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1.  Identificación da programación  
 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 
36019232 I.E.S. Monte da Vila O Grove 2011-2012 

 
 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 

profesional 
Familia profesional Código do 

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime 

FP08 Electricidade e electrónica. CMELE02 Técnico en instalacións de      
telecomunicacións Grao medio. Ordinario 

 
 

Profesorado responsable 

Elaboración Óscar Balsa Sánchez 
Impartición Óscar Balsa Sánchez 
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2. Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás caracte-
rísticas do ámbito produtivo 

 
Entorno xeográfico, emprazamento do centro 
 

O GROVE. Municipio da provincia de Pontevedra e bisbarra do Salnés. Situado na beira sur da ría de 
Arousa, forma límite entre esta e a ría de Pontevedra. Limita por todas partes co mar, excepto ao sur que o 
fai co municipio de Sanxenxo, por un tómbolo areoso que o une ao continente. Ten unha extensión de 
21,22 km² e unha poboación de 10.739 habitantes en 1991, que se distribúen en diversos núcleos agrupa-
dos nas parroquias de San Vicente e San Martiño, incluíndose nesta última a illa de A Toxa (1,5 Km²), 
famosa polas súas augas termais de propiedades curativas e importante centro turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. Mon-
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Situación socioeconómica e cultural 
 
       A pirámide de poboación do Grove mostra unha estrutura demográfica madura como consecuencia dunha evolución demográfica caracteri-
zada por unha intensa caída da natalidade e un progresivo envellecemento, causado por un aumento da calidade e esperanza de vida, en gran 
medida polo desenvolvemento de prestacións socioeconómicas dende as Administracións públicas e dos avances médico-científicos nas derra-
deiras décadas. 
 
       Apreciase que a densidade por habitantes da comarca é moi elevado para Galicia, sendo o Salnés unha das comarcas máis densamente 
poboadas (390,8 hab./km² na comarca e 93,4 hab./km²), pero tamén é destacable que se trata dunha comarca de tamaño pequeno (275,2 km²). 
O Grove abarca unha superficie 21,9 km². 
 
       No referente á concentración da poboación, no concello do Grove no ano 2005, atopamos unha poboación altamente concentrada, xa que o 
91,66% dos seus habitantes residen en 22 núcleos de poboación (definidos polo INE como núcleos de polo menos 10 edificacións que se encon-
tran formando rúas, prazas ou outras vías urbanas), fronte a un escaso 8,33% do total que habita en 10 espazos diseminados de vivendas. 
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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 

RESULTADOS DE APRENDIZAXE Título Duración 
(sesións) 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 UD   

       0 Presentación do módulo 1 

X      X 1 O ordenador e os seus compoñentes 
 15 

X      X 2 Montaxe de equipamentos microinformáticos 25 

 X     X 3 Sistemas operativos 
 10 

 X X     4 Sistema operativo Windows 20 

 X X     5 Sistema operativo Linux 20 

  X     6 Optimización do sistema operativo 20 

   X    7 Instalación de periféricos  20 

    X   8 Aplicacións informáticas 20 

     X  9 Mantemento e reparación de ordenadores 5 

TOTAL  156 
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4. Unidades didácticas 

4.1 Unidade didáctica 1. Título 

4.1.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 1 O ordenador e os seus compoñentes 15 

4.1.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 RA1 Monta un equipamiento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os componen-
tes. Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os 
sistemas que as integran. 

S 

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

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.1.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

Identificar e describir os compoñentes dun equipo microinfor-
mática. 

1.0 Presentación da UD. 
1 

Describir os bloques funcionais dun ordenador. 
1.1 Bloques funcionais 8 

Coñecer e medir as tensións típicas tanto de una fonte de 
alimentación como de un sistema de alimentación ininterrom-
pida. 

 

1.2 Fontes de alimentación 

6 

4.1.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han descrito os bloques funcionais que compoñen un equipo microinfor-
mático. 

Proba escrita  e montaxe S 15% 

   Se han descrito os bloques funcionais más importantes dunha placa 
base. 

Proba escrita  e montaxe S 16% 

Se han medido as tensions típicas para ordenadores personais  en fontes 
de alimentación (FA)e sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). 

Proba escrita  e montaxe S 15% 
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Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipu-
lación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os 
medios de transporte. 

Proba escrita  e montaxe S 2% 

 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade Proba escrita  e montaxe S 2% 

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na ma-
nipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e con-
formación, etc. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máqui-
nas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

  Determináronse as medidas de seguridade e de protección per-
soal que cumpra adoptar na preparación e na execución das 
operacións de montaxe e mantemento. 

Proba escrita  e montaxe S 1& 

 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, vi-
sual, etc. do contorno ambiental. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Proba escrita  e montaxe S 1% 

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

Proba escrita  e montaxe S 1% 

4.1.e Contidos 

Contidos 

 microprocesador (CPU) 

 placa base 

 memoria RAM 

 disco duro o HDD 

 Tarxeta gráfica 

 fonte de alimentación 

 SAI 

 Dispositivos ópticos de lectura e almacenamento de datos 

 Monitor 

 Teclado e rato 
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4.1.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos 

 
Que e para que Con que 

Actividade  Recursos 

• Técnicas de colocación dos microprocesadores. 
• Selección de compoñentes informáticos nunha tenda de internet. 
• Selección caixa do ordenador. 
• Funcionamento dunha fonte de alimentación. 
• Funcionamento dun microprocesador. 
• Funcionamento dos módulos RAM 
• Funcionamento de placas base. 
• Funcionamento dos discos duros. 
• Funcionamento das tarxeta gráfica. 
• Conexións internas. 
• Funcionamento da BIOS. 

