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

A formación profesional no ámbito do sistema educativo, ten como finalidade a preparación  dos alumnos para a actividade nun campo profesional,

dándolles unha formación polivalente que lles permita adaptarse as modificacións laborais que poidan producirse o longo da súa vida. Polo tanto, a

actividade docente no campo da formación profesional ten que ter como premisa fundamental a incorporación do alumnado a vida activa, mediante

a inserción no mercado laboral ou ben creando o seu propio posto de traballo a través da actividade emprendedora, que desemboca no desenrolo

dun proxecto empresarial.

Este   módulo responde o novo prantexamento que para a FP fai a LOE, e desenrola unha parte importante do compromiso que o sistema

educativo español adquiriu coa U.E., para a homoxeneización do sistema español da Formación Profesional co resto dos sistemas europeos, de

forma que as  titulacións sexan válidas en todo o  territorio da Unión, e que os módulos sexan transferibles entre os diferentes centros educativos

dos distintos países.

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións

e instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asegure a súa funcionalidade e o respecto ambiental.

Con respecto o módulo de Circuíto Pechado de TV e Seguridade Electrónica, os alumnos deberán acadar a seguinte competencia profesional

persoal e social recollida no Decreto 178/2010, do 1 de outubro:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de Instalar os equipamentos (cámaras, procesadores de sinal,

centrais, etc.) utilizando ferramentas de programación e de xeito que se asegure o seu funcionamento, en condicións de calidade e seguridade.

Polo tanto, o longo do curso estudaremos unha serie de conceptos e contidos, que lles permitan os alumnos nun futuro, a posibilidade de realizar

as devanditas funcións.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Introducción, analise de riscos Metodoloxia de traballo, protección tecnoloxica e clasificación dos sitemas de
seguridade. Medios de transmisión.

Sistemas de
seguridade, tipos e
composición

30 15

2 Indentificar as especificacións tecnicas dunha intalacion, fixación de soportes e canalizacións. Elavoracion dun
orzamento. Conectar equipos, sensores, detectores e elementos de sinalización acústicos e luminosos.
Verificar o funcionamento da instalación

Montaxe de sistemas
de seguridade de
detección electronica
de intrusión

35 18

3 Indentificar as especificacións tecnicas dunha intalacion, fixación de soportes e canalizacións. Elavoracion dun
orzamento. Conectar equipos, sensores, detectores e elementos de sinalización acústicos e luminosos.
Verificar o funcionamento da instalación

Montaxe de sistemas
de seguridade de
detección electronica
de incendios

30 12

4 Interpretar a normativa, analizar os sistemas de captación, procesamento e almacenamento de imaxes.Fundamentos do
sistemas de CPTV,
partes e elementos
que o forman,
lexislación

25 18

5 Elavoración dun orzamento. Realización do plano de montaxe. Montar os distintos elemento, cables e
canalizacions. Comprobar o seu funcionamento.

Montaxe dunha
pequena instalación
de CPTV

35 15

6 Configurar equipos en rede (camaras IP etc.), programar os sistemas de almacenamento, instalar software,
operacions de mantemento, localización de avarias, relización de informe de actividades.

CPTV en rede 25 12

7 Identificar os riscos laborais,  analizando as súas causas, describir os elementos de seguridade tanto persoal
coma de maquinaria, identificar fontes de contaminación e valorando a orde e limpeza no traballo.

Prevención de riscos
laborais e de
protección ambiental

8 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Sistemas de seguridade, tipos e composición 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise de risco: niveis

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

  Normativa.

 Detección de intrusión, de incendio e de gases.

 Características e tipos dos detectores: de exterior e interior; biométricos; de lume, de fume e de gases.

 Elementos de sinalización acústicos e luminosos.

 Medios de transmisión (por cable, por fibra e sen fíos): características.

 Normativa.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Montaxe de sistemas de seguridade de detección electronica de intrusión 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. SI

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control. NO

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. NO

RA6 - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

CA4.1 Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos.

CA5.1 Interpretáronse os planos e os esquemas.

CA5.2 Fixáronse e situáronse os elementos e os equipamentos.

