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

O título de técnico en instalacións de telecomunicacións ven regulado polo RD 1632/2009 do 30 de outubro que conten o perfil profesional que

sirve de referencia para definir a súa formación e que no futuro lle permitirá desempeñar determinados postos de traballo nas Pemes, a tenor do

Decreto 28/2010, do 25 de febreiro.

I.-Contorno profesional.

1. Esta figura profesional exerce a súa actividade en pequenas e medianas empresas, normalmente privadas, dedicadas á montaxe e ao

mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, circuítos pechados de televisión y seguridade electrónica, instalacións eléctricas

de baixa tensión e sistemas domóticos, instalacións microinformáticas, redes de datos e telefonía, instalacións de megafonía e sonorización tanto

por conta propia como por conta allea.

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Instalador/ora mantedor/ora de instalacións eléctricas de baixa tensión.

Instalador/ora de antenas.

Instalador/ora de sistemas de seguridade.

Técnico en redes locais e telemática.

Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos.

Instalador/ora de telefonía.

Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas.

Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos informáticos.

Técnico/a e montaxe e mantemento de sistemas de radiodifusións.

Técnico/a en instalacións e mantemento en redes locais.

Instalador/ora montador/ora de equipamentos telefónicos e telemáticas.

Técnico en instalacións de son.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores.

1. No sector das instalacións e telecomunicacións prevese un forte crecemento na demanda de instalacións domóticos, instalacións de seguridade,

infraestruturas de telecomunicacións en edificios de vivendas, instalacións de telefonía e do sector terciario. A demanda mantense estable nas

instalacións eléctricas de baixa tensión.

2. A evolución tecnolóxica está a consolidarse sobre as redes de telecomunicación de banda larga, baseadas principalmente en fibra óptica, para

o tránsito de calquera tipo de información.

3. O desenvolvemento de novas tecnoloxías está a facer posible o cambio de

materiais e equipamentos para lograr unha maior eficiencia enerxética e seguridade eléctrica, de previsible implantación obrigatoria nos próximos

anos.

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

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

coordinación con persoal instalador noutros sectores.

II.-COMPETENCIA XERAL.

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de

telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a

regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.

III.-COMPETENCIAS PROFESIONAIS, PERSOAIS E SOCIAIS.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan deseguido:
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a) Establecer a loxística asociada á montaxe e o mantemento, interpretando a

documentación técnica das instalacións e dos equipamentos.

b) Configurar e calcular instalacións e equipamentos determinando a localización e as dimensións dos elementos que os constitúen, consonte as

prescricións regulamentarias.

c) Elaborar o orzamento de montaxe ou mantemento da instalación ou do equipamento.

d) Xuntar os recursos e os medios para acometer a execución da montaxe ou do mantemento.

e) Trazar a instalación de acordo coa documentación técnica, de xeito que se resolvan os problemas da súa competencia, e informar doutras

continxencias para asegurar a viabilidade da montaxe.

f) Montar os elementos compoñentes de redes de distribución de baixa tensión e elementos auxiliares en condicións de calidade, seguridade e

respecto polo medio.

g) Montar os equipamentos e as canalizacións asociadas ás instalacións eléctricas e automatizadas, instalacións solares fotovoltaicas e

infraestruturas de telecomunicacións en edificios, en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

h) Instalar e manter máquinas eléctricas rotativas e estáticas en condicións de calidade e seguridade.

i) Manter e reparar instalacións e equipamentos realizando as operacións de comprobación, axuste e substitución dos seus elementos, e

restituíndo o seu funcionamento en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

j) Verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento mediante probas funcionais e de seguridade, para proceder á súa posta en marcha

ou servizo.

k) Elaborar a documentación técnica e administrativa consonte a regulamentación, a normativa e os requisitos da clientela.

l) Aplicar os protocolos e as normas de seguridade, de calidade e respecto polo medio nas intervencións realizadas, nos procesos de montaxe e

mantemento das instalacións.

m) Integrarse na organización da empresa colaborando na consecución dos obxectivos e participando no grupo de traballo con actitude

respectuosa e tolerante.

n) Cumprir cos obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e actuando conforme os principios de responsabilidade e tolerancia.

o) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

p) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

q) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, de acordo co establecido na lexislación.

r) Xestionar a súa carreira profesional, analizando as oportunidades de emprego de auto emprego e de aprendizaxe.

s) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de comercialización.

t) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable
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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 Sistemas automáticos en vivendas e edificios, funcionamento,Automatización da
vivenda.

5 10

2 Tipos de instalacións, actuadores.Configuración de
sistemas

6 10

3 Diseño de unha vivenda domótica.Configuración de
instalaciones

58 20

4 Montaxe e simulación duhna vivenda domótica.Montaxe de
aplicacions

37 25

5 Diseñar e montar instalacións domóticas con KNX.Configuración de
instalacions

33 25

6 Coñecer os riscos laborais e a protección ambiental.Normas de prevención
de riscos

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 Automatización da vivenda. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. SI

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 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas.

CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios.

CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións.

CA1.4 Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas.

CA1.5 Describíronse as topoloxías das redes de datos.

CA1.6 Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación.

CA1.7 Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.8 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas.

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas domóticos aplicados ás vivendas e edificios.

 Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, velocidade, iluminación, etc.

 Áreas de aplicación das instalacións en vivendas e edificios.

 Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións.

 Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares.

 Cálculos necesarios.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Configuración de sistemas 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. SI

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 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e distribuído, etc.).

CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.

CA2.5 Describiuse o sistema de bus de campo.

CA2.6 Describíronse os sistemas controlados por autómata programable.

CA2.7 Describíronse os sistemas por correntes portadoras.

CA2.8 Describíronse os sistemas sen fíos.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de automatización con autómata programable.