 
 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Canón proxector 
• Internet 
• Documentación 
• Destornillador punta de éstrella 
• Destornillador punta plana 
• Alicates pequenos de punta 
• Pinzas industriais 
• Tesouras 
• chaves de tubo de medidas 5, 6 y 7 mm. 
• Un cute 
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4.2 Unidade didáctica 2. Título 

4.2.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 2 Montaxe de equipamentos microinformáticos 25 

4.2.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 RA1. Monta un equipo microinformático, seleccionando os compoñentes e aplicando técnicas de montaxe. S 

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

S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.2.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Presentar a Unidade e relacionala coas seguintes para 
xenerar a interese na aprendizaxe de novos contidos. 

2.0 Presentación da UD. 1 

 Seleccionar a ferramenta específica para cada traballo. 2.1 Emprego de ferramentas 1 

 Interpretar documentación técnica 2.2 Documentación 3 

 Ensamblar o conxunto dun ordenador. 
2.3 Ensamblaxe 15 

 Verificar o conxunto ensamblado 2.4 Proba y verificación 5 

4.2.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxec-
tivos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han seleccionado as ferramentas e útiles necesarios para o 
ensamblado de equipos microinformáticos. 

Proba escrita e montaxe S 15% 

 Se ha interpretado a documentación técnica de todos os compo-
ñentes a ensamblar. 

Proba escrita e montaxe S 15% 

 Se han ensamblado e configurado, en su caso, placa base, mi-
croprocesador, elementos de refrixeración, módulos de memoria 
e soportes de lectura/gravación, entre outros 

Proba escrita e montaxe S 50% 

 executáronse utilidades de chequeo e diagnóstico para verificar 
as prestacións del conxunto ensamblado 

Proba escrita e montaxe S 20% 

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipu-
lación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os 
medios de transporte. 

Proba escrita  e montaxe S 2% 
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Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade Proba escrita  e montaxe S 2% 

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na ma-
nipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e con-
formación, etc. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máqui-
nas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección per-
soal que cumpra adoptar na preparación e na execución das 
operacións de montaxe e mantemento  

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, vi-
sual, etc. do contorno ambiental. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Proba escrita  e montaxe S 1% 

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

Proba escrita  e montaxe S   1% 

4.2.e Contidos 

Contidos 

 Planificación paral montaxe do ordenador  
o Requerimientos de hardware 
o Ferramentas e útiles 
o Secuencia de montaxe dun ordenador 
o Precaucións e advertencias de seguridade 
o Utilización dos manuais técnicos dos diferentes compoñentes Antenas e liñas de transmisión. 

 Ensamblado del ordenador 
o Preparación da caixa 
o montaxe da fonte de alimentación 
o montaxe do procesador e disipador de calor 
o Colocación dos módulos de memoria RAM 
o Colocación da placa base na caixa del ordenador 
o Conexionado da placa base. Alimentación e panel frontal 
o Fixación e conexión das unidades de disco fixo e as unidades de lectura/escritura 
o montaxe do adaptador gráfico (tarxeta gráfica) e da unidade lectora de tarxetas Identificación de riscos. 

 Posta en marcha do equipo  
o Comprobación en pantalla do inicio (código POST) 
o Configuración básica do Setup de BIOS 

 

 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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4.2.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos 

Que e para que Con que 

Actividade  Recursos 

• Colocación dos microprocesadores. 
• Selección de compoñentes informáticos nunha tenda de internet. 
• Comprobación funcionamento dunha fonte de alimentación. 
• Preparación da caixa do ordenador. 
• Montaxe dunha fonte de alimentación. 
• Montaxe dun microprocesador. 
• Montaxe módulos RAM 
• Montaxe placa base. 
• Montaxe do disco duro. 
• Montaxe da tarxeta gráfica. 
• Conexionado interno. 
• Configuración da BIOS. 

 
 
 
 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Destornillador punta de éstrella 
• Destornillador punta plana 
• Alicates pequenos de punta 
• Pinzas industriais 
• Tesouras 
• Chaves de tubo de medidas 5, 6 y 7 mm. 
• Un cute 
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4.3 Unidade didáctica 3. Título 

4.3.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 3 Sistemas Operativos 10 

4.3.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

  RA2. Instala sistemas operativos, relacionando  suas  características co hardware do equipo e o software de apli-
cación. 

S 

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

S 

 

4.3.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Presentar a Unidade e relacionala coas seguintes para 
xenerar a interese na aprendizaxe de novos contidos. 

3.0 Presentación da UD. 1 

 Describir e analizar as funciones e estrutura dun sistema 
operativo. 

3.1 Definicións de SO 4 

 Asociar e verificar a idoneidade do sistema operativo para un 
determinado hardware. 