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

CA5.4 Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.).

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

CA5.7 Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión.

CA5.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

CA6.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA6.2 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.
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Criterios de avaliación

CA6.3 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA6.5 Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores.

CA6.6 Instalouse e configurouse o software da aplicación específica (seguimento, accesos e presenza, etc.).

CA6.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

CA6.9 Realizouse seguimento de persoas ou obxectos mediante sistemas de posicionamento.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

 Debuxo técnico aplicado.

 Elaboración de orzamentos.

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

 Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.

 Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe.

 Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas.

 Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota.

 Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota.

 Montaxe de controis de acceso e de presenza.

 Instalación de equipamentos de seguimento e control.

 Montaxe de equipamentos de xestión e control de roldas. Software de xestión. Configuración.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.
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Contidos

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe de sistemas de seguridade de detección electronica de incendios 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control. NO

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. NO

RA6 - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

CA4.1 Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos.

CA5.1 Interpretáronse os planos e os esquemas.

CA5.2 Fixáronse e situáronse os elementos e os equipamentos.

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

CA6.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA6.2 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA6.3 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA6.5 Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores.

CA6.7 Verificouse o funcionamento da instalación.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.
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Criterios de avaliación

CA8.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos

Contidos

  Normativa.

 Detección de intrusión, de incendio e de gases.

 Características e tipos dos detectores: de exterior e interior; biométricos; de lume, de fume e de gases.

 Elementos de sinalización acústicos e luminosos.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

 Debuxo técnico aplicado.

 Elaboración de orzamentos.

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

 Centrais e detectores de gas, de fume e de lume.

 Instalación de equipamentos de seguimento e control.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Fundamentos do sistemas de CPTV, partes e elementos que o forman, lexislación 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

RA7 - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA7.1 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA7.2 En caso de mantemento correctivo, comprobouse que a avaría coincida coa indicada no parte de avarías.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

  Normativa.

 Circuítos de televisión (CTV). Principios básicos de vídeo. Bloques funcionais e simboloxía.  Sinais de vídeo e medidas.

 Medios de transmisión (por cable, por fibra e sen fíos): características.

 Circuíto pechado de televisión (CPTV). Bloques funcionais.

 Tipos, funcións e características dos equipamentos: cámaras; monitores; procesadores, secuenciadores e multiplexores; sistemas de almacenamento de imaxes, e accesorios.

 Vídeo intelixente.
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Contidos

 Normativa.

 Aplicación de programas informáticos de cálculo e configuración das instalacións.

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

 Especificacións técnicas da instalación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe dunha pequena instalación de CPTV 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

RA3 - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. SI

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control. NO

RA6 - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica. NO

RA7 - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. SI

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

CA3.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA3.2 Fíxose o abastecemento de ferramentas, materiais, equipamentos e instrumental de medida.

CA3.3 Trazouse a instalación.

CA3.4 Propuxéronse solucións aos problemas de montaxe.

CA3.5 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA3.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA3.7 Configuráronse os parámetros dos equipamentos sen fíos.

CA3.8 Conectáronse os equipamentos tendo en conta as especificacións de fábrica.

CA3.9 Verificáronse os parámetros de funcionamento.

CA3.10 Aplicáronse criterios de calidade na montaxe.

CA4.1 Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos.
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Criterios de avaliación

CA4.3 Programouse o sistema de almacenamento segundo as especificacións.

CA4.4 Configurouse o acceso aos servidores externos de visualización.

CA4.5 Instalouse software de visualización en dispositivos fixos e móbiles.

CA4.6 Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación.

CA6.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA6.2 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA6.3 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA6.4 Conectáronse os equipamentos de control e descodificación (protección de artigos, seguimento, fichaxe, biométricos, sen fíos, etc.).

CA6.6 Instalouse e configurouse o software da aplicación específica (seguimento, accesos e presenza, etc.).

CA6.7 Verificouse o funcionamento da instalación.

CA7.1 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA7.2 En caso de mantemento correctivo, comprobouse que a avaría coincida coa indicada no parte de avarías.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación.

CA7.4 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA7.5 Reparouse a avaría.

