de maior complexidade para algúns.

- Secuenciación diferenciada das unidades didácticas.

- Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade.

- Realización dun maior número de actividades graduadas en dificultade.

- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Poñer á disposición do alumnado os recursos adicionais que fosen necesarios.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Esta programación ten presente que os obxectivos esenciais da educación actual non se limitan á formación profesional ou cultural do seu

alumnado, se non que hai que incluír, ádemas, a formación cívico-ética dos alumnos e as alumnas en todos aqueles valores ós que aspira a

sociedade.

Entre os temas transversais para o desenrolo da Educación en Valores encóntranse, entre outros:

* Coñecemento e respecto pola normativa TIC legal vixente; en especial a Lei de Protección de Datos de Carácter Personal(LOPD)

* Aprendizaxe permanente ó longo da vida.

* Na educación Moral e Cívica: Promover a actitude receptiva, colaboradora e tolerante nas relaciones entre os alumnos e nas

actividades en grupo e rexeitar calquer tipo de discriminación baseada en diferenza de sexos, raza, clase, social, ideoloxías , etc.

* Na Educación para a Paz: Fomentar o respecto polas opinións e crenzas doutras persoas.

* Na Educación para a Saúde: Potenciar hábitos de hixiene e coidado corporal e recoñecer e seguir as normas de seguridade das

diferentes aulas para evitar accidentes.

* Na Educación para a Igualdade: Rexeitar calquera prantexamento e/ou actitude sexista, promovendo o desenrolo persoal, equilibrado e

cooperativo de todos os alumnos.

* Na Educación Ambiental: Concienciar dos problemas medioambientais producidos polo material informático en desuso e promover

hábitos de reutilización e reciclaxe nos materiais empregados.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Os alumnos poderán participar nas actividades propostas polo departamento.

Éstas poderán consistir en visitas a empresas, asistencia a formación ou participación en actividades ou convocatorias relacionadas co ámbito

profesional no que se están a formar.

10.Outros apartados

10.1) Publicación da programación

A programación deste módulo profesional estará a disposición do alumnado na páxina web do centro no Departamento de Informática.
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10.2) Clases semipresencias e distancia

Para o proceso de ensino-aprendizaxe todo o alumnado vai empregar a aula virtual do instituto. Ali atoparse todos os contidos, tarefas, e recursos

de cada unidade didáctica. O emprego da aula virtual do instituto dende o inicio do curso facilitará o alumnado o seguimento do seu ensino-

aprendizaxe e tamén se por motivos da pandemia pasamos a docencia semipresencial ou a distancia no caso de que fose necesaria.

Na aula virtual estarán a disposición do alumnado, todos os recursos e actividades deseñadas para acadar os obxectivos do módulo.

Ao ser a plataforma empregada a diario nas clases presenciais, ante calquera cambio de modalidade o alumnado estará familiarizado con esta, o

que facilitará a adaptación a nova circunstancia.

Facendo fincapé na importancia de ter o correo actualizado na aula virtual, exponse que no caso de ser preciso, o proceso de ensino-aprendizaxe,

poderá continuar apoiándose en videoconferencias, videos, foros, mensaxería e demais ferramentas da aula virtual.
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