3.2 Asociación de SO 5 

4.3.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han analizando as funciones do sistema operativo.  Proba escrita  e montaxe S 40% 

 Se ha descrito a estrutura do sistema operativo Proba escrita  e montaxe S 40% 

 Se ha verificado a idoneidade do hardware Proba escrita  e montaxe S 5% 

 Se ha seleccionado o sistema operativo. Proba escrita  e montaxe S 5% 

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipu-
lación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os 
medios de transporte. 

Proba escrita  e montaxe S 2% 

 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na ma-
nipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e con-
formación, etc. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 
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Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (pro-
teccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e dos equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumen-
taria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecaniza-
do e montaxe. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máqui-
nas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección per-
soal que cumpra adoptar na preparación e na execución das 
operacións de montaxe  

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, vi-
sual, etc. do contorno ambiental. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Proba escrita  e montaxe S    1% 

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

Proba escrita  e montaxe S  1% 

4.3.e Contidos 

Contidos 

 Sistema operativo 
o Concepto de sistema operativo 
o Características dun sistema operativo 
o Funciones do sistema operativo 

 Tipos de software 
o Ventaxes del software libre 
o Vantaxes del software propietario Antenas e liñas de transmisión. 

 Selección dun sistema operativo 
o Clasificación dos sistemas operativos 
o Requerimientos de hardware para sistemas operativos 
o Distribución e utilización de los sistemas operativos no mundo. Identificación de riscos. 

 Virtualización 
o Hipervisor 
o Tipos de máquinas virtuais 
o Creación duna máquina virtual 

 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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4.3.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos. 

 
Que e para que Con que 

Actividade  Recursos 

• Instalación dunha máquina virtual. 
• Selección dos sistemas 
• Planificación da instalación 

 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Ordenador 
• CD co software dos sistemas operativos a instalar. 
• Manuais de instalación 



18 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  ICT 
 

 

 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

 

4.4 Unidade didáctica 4. Título 

4.4.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 4 Sistema operativo Windows. 20 

4.4.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 RA2. Instala sistemas operativos, relacionando  súas  características co hardware do equipo e o software de apli-
cación. 

S 

 RA3. Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, interpretando reque-
rimentos e optimizando o sistema para su uso. 

S 

 

4.4.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Instalar un sistema operativo propietario documentando o 
proceso e actualizalo convintemente. 

4.1 Presentación da UD. 1 

 Instalar e configurar un xestor de arranque. 4.2 Normativa e elementos de procesado 4 

 Aplicar métodos de recuperación do sistema operativo  4.3 Tipos de instalacións de sistemas de procesado y 
distribución de sinais de TV. 

5 

 Utilizar os diversos asistentes de configuración dun sistema 
operativo propietario. 

4.4 Instalación de drivers 5 

 Configurar os perfiles de usuarios e grupos  4.5 Usuarios y perfiles 5 

4.4.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han configurado parámetros básicos dla instalación. Proba escrita  e montaxe S 90% 

 Se han descrito las incidencias da instalación Proba escrita  e montaxe S 2% 

 Respetáronse as normas de utilización do software (licencias).. Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Se ha actualizado un sistema operativo xa instalado  Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Se ha configurado un xestor de arranque.  Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema ope-
rativo. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema 
operativo 

Proba escrita  e montaxe S 1% 
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Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (ac-
ceso a redes, instalar/desinstalar dispositivos, entre outros). 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Se han executado operacións para la automatización de tarefas 
do sistema. 

Proba escrita  e montaxe S 1% 

 Se han configurado perfiles de usuario e grupo. Proba escrita  e montaxe S 1% 

4.4.e Contidos 

Contidos 

 Fases de instalación  
o Planificación 
o Instalación 
o Documentación  

 Instalación clásica de Windows XP 

 Instalación desatendida de Windows XP Instalacións de ICT. 

 Instalación de Windows 7 Identificación de riscos. 

 Controladores de dispositivos 

 Configuración de Windows  
o Actualización do sistema operativo 
o Recuperación do sistema operativo 
o Usuarios e grupos 
o Configuración de rede 
o Desinstalar aplicacións 
o Procesos do sistema 
o Desframentación do disco 
o Liberador de espazo en disco 

 xestor de arranque 
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4.4.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos 

 
Que e para que Con que 

Actividade  Recursos 

• Instalación clásica de Windows XP. 
• Instalación de Windows 7 
• Copia de seguridade de drivers instalados. 
• Instalación de software antivirus. 
• Instalación de ferramentas de seguridade do sistema. 
• Clonación dun disco duro. 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Ordenador 
• CD co software dos sistemas operativos a instalar. 
• Manuais de instalación. 
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4.5 Unidade didáctica 5. Título 

4.5.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 5 Sistema operativo. Linux 20 

4.5.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 RA2. Instala sistemas operativos, relacionando  súas  características co  hardware do equipo e o software de apli-
cación. 

S 

 RA3. Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, interpretando requiri-
mentos e optimizando el sistema para su uso. 

S 

4.5.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Presentar a Unidade e relacionala coas seguintes 
para xerar a interese na aprendizaxe de novos con-
tidos. 

5.1 Presentación da UD. 1 

 Instalar e configurar un xestor de arranque. 5.2 Xestores 4 

 Aplicar métodos de recuperación del sistema opera-
tivo  

5.3 Tipos de instalacións de recuperacións de siste-
mas. 

5 

 Utilizar los diversos asistentes de configuración de 
un sistema operativo propietario. 