CA7.6 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA7.7 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os instrumentos indicados ou o software adecuado.

CA7.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telemantemento.

CA7.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permitirá actualizar o histórico de avarías.

CA7.10 Respectáronse os criterios de calidade.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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4.5.e) Contidos

Contidos

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

 Tipos, funcións e características dos equipamentos: cámaras; monitores; procesadores, secuenciadores e multiplexores; sistemas de almacenamento de imaxes, e accesorios.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

 Debuxo técnico aplicado.

 Elaboración de orzamentos.

 Deseño dun sistema de CPTV a partir das especificacións funcionais. Análise das características físicas e ambientais que afectan a instalación. Elaboración dos esquemas da instalación.
Cálculos relativos a instalación.
 Especificacións técnicas da instalación.

 Planos e esquemas normalizados: interpretación.

 Situación dos compoñentes dun CPTV: canalizacións, tubos, caixas e estrutura. Solución aos problemas da montaxe.

 Elección dos medios de transmisión: por cable, por fibra ou sen fíos.

 Ferramentas e equipamentos.

 Técnicas específicas de montaxe. Conexión de dispositivos e compoñentes. Instalación e configuración de equipamentos.

 Instalación e configuración de software.

 Programación de sistemas de gravación de vídeo.

 Software de edición.

 Programación e verificación dos parámetros de funcionamento.

 Posta en servizo da instalación.

 Avarías típicas en instalacións de CPTV e seguridade.

 Software de diagnóstico.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico, localización e reparación de avarías.

 Operacións de telemantemento.

 Medidas de protección, sinalización e seguridade.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 CPTV en rede 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control. NO

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

CA4.2 Configuráronse os equipamentos en rede (cámaras IP, servidor web, gravadores dixitais de vídeo, etc.).

CA4.5 Instalouse software de visualización en dispositivos fixos e móbiles.

CA4.6 Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc.

CA4.7 Estableceuse conexión remota cos dispositivos fixos e móbiles.

CA5.6 Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa.

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

 Ferramentas e equipamentos.

 Técnicas específicas de montaxe. Conexión de dispositivos e compoñentes. Instalación e configuración de equipamentos.

 Instalación e configuración de software.

 Software de integración en rede.

 Programación e verificación dos parámetros de funcionamento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Prevención de riscos laborais e de protección ambiental 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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PROCEDEMENTOS DE EVALUACIÓN.

Baseándose nos criterios metodolóxicos que definen a ensinanza eminentemente activa e mantendo un criterio de atención a diversidade, o

sistema de avaliación que se adoptará no módulo será o de Avaliación Continua, no que se valoraran:

a.-A actitude do alumnado para o módulo e o interés para as ensinanzas impartidas.

b.-O cumprimento e respeto das pautas e normas de seguridade que sexan de aplicación a cada unha das actividades programadas, para o

perfecto desenrolo da aprendizaxe.

c.-Os controles periódicos.

d.-Os traballos encargados, tanto escritos como prácticos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1.-Tendo en conta os obxetivos marcados nos procedementos de avaliación, os criterios de cualificación ponderaranse da maneira seguinte:

 A cualificación final obterase según os seguintes porcentaxes de ponderación:

     Exames e controis periódicos: 55%

     Proba prácticas realizadas no taller:40%

     Actitude: 5%

                                  TOTAL    100%

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

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

O sistema de recuperación basearase no mesmo que no da avaliación e o alumno terá que facer as mesmas actividades.

O alumno que presente dificultades para adquirir os coñecementos mínimos do módulo, cando isto sexa detectado, terá actividades de

recuperación específicas as súas necesidades polo sistema de avaliación contínua de forma extraordinaria e con adaptación curricular.

Procedemento para definir as actividades de recuperación:

CRITERIOS DE RECUPERACION:

Sen abandonar a organización establecida nas actividades programadas indicaranse unha serie de actividades de recuperación para aqueles

alumnos que demostren algún grao de dificultade ou demora, na consecución dos resultados de aprendizaxe establecidos. Estas actividades terán

contido práctica e proporanse da mesma maneira que as actividades de avaliación e deben servir de proceso de recuperación ou complemento de

cualificación, a ter en conta e reflexar na avaliación extraordinaria de módulos.