 Sistemas con cables específicos bus de campo.

 Sistemas por correntes portadoras.

 Sistemas sen fíos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Configuración de instalaciones 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.

CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.

 Ferramentas e equipamentos.

 Programación e configuración de elementos.

 Memoria técnica do deseño.

 Normativa e regulamentación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe de aplicacions 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos. SI

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.

CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.

CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.7 Reparouse a avaría.

CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.

CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.

CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.e) Contidos

Contidos

 Instalacións con distintas áreas de control.

 Coordinación entre sistemas.

 Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.

 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.

 Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.

 Normativa e regulamentación.

 Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías en instalacións domóticas.

 Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.

 Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Configuración de instalacions 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema. SI

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.

CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na documentación técnica.

CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.

CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.

CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.7 Reparouse a avaría.

CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.

CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.

CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.5.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Instrumentos de medida específicos nos sistemas domóticos.

 Axustes de elementos de control.

 Mantemento correctivo e preventivo nas instalacións domóticas.

 Mantemento de áreas en sistemas domóticos.

 Mantemento de sistemas en instalacións domóticas.

 Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos.

 Medios e equipamentos de seguridade.

 Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías en instalacións domóticas.

 Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.

 Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Normas de prevención de riscos 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Prevención de accidentes.

 Normativa de seguridade eléctrica.

 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

alunos 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

(tivese necesidades extraescolares que o levase a reiteradas  faltas xustificadas de asistencia a clase) non lle permita participar con
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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 14 horas), perderá o dereito á avaliación continua.

Para aqueles alumnos ou alumnas que perdan o dereito a avaliación contínua, fixarase a realización dunha proba teórica-práctica que abranga o

coñecemento dos obxectivos mínimos; dita proba convocarase coa suficiente antelación. A non superación de dita proBa implica que o alumno

teña o módulo avaliado negativamente.

En calquera caso, para poder presentarse á proba será necesario ter realizadas todas as prácticas, entregados todos os seus informes

correspondentes e estar avaliados individualmenre con un mínim de 5 puntos. Así mesmo tamén será necesario ter acadada a puntuación mínima

esixible nas competencias persoais e sociais enumeradas en ACTITUDE.

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

Mensualmente debátese en reunión de departamento o desenvolvemento da programación.

A evaluación da práctica docente é un componente fundamental dentro do proceso de avaliación académica. Criterios e instrumentos para a

valoración:

Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente compañeiros e a reflexión do propio docente sobre a súa experiecia no aula.

Os cuestionarios a contestar polos propios alumnos.

Mellora da programación e a súa incidencia no aula. Para a súa consecución será básico o correcto seguemento da programación e a estimación

do grao de utilización e comprensión dos recursos didácticos empregados.

En canto as actividades programadas, convén facer un estudo da capacidade de motivación ó alumnado, a súa claridade, variedade e nivel de

consecucións dos fins.

Formación permanente do profesorado. É fundamental que o profesorado que imparta clases na FP inicial estea en contínua aprendizaxe; e un bo

modo de manterse actualizado é realizando cursos de de perfeccionamento tanto da especialidade coma de caracter educativo.

O alumno debe participar en tódalas actividades ,se non fose posible por causas xustificadas, e sempre que non exceda o máximo do 10% das

horas asignadas ó módulo como indica a Orde de desenvolvementos de ciclos formativos, procurarase recuperalo nas horas de estudio, e se fosen
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indespensables para dar continuidade nun inciso con axuda do seu grupo de traballo se é o caso ou o grupo de mellores posibilidades en cada

caso. Se a causa non é xustificada o interesado porá os medios nas horasde avaliación propostas ó longo do curso, que coincidirán co remate do

trimestre.

Ao final do ano realizarase unha valoración global.

Ao final do curso realizarase unha enquisa entre o alumnado para valorar a práctica docente.

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 a materia.

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

Nos alumnos matriculados precedentes do 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 a materia

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Puntualidade.

Traballo estudio e participación.

Orde e limpeza nos traballos realizados.

Interese, curiosidade, investigación, observación,etc. para abordar materias descoñecidas polo alumnado.

A participación activa do alumno, aportando ideas e criterios.

Capacidade de adaptación e integración en diferentes grupos de traballo.

Coidar os materias entregados e responsabilizarse dos mesmos.

Colocar as ferramentas e os equipos utilizados  no lugar  que lles corresponde  unha vez concluido o traballo.

Tempo empregado na realización da práctica ou exercicio. Aproveitamento do tempo.

Valoración e respecto pola normas de seguridade e hixiene e de proteción do medio ambiente no traballo.

De tódolos xeitos, o alumno terá que aprobar tódalas partes para  poderlle facer a media de todas elas, e os traballos propostos teraos todos

presentados e cualificados aptos. Para a confección destas probas terase en conta que cos contidos mínimos o alumno poda chegar ó aprobado

(5).
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Sería convinte a participación dos alumnos nas viaxes que fagan os departamentos a industrias e parques técnicos. Tanto dentro do horario lectivo

coma fora deste.

-Visitas a empresas instaladoras ou usuarias de sistemas de radiocomunicación (empresas colaboradoras na F.C.T.).

-Visitas a exposicións e feiras relacionadas cos equipamentos e infraestruturas de radiocomunicación.

-Que nos visiten frabricantes tecnolóxicos (Televes, Tegui, Siemens, etc.), amosando e formando na última tecnoloxía por eles desenvolta.

Obxectivos: motivar o alumnado vendo "in situ" unha gran instalación real ou os novos equipos, apreciando deste xeito o carácter máis práctico

deste módulo, ou vendo un xeito diferente de formación cando as empresas fan unha presentación.

Material elaborado para o seu aproveitamento: realizar unha memoria breve da visita.
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