5.4 Instalación de drivers 5 

  Configurar os perfiles de usuarios e grupos a Uni-
dade e relacionala coas seguintes para xerar a inte-
rese na aprendizaxe de novos  

5.5 Usuarios e perfiles 5 

4.5.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han configurado parámetros básicos da instalación. Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han descrito las incidencias da instalación Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Respetáronse as normas de utilización do software (licencias).. Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se ha actualizado un sistema operativo xa instalado  Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se ha configurado un xestor de arranque.  Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han aplicado métodos para a recuperación do sistema opera-
tivo. 

Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se ha realizado a configuración para a actualización ol sistema Proba escrita  e montaxe S 10% 



22 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  ICT 
 

 

 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

operativo 

 Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (ac-
ceso a redes, instalar/desinstalar dispositivos, entre outros). 

Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han executado operacións para la automatización de tarefas 
del sistema. 

Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han configurado perfiles de usuario e grupo. Proba escrita  e montaxe S 10% 

4.5.e Contidos 

Contidos 

 Linux 
o Distribucións 
o Ubuntu 

 Instalación de Ubuntu  
o Ubuntu en máquinas virtuais 

 Primeiros pasos de Ubuntu  
o Menús de Ubuntu 

 Configuración de Ubuntu 
o Instalación de Ubuntu  
o Ubuntu en máquinas virtuais 
o Primeiros pasos de Ubuntu  
o Menús de Ubuntu 
o Configuración de Ubuntu 

 Windows e Ubuntu no mesmo equipo 
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4.5.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos 

Que e para que Con que 

Actividade  Recursos 

• Instalación clásica de Windows XP. 
• Instalación de Windows 7 
• Copia de seguridade de drivers instalados. 
• Instalación de Ubuntu, nunha máquina virtual. 
• Instalación de aplicacións en Ubuntu. 
• Instalación de software antivirus. 
• Instalación de ferramentas de seguridade do sistema. 
• Clonación dun disco duro. 

 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Ordenador 
• CD co software dos sistemas operativos a instalar. 
• Manuais de instalación. 
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4.6 Unidade didáctica 6. Título 

4.6.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 6 Optimización del sistema operativo  20 

4.6.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 RA3. Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, interpretando requiri-
mentos e optimizando o sistema para uso 

S 

4.6.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Presentar a Unidade e relacionala coas seguintes 
para xerar a interese na aprendizaxe de novos con-
tidos. 

6.1 Presentación da UD. 1 

 Automatizar as tarefas del sistema operativo.  6.2 Automatización de tarefas 4 

 Instalar y desinstalar aplicacións 6.3 Instalación de aplicacións 5 

 Optimizar o sistema operativo 6.4 Optimización de recursos 5 

 Realizar una imaxe do sistema operativo e restaura-
lo. 

6.5 Imaxes e copias 5 

4.6.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han realizado operacións de instalación/desinstalación de 
programas e aplicacións (antivirus, ferramentas de optimización 
del sistema, entre outros). 

Proba escrita e montaxe  S 20% 

 Se han executado operacións para a automatización de tarefas 
del sistema. 

Proba escrita e montaxe S 20% 

 Se ha optimizado o funcionamento de todo o sistema.. Proba escrita  e montaxe S 20% 

 Se ha realizado unha imaxe do sistema e almacenado nun sopor-
te externo 

Proba escrita  e montaxe S 20% 

 Se ha recuperado o sistema mediante unha imaxe preexistente  Proba escrita  e montaxe S 20% 

4.6.e Contidos 

Contidos 

 Realizar operacións de instalación / desinstalación de programas y aplicacións 
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Contidos 

o Software antivirus 
o Búsqueda de virus no ordenador 
o Ferramentas de xestión de discos duros 
o Instalación de software para xestión de disco duro 

 Ferramentas de optimización del sistema 
o Software para optimizar el sistema 

 Imaxe do disco duro 
o Clonación de un disco duro 
o Creación de discos de inicio para imaxes do disco 
o Creación de imaxes do disco 
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4.6.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos. 

  

Actividade  Recursos 

Realizar operacións de instalación / desinstalación de programas e aplicacións 
• Software antivirus 
• Búsqueda de virus en el ordenador 
• Ferramentas de xestión de discos duros 
• Instalación de software para xestión de disco duro 
• Ferramentas de optimización del sistema 
• Software para optimizar el sistema 
• Imaxes do disco duro 
• Clonación de un disco duro 
• Creación de discos de inicio para imaxenes de disco 
• Creación de imaxes de disco 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Ordenador 
• CD co software dos programas a instalar. 
• Manuais de instalación. 
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4.7 Unidade didáctica 7. Título 

4.7.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 7 Instalación de periféricos 20 

4.7.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 RA4. Instala periféricos, interpretando a documentación dos fabricantes de equipos. S 

(*) No caso de módulos profesionais ao abeiro da LOXSE, capacidades terminais elementais 

4.7.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Presentar a Unidade e relacionala coas seguintes 
para xerar a interese na aprendizaxe de novos con-
tidos. 

7.1 Presentación da UD. 1 

 Instalar e configurar diversos periféricos interpretan-
do  súas  manuais.  