RECUPERACIÓN DE MÓDULOS: PLANO DE ACTIVIDADES.

Este módulo require que o alumno consiga as capacidades terminais mediante a execución das actividades programadas, non podéndose avaliar

mediante unha proba escrita ou unhas actividades prácticas nunha avaliación extraordinaria.

Non obstante, en casos excepcionales e criterio do profesor, para alumnos que presenten leves carencias na adquisición de capacidades, que
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(tivese necesidades extraescolares que o levase a reiteradas  faltas xustificadas de asistencia a clase) non lle permita participar con

aproveitamento en tódalas actividades programadas, para un curso académico, pero que demostra interese, entón compre avaliar cales son as

lagoas que presenta o alumno e facilitar o xeito de corrixilas: a recuperación do módulo pendente poderase facer nunha proba de suficiencia.

Esta proba farase por capacidades terminais, e consistirá esencialmente, na realización das actividades de desenvolvemento, avaliación e

recuperación (se fose necesario), das unidades de traballo vinculadas ós criterios de avaliación correspondentes e ás capacidades terminais

pendentes na avaliación global.

Para elo, realizaránse as probas ou exercicios, con contido práctico, de forma que poida avaliarse separadamento cada capacidade terminal.

Asimesmo, a recuperación global virá determinada pola recuperación de todas e cada unha das capacidades terminais.

Cando un alumno sen interese, ou deixación, incluso conflictivo, que pretende non acatar as normas, neste caso non infrecuente, o alumno debe

demostrar que sabe desenvolver unha actividade teórico-práctica globalizadora por avaliación, no taller con axuda do material que empregaron os

compañeirs durante o curso académico

ACTIVIDADES DE RECUPERACION POR MODULOS

Este apartado está condicionado ó informe de avaliación individual do alumno no módulo, e citariamos os dous casos anteriores do plan

extraordinario de avaliación. Aquel alumno que ó longo do curso demostra interese e actitude, compleentará as actividades que lle faltan, os outros

deben demostrar que adquiriron os coñecementos e habilidades relacionadas coas dúas avaliacións. Propoñeráselle unha actividade por

avaliación, que englobe o traballo teórico práctico, desa evaluación.

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

Cando un alumno supera o 10% das sesións lectivas en faltas de asistencia, (neste caso 18 horas), perderá o dereito á avaliación continua.

O alumno que perda o dereito a avaliación continua ten que facer unha proba extraordinaria sobre o módulo onde amose que domina os contidos

mínimos esixibles.

Este alumnado será informado durante o último  trimestre do lugar, partes e materiais necesarios para a realización desta proba.

Dita proba, contará cunha parte escrita, que englobe todos os aspectos teóricos tratados durante o desenvolvemento do modulo, e os seus

correspondentes exercicios prácticos, que poden ser varios.

O profesor encargado de facer o deseño e avaliar a proba será o que imparta o módulo profesional durante o presente curso académico.

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

Ademais de avaliar os aprendizaxes dos alumnos, a información que proporciona a avaliación serve para que o equipo de profesores dispoña de

información relevante co fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar decisións ao respecto.

En relación aos procedementos e instrumentos para a avaliación da ensinanza, utilizaranse os seguintes:

1.-O contraste das experiencias con outros compañeiros do equipo docente ou de outros centros.

2.-A reflexión a partir da análise comparativo entre resultados esperados e os obtidos.

3.-Outro elemento a considerar podería ser a información proporcionada polo titor a cada profesor acerca das impresións transmitidas polos

alumnos nas titorías con respecto os diversos módulos.

Os cuestionarios contestados polos propios profesores e polos alumnos sobre asuntos que afecten a marcha xeral do centro e do módulo.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Dado que este é o segundo curso destes alumnos no centro, a avaliación inicial consistirá nunha entrevista co titor do curso pasado que pode

aportar mais datos que calquera proba. No caso de que se matriculase algún alumno procedente de outro instituto faríaselle unha proba escrita

sobre aqueles coñecementos necesarios para poder seguir o correcto desenvolvemento do modulo.