7.2 Instalación de periféricos 5 

 Compartir periféricos. 7.3 Compartición 5 

 Instalar e configurar sistemas inalámbricos  7.4 Instalación de inalámbricos 7 

 Realizar mantemento dos diferentes equipos 7.5 mantemento de periféricos 2 

4.7.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han interpretado manuais de instalación. Proba escrita e montaxe  S 10% 

 Se han instalado periféricos de impresión estándar  Proba escrita e montaxe S 10%

 Se han instalado periféricos de captura de imaxes dixitais  Proba escrita  e montaxe S 10%

 Se han instalado outros periféricos multimedia con  súas  aplica-
cións 

Proba escrita  e montaxe S 10%

 Se han instalado e configurado recursos para ser compartidos. Proba escrita  e montaxe S 10%

 Se han instalado sistemas inalámbricos («bluetooth», «wireless», 
entre outros) e aplicacións. 

Proba escrita  e montaje S 20%

 Se han instalado periféricos utilizados nas instalacións de tele-
comunicación. 

Proba escrita  e montaxe S 10%

 Se han configurado os periféricos. Proba escrita  e montaxe S 10%
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Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han aplicado técnicas de mantemento preventivo e correctivo 
aos periféricos 

Proba escrita  e montaxe S 10% 

4.7.e Contidos 

Contidos 

 Impresoras   
o Características de impresoras 
o Tipos de impresoras 

 Escanares 
o Características de los escanares 
o Tipos de escanares 
o Equipos multifunción 

 Periféricos multimedia 
o Periféricos de audio 
o Periféricos de imaxe 

 

 Compartir periféricos  

 Dispositivos de comunicacións inalámbricas  
o Bluetooth 
o tarxetas de rede Wi-Fi 

. 

 mantemento de periféricos 

 Periféricos de telecomunicacións  
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4.7.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos 

 
Que e para que Con que 

Actividade  Recursos 

• Instalación dunha impresora. 
• Instalación dun periférico de captura de imaxes dixital. 
• Compartir unha impresora en rede. 
• Conexión dun teléfono ao ordenador para transferencia de arquivos 

vía bluetooth. 
• Instalación e configuración dunha tarxeta PCI Wi-fi no ordenador. 

 
 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Ordenador 
• CD co software dos drivers de instalación. 
• Manuais de instalación. 
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4.8 Unidade didáctica 8. Título 

4.8.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 8 Aplicacións informáticas 20 

4.8.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

  RA5. Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. S 

4.8.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 Presentar a Unidade e relacionala coas seguintes 
para xerar a interese na aprendizaxe de novos con-
tidos. 

8.1 Presentación da UD. 1 

 Utilización de diversos programas ofimáticos 8.2 Software informático 5 

 Utilización de ferramentas de Internet. 8.3 Ferramentas asociadas a la rede 5 

 Utilización de programas de acceso a Internet. 8.4 Programas de acceso 5 

 Utilización de xestores de correo. 8.5 El correo electrónico 4 

4.8.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han utilizado programas de tratamento de texto. Proba escrita e montaxe  S 20% 

 Se han utilizado programas de folla de cálculo Proba escrita e montaxe S 10% 

 Se han utilizado programas de bases de datos. Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han creado presentacións utilizando programas específicos. Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han deseñado plántellas. Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han utilizado outras aplicacións incluídas en un paquete ofimáti-
ca (tratamento de imaxes, publicacións, entre outras). 

Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se ha traballado con programas de xestión de correo electrónico. Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han utilizado programas de acceso a Internet. Proba escrita  e montaxe S 10% 

 Se han utilizado ferramentas de Internet Proba escrita  e montaxe S 10% 
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4.8.e Contidos 

Contidos 

  Instalación de software 
o Instalación de Microsoft Office 2007Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT. 

 tratamento de textos (Word) 
o Configuración del documento 
o Las técnicas de escritura 

 follas de cálculo (Excel) 
o Entorno de traballo 
o Primeiros pasos con Excel 
o Gráficos con Excel 
o Vista previa e Imprimir 

 Creación de presentacións (PowerPoint) 
o Entorno de traballo 
o Primeiros pasos con PowerPoint 

 Editor de imaxes (GIMP) 
o Entorno de traballo 
o Primeiros pasos con GIMP 

 Navegador de Internet (Mozilla Firefox) 
o Instalación 
o Entorno de Firefox 
o Configuración inicial 
o Manexo do programa 
o Complementos de Firefox 

 xestor de correo electrónico (Thunderbird) 
o Instalación 
o Configuración inicial 
o Entorno do programa 
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4.8.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos. 

 
  

Actividade  Recursos 

• Instalación de Microsoft Open Office 
• Creación dun horario de clases mediante open office word 
• Crear unha folla de cálculo con operadores 
• Utilizar gráficos de Open Office 
• Crear presentacións 
• Manexo das capas no editor de imaxes (GIMP) 
• Configuracións en Firefox 
• Configuración dunha conta de correo con software libre 

 
 
 
 
 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Manuais de instalación. 
• Soporte CD co software axeitado para cada programa. 
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4.9 Unidade didáctica 8. Título 

4.9.a Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

UD 9 Mantemento e reparación de ordenadores 5 

4.9.b Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 

Resultados de aprendizaxe do currículo (*) Completo (S/N) 

 RA6. Manten equipos informáticos relacionando as disfuncións con as súas  causas S 

4.9.c Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

 
 Presentar a Unidade e relacionala coas seguintes 

para xerar a interese na aprendizaxe de novos con-
tidos. 

9.1 Presentación de la unidade 1 

  Describir o proceso de arranque dun ordenador 9.2 Arranque de equipos 1 

  Localización e reparación de avirías típicas en or-
denadores. 

9.3 avirías en equipos 
1 

 Realizar tarefas de mantemento de equipos informá-
ticos. 

9.4 mantemento de equipos 1 

 Realizar actualizacións e ampliacións de hardware. 
Realización de informes de aviría e reparación 

9.5 actualizacións de equipos 1 

4.9.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxecti-
vos por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se ha descrito o proceso de arranque dun ordenador. Proba escrita e montaxe  S 10% 

 Se han configurado as versións más habituais e                              
representativas do programa de arranque dun equipo. 

 Proba escrita e montaxe S 10% 

 Se han identificado e solventado avirías típicas de un equipo mi-
croinformático (mala conexión de compoñentes,  problemas en 
discos fixos, sobrecalentamento del microprocesador, entre ou-
tras). 

Proba escrita e montaxe  S 10% 

 Se han utilizado programas de diagnóstico. Proba escrita e montaxe  S 10% 

 Se han interpretado las especificacións do fabricante. Proba escrita e montaxe  S 10% 

 Se han sustituido compoñentes deteriorados (tarxetas, memo-
rias, entre outros). 

Proba escrita e montaxe  S 10% 

 Se ha verificado a compatibilidade dos compoñentes sustituidos. Proba escrita e montaxe  S 10% 
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Criterios de avaliación Instrumentos de  
avaliación 

Mínimos  
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

 Se han realizado probas de rendemento do sistema Proba escrita e montaxe  S 10% 

 Se han elaborado informes de aviría (reparación o ampliación). Proba escrita e montaxe  S 10% 

4.9.e Contidos 

Contidos 

 Normativa Técnicas de mantemento  

o mantemento preventivo de hardware de ordenadores 

 Proceso de arranque del equipo  

o Inicio do POST (Power On Self Test) 

o Carga do Sistema Operativo 

 Detección y reparación de avirías nun equipo microinformático  

o Fallos comúns 

 ampliacións de hardware  

o Para mellorar as prestacións do equipo 

o Para mellorar o rendemento do equipo 

 Software de diagnóstico e rendemento de equipos microinformáticos e sistemas 

o Información xeneral do equipo 

o Información detallada de los compoñentes 

probas de rendemento do equipo 

 Informes de resultados de reparación, ampliación o actualización 



35 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  ICT 
 

 

 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

 

4.9.f Actividades de ensino e aprendizaxe, e recursos. 

Que e para que Con que 

Actividade  Recursos 

• Mantemento preventivo de hardware. 
• Reparación completa dun equipo. 
• Ampliación de hardware. 
• Obter información completa do equipo. 
• Probas de rendemento do equipo. 

• Libro texto “Equipos microinformáticos”, editorial Mc Graw Hill. 
• Software de diagnóstico 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar la avaliación positiva y los criterios 
de cualificación 

Criterios de cualificación 

− Contidos conceptuais. 

• Adquirir e comprender os contidos conceptuais desenvol-
vidas nas unidades didácticas. 

 

• Proba escrita. 

• Apartacións feitas polo alumno na clase por iniciativa propia o a 
petición do profesor. 

• Traballos individuais e en grupo. 

• Exposición de temas. 

 Ata 4 puntos. 

− Contidos procedimentais: 

• Funcionamento e organización das realizacións prácticas 
feitas polo alumno. 

• Tempo de execución das realizacións prácticas. 

• Detección e corrección das anomalías xurdidas nas 
realizacións prácticas. 

• Elección axeitada e manexo dos instrumentos de labora-
torio, equipos informáticos e outros equipamentos empre-
gados nas realizacións prácticas do módulo. 

• Interpretación de planos, diagramas de bloques, esque-
mas, algoritmos, etc. 

• Elaboración de Informes-Memoria. 

• Instalación, configuración, administración e emprego das 
aplicacións informáticas empregadas nas realizacións 
prácticas do módulo. 

• Identificación, busca, selección e utilización da informa-
ción das distintas fontes. 

 

• Seguimento do alumno na clase. 

• Realizacións prácticas feitas polo alumno. 

• Informe-Memoria feito polo alumno. 

 

 Ata 3 puntos. 

− Contidos actitudinais. 

• Asistencia regular e puntualidade nas clases. 

• Actitude tolerante, respecto os compañeiros e o profesor. 

• Respecto e organización dos materias empregados polo 
alumno nas realizacións prácticas. 

• Cumprimento das medidas de seguridade. 

• Predisposición para o traballo. 

• Desenvolvemento dentro de un grupo de traballo. 

• Autonomía e iniciativa propia ante a resolución de pro-
blemas e as realizacións practicas propostas na clase. 

• Participación activa na clase. 

• Observación do alumno na clase. 