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

A programación está elaborada para un grupo de alumn@s, onde a maior diferencia son os estudos cursados con anterioridade. A atención pode

ser tan diversa que para cada caso adoptaranse distintas medidas especiais en función das necesidades e da situación concreta de cada alumn@.

Dentro do desenvolvemento didáctico deste módulo profesional aplicaranse as medidas necesarias para dar resposta ao alumnado con

necesidades educativas específicas, sempre contando co apoio do Departamento de Orientación do CIFP.

Alumnos/as con dificultade de aprendizaxe

Os alumn@s que presenten dificultades de aprendizaxe  trataráselles de orientar cara a realización das actividades máis básicas que cumpran cos

obxectivos mínimos marcados para o módulo. Proporcionaráselles información de apoio adecuada a seu nivel.

Alumn@s con discapacidade física

Con respecto aos alumn@s que presenten algunha discapacidade física segundo sexa esta temporal ou permanente actuarase de diferente forma.

Para as discapacidades físicas permanentes realizaranse as Adaptacións de Acceso ao Currículo que sexan oportunas, baseadas na adaptación

dos espazos, aspectos físicos, equipamentos e recursos. No caso de discapacidades físicas temporais realizarase a adaptación que se considere

máis adecuada para cada caso particular perante o tempo que dure a discapacidade.

Alumn@s estranxeiros

No caso de alumn@s estranxeiros con problemas de comunicación asociados á linguaxe realizaranse Adaptacións de Acceso ao Currículo

baseadas fundamentalmente nos aspectos relativos á organización dos recursos humanos e na adaptación dos recursos didácticos.

Alumn@s con problemas de inserción social ou trastorno de personalidade

No caso de alumn@s que presenten problemas de inserción social e para os que manifesten trastornos de personalidade ou conduta realizaranse

Adaptacións de Acceso ao Currículo oportunas, principalmente enfocadas cara a organización dos recursos humanos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

E importante destacar que con este módulo non só se pretende acadar as capacidades ou obxectivos anteriormente expostos, senon que ademais

estableceremos obxectivos en relación cos temas transversais, co uso adecuado das tecnoloxías da información e comunicación, e coa prevención

de riscos laborais derivados do exercicio profesional.

Temas transversais

Se temos en conta que o centro educativo non so serve a fines individuais, senon tamén a fins sociais, e que prepara para vivir como adultos

responsables, entendemos perfectamente que se aborden xunto a temas formativos-científicos, temas transversais que dean resposta a outras

necesidades básicas, referidas principalmente a valores, ideoloxías, modos, etc. Por elo, establecemos o seguinte obxectivo para noso módulo
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profesional:

Resolver os conflitos mediante o diálogo, sendo transixentes e aceptando as ideas dos demais como bases dunha convivencia en paz, así como

respectar a todas  as persoas sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou as  súas crenzas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias son aquelas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que teñen carácter diferenciado polo momento,

espazo ou recursos que utilizan.

As actividades extraescolares son aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na programación xeral anual, aprobada polo Consello

Social, realízanse fóra do horario lectivo e nas que a participación do alumnado é voluntaria.

Consideramos que as actividades complementarias e extraescolares son outro dous baremos que mide a calidade educativa, polo que debemos

fomentalas e procurar unha participación importante do alumnado nas mesmas.

As visitas técnicas deben de estar conectadas coas actividades de ensino-aprendizaxe desenvolvidas no centro educativo.

Co fin de fomentar a relación co contorno produtivo e actuar como reforzo dun conxunto coherente de tarefas realizadas na aula, por iso, en

calquera caso, estas visitas deben de ter obxectivos concretos e programados e deben organizarse dun xeito que non impliquen unha ruptura co

proceso xeral de ensino-aprendizaxe do ciclo.

As visitas técnicas debe procurar un achegamento á realidade profesional á que está vinculada a competencia profesional do título, por iso,

procurarase que sexan a empresas relacionadas co sector dá electrónica e dás telecomunicacións, e se coincidise con algunha feira do sector,

tamén se podería intentar asistir a ela.
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