• Rexistro de faltas a través da aplicación “Xade”. 
 Ata 3 puntos. 
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• Para superar o módulo debera obterse un nota igual o superior a 5 puntos, sendo requisito imprescindible obter polo menos 1.5 puntos nos 
contidos conceptuais, 1 punto nos procedimentais, e 1 punto nos actitudinais. 

• A recuperación dos alumnos co módulo pendente será nos períodos establecidos pola lexislación vixente. Estes alumnos disporán dun conxunto 
de actividades que lles permita acadar os contidos xa vistos dun xeito progresivo. 

• Os alumnos con perda do dereito a avaliación continua farán unha proba que combine os contidos conceptuais e procedimentais. En todo caso o 
alumno será informado durante o último  trimestre, lugar, partes e materiais necesarios para a realización da proba. 

• O sistema de avaliación será continuo. Nas sucesivas avaliacións introduciranse mecanismos de avaliación dos contidos xa vistos de xeito que o 
alumno que aprobe a derradeira avaliación terá superado o módulo. 

• O dispoñer de unha soa liña non existe motivo para a disparidade de criterios para avaliar a un mesmo curso, polo tanto cando un alumno non 
supere un módulo será responsabilidade da xunta avaliadora a toma da decisión final. 

• Deberase avaliar a ós alumnos, a ó proceso e a ó profesor, recolléndose os acordos da xunta avaliadora na acta da sesión. 

                   Hay que ter en conta que moito do material utilizado no taller está obsoleto. En moitos casos non dispoñemos 
de recursos suficientes para facer as prácticas e actividades planificadas para adquirir as destrezas desexadas, polo que 
os mínimos exisibles poden diferir dos indicados na programación. 
 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

• A recuperación do alumnado con partes non superadas do módulo estará en consonancia cos prazos e normas establecidas o amparo da 
lexislación educativa. Este alumnado dispoñerá dun conxunto de actividades que lles permita acadar os obxectivos  dun xeito progresivo. 

• O profesor encargado de facer o deseño e seguimento destas actividades será o que imparta o módulo profesional no presente curso académi-
co. 

• Os documentos de referencia para o deseño das actividades serán o Currículo do Ciclo, a Programación didáctica e os informes elaborados 
polo titor e o profesorado. 

6.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumna-
do con perda de dereito a avaliación continua 

• O alumnado con perda do dereito a avaliación continua poderá recuperar o módulo mediante unha proba extraordinaria que combine os conti-
dos conceptuais e procedimentais. 

• Este alumnado será informado durante o último  trimestre do lugar, partes e materiais necesarios para a realización desta proba. 
• O profesor encargado de facer o deseño e avaliar a proba será o que imparta o módulo profesional durante o presente curso académico. 
• A ponderación dos coñecementos, procedimentos e actitudes será a mesma que a establecida para o resto das avaliacións. 

 

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 la 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 o respecto. 

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

• O contraste das experiencias con outros compañeiros do equipo docente o de outros centros. 

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

• Outro elemento a considerar podería ser a información proporcionada polo titor a cada profesor acerca das impresións transmitidas polos alumnos nas titorí-
as 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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Anexo 1 
Cuestionario anónimo a cumprimentar polos alumnos, sobre que les ha parecido a labor do profesor, así como o que esperaban do módulo e si este ha 

cuberto a súas expectativas. 
Se cumprimentara ao finalizar cada avaliación e o finalizar o curso. 

Anexo 2 Cuestionario da avaliación da unidade didáctica a cargo do alumno. 
Se cumprimentará ao finalizar cada unidade didáctica. 

Anexo 3 Cuestionario de auto avaliación do profesor a cargo do profesor. 
Se cumprimentará ao finalizar cada unidade didáctica. 

Anexo 4 Cuestionario da avaliación da programación didáctica a cargo do profesor. 
Se cumprimentara ao finalizar cada avaliación e o finalizar o curso. 

A intervención educativa debe ser continua e, por tanto, convén tomar datos ao largo do proceso para facer os cambios pertinentes en o momento adecuado. No obstante, 
dadas as características dos diferentes elementos do proceso e dos documentos en que se plasman, hai momentos especialmente indicados para recoller a información que 
serve de base para a avaliación: 

 
• A avaliación inicial o comezo do curso para situar tanto o punto de partida do grupo como do equipo docente, así como os recursos materiais e 

humanos de que dispón o centro. 
• Tras a finalización de cada unidade didáctica para tomar decisións sobre posibles cambios na propia unidade o seguintes. 
• Ao final do ciclo o curso, os datos tomados durante o desenvolvemento da programación permitirán avaliar e tomar decisións de modificación 

das programacións. 
 
En resumen, a avaliación do proceso de ensinanza - aprendizaxe nos vai a permitir avaliar a actividade docente, e de esta maneira poder mellorar aqueles aspectos que 

sexan deficientes o no acaden as expectativas desexadas. 
Todo esto nos axudará a mellorar a programación para o curso seguinte e solucionar aquelas deficiencias que puidera ter esta. 

8.  Medidas de atención á diversidade 

8.1 Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente 
aos obxectivos programados 

− A programación está elaborada para un grupo de alumnos/as, 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 alumno/a. 

− Dentro do desenvolvemento didáctico deste módulo profesional aplicaranse as medidas necesarias para dar resposta o alumnado con 
necesidades educativas específicas, sempre contando co o apoio do Departamento de Orientación do Instituto. 

 
− Alumnos/as con dificultade de aprendizaxe 
− Os alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe se lles tratará de orientar cara a realización das actividades máis básicas que 

cumpran cos obxectivos mínimos marcados para o módulo. Se lles proporcionará información de apoio adecuada a seu nivel. 
 

 
− Alumnos/as con discapacidade física 
− Con respecto os alumnos/as que presenten algunha discapacidade física segundo sexa esta temporal ou permanente actuarase de 

diferente forma. Para las discapacidades físicas permanentes realizaranse as Adaptacións de Acceso o Currículo que sexan oportunas, 
baseadas na adaptación dos espacios, aspectos físicos, equipamentos e recursos. No caso de discapacidades físicas temporais 
realizarase a adaptación que se considere mais adecuada para cada caso particular durante o tempo que dure a discapacidade. 

 
− Alumnos/as estranxeiros 
− No caso de alumnos/as estranxeiros con problemas de comunicación asociados a linguaxe realizaranse Adaptacións de Acceso o Currículo 

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

− Alumnos/as con problemas de inserción social ou trastorno de personalidade 
− No caso de alumnos/as que presenten problemas de inserción social e para os que manifesten trastornos de personalidade ou conducta  

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

− Alumnos/as con necesidades educativas específicas 
− Para os alumnos/as con necesidades educativas específicas realizaranse Adaptacións Curriculares, estas poderán ser significativas ou non 

significativas dependendo da gravidade das necesidades educativas especiais do/a alumno/a. As adaptacións curriculares destes 
alumnos/as realizaranse sempre de acordo co a avaliación psicopedagóxica do/a alumno/a e tendendo presentes tanto os obxectivos 
xerais do ciclo como a obtención dun nivel suficiente nos obxectivos xerais do módulo. 
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9. Aspectos transversais 

9.1 Programación da educación en valores 

− E importante destacar que con este módulo non só se pretende acadar as capacidades ou obxectivos anteriormente expostos, sino 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 
− Si temos en conta que co centro educativo non so sirve a fines individuais, sino tamén a fines sociais, e que prepara para vivir como adul-

tos responsables os xoves, entendemos perfectamente que se aborden xunto a temas formativos - científicos, temas transversais que den 
resposta a outras necesidades básicas, referidas principalmente a valores, ideoloxías, modos, etc. Por elo, establecemos o seguinte obxec-
tivo para noso módulo profesional: 

 
− “Resolve los conflictos 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.” 
 
− Ademais dos contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais, encontramos os contidos transversais, que están constituídos por un 

conxunto de contidos de especial relevancia para o desenvolvemento da sociedade. Sen embargo, estes contidos no se inclúen no currícu-
lo ni como módulos ni como bloques de contido, polo que debe planificarse o seu tratamento a través dos diferentes módulos profesionais 
do ciclo formativo. Relación de temas transversais: 

 
o Educación moral e cívica. 
o Educación par a paz. 
o Educación para la igualdade de oportunidades de ambos sexos. 
o Educación ambiental. 
o Educación Sexual. 
o Educación vial. 
o Educación do Consumidor. 
o Educación para ol ocio. 
o Educación para a saúde. 

 
− Os contidos curriculares dos temas transversais se desenvolveran o largo de todas e cada unha das unidades didácticas. 

 
− Uso das tecnoloxías da información e comunicación 
− De igual modo, e posto que hoxe en día nos encontramos inmersos na era da sociedade da información, non debemos descoidar o uso 

que o alumnado pode facer das tecnoloxías dispoñibles para a búsqueda e comunicación da información. Por elo, establecemos os seguin-
tes obxectivos relacionados co uso adecuado das tecnoloxías da información e comunicación para o módulo profesional: 

 
− “ Utilizar satisfactoriamente as diferentes ferramentas e técnicas propias das tecnoloxías da información e comunicación para a busca da 

información, discriminando e contrastando a veracidade e corrección da información obtida.” 
 
− Ademais, estes contidos novamente se desenvolveran a o largo de todas e cada unha das unidades didácticas. 

 
− Prevención de riscos laborais 
− Por último, e dado que a finalidade última de o ciclo formativo e formar profesionais que poidan incorporarse directamente o mundo laboral, 

e necesario que o noso alumnado coñeza os riscos laborais propios da  súa profesión. Concretamente en este módulo os riscos laborais 
máis importantes están directamente relacionados tanto con unha mala organización do posto de traballo como con unha mala ergonomía 
no mesmo, ademais ten unha especial relevancia todos os riscos derivados da exposición as ondas electromagnéticas e o traballo en altu-
ra. Es por elo, que estableceremos en o módulo profesional o seguinte obxectivo: 

 
− Coñecer e respectar as principais normas de prevención de riscos  laborais no posto de traballo. 

 
− Estes contidos vanse a secuenciar de maneira transversal o largo do módulo profesional, de forma que a  finalización do mesmo se desen-

volvesen completamente. 
 

9.2 Actividades complementarias e extraescolares 

Este apartado se integra na programación do ciclo de forma global para todos os módulos formativos, polo que e preciso ver o apartado correspon-
de da programación onde se desenvolve o mesmo. 
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