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

 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 agrupados 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.

 A pirámide de poboación do Grove mostra unha estructura demográfica madura como consecuencia dunha evolución demográfica caracterizada

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 derradeiras

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

encontran formando rúas, prazas ou outras vías urbanas), fronte a un escaso 8,33% do total que habita en 10 espazos diseminados de vivendas.

O ámbito produtivo redúcese básicamente  ao turismo e a pesca, polo que o currículo neste ámbito ten unha baixa aplicación e limítase en moitos

casos a instalación e configuración de instalacións de antenas TDT en vivendas e interfonía.
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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 Cómo se diseña a ICT según o regramentoNormativa.
Canalización e
cableado na ICT

20 20

2 Descripción e manexo dos distintos sinaisTransmisión de sinais
na ICT

12 15

3 Comunicacións de radio_Tv_SAT en ICTA radio e a Televisión
na ICT

30 20

4 Comunicacións telefónicas en ICTA telefonía nas ICT 25 15

5 Comunicacións de interfonía e seguridade en ICTA interfonía e o control
de acceso

25 15

6 Proceso de posta en marcha e mantemento das ICTPosta a punto das
ICT.Mantemento e
conservación

30 10

7 Normativas se seguridade en instalacións de ICTSeguridade 5 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Normativa. Canalización e cableado na ICT 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.

CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).

CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.

CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).

CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).

CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.

CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.

CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.

CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.

CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).

 Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.

 Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.

 Telefonía interior e intercomunicación.  Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación.  Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
 Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Transmisión de sinais na ICT 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio.  Antenas de TV: tipos e elementos e característic
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A radio e a Televisión na ICT 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. NO

RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe. NO

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados. 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 técnicas da instalación.

   CA2.1.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación de radio e TV na ICT

CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

   CA2.2.1 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación de radio e TV

CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.

   CA2.3.1 Utilizáronse ferramentas informáticas axeitadas a difusión de radio e TV na ICT

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

   CA2.4.1 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación de radio e TV

CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

   CA2.5.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación  de radio e Tv coa calidade requirida.

CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

   CA2.6.1 Empregouse a simboloxía utilizada en radio y TV.

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.

   CA2.7.1 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais  de radio e TV que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e
normativas

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

   CA2.8.1 Elaborouse o orzamento correspondente a instalacións de radio e Tv na ICT

CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

   CA2.9.1 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación de radio e TV
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Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

   CA3.1.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc da instalación de radio e TV

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

   CA3.2.1 Realizouse a traza da instalación de radio e Tv

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

   CA3.3.1 Localizáronse e fixáronse canalizacións para radio e Tv

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc.

CA3.5 Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do equipamento de cabeceira.

CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.

   CA3.6.1 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

   CA3.7.1 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación de radio e Tv

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

   CA3.8.1 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe de radio e TV

CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.

   CA3.9.1 Realizouse unha selección do material de radio e TV instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico

CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.

 0  CA3.10.1 Aproveitáronse convenientemente os materiais empregados na instalación de radio e TV

CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

    CA3.11.1 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados nas instalacións de radio e TV na ICT

CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

    CA3.12.1 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia en ICT de  radio e TV

CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

    CA3.13.1 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo nas instalacións de radio e Tv na ICT.

CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, interferencias, etc.

CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.

CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

   CA4.4.1  Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais de radio e TV nos sistemas da instalación

CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

   CA4.5.1 Relacionáronse os parámetros de radio e TV medidos cos característicos da instalación

CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.

   CA4.6.1 Realizáronse probas funcionais e axustes na instalación de radio e Tv

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

   CA4.7.1 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada específica para radio e Tv

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).

   Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de radio e Tv na ICT

 Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe.  Equipamento de cabeceira.  Elementos para a
distribución.  Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión.  Instal
 Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos.  Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
   Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas para radio e TV.Equipamentos e elementos. Medios de transmisión

 Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

   Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación de radio e TV

 Documentación e planos de instalacións de ICT.

 0Traballo en equipo.

 0  Traballo en equipo nas instalacións de radio e TV

   Documentación e planos de instalacións de radio e Tv  ICT

 Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas e útiles para a
montaxe.
   Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas e útiles para a montaxe

 Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas
e útiles para a montaxe.
   Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivenda.Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas e útiles para a montaxe

 Montaxe de mastros, torres e accesorios (CA3.4)

 Calidade na montaxe de instalacións de ICT.

    Calidade na montaxe de instalacións de radio e Tv na ICT

 Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.

    Criterios de selección do material instalado de radio e Tv no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico
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Contidos

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

   Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados nas instalacións de radio e Tv

 Limpeza e orde no traballo.

   Limpeza e orde no traballo nas instalacións de radio e TV

 Eficiencia e organización do traballo.

   Eficiencia e organización do traballo nas instalacións de radio e TV

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.

   Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de radio e TV ICT.

   Software de xestión de instalacións de SMATV na ICT (CA 4.2)

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.

   Parámetros de funcionamento nas instalacións de radio e TV para a ICT: axustes e posta a punto

 Posta en servizo da instalación de ICT.

    Posta en servizo da instalación de radio e TV da ICT

 Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.

   Documentación para a posta en servizo da instalación de radio e Tv da ICT

 Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

   Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta empregada en radio e TV na ICT
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A telefonía nas ICT 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. NO

RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe. NO

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados. NO

4.4.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 técnicas da instalación.

   CA2.1.2 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación de telefonía na ICT

CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

   CA2.2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación de telefonía e banda ancha

CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.

   CA2.3.2 Utilizáronse ferramentas informáticas axeitadas a difusión de telefonía e banda ancha na ICT

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

   CA2.4.2 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación de telefonía e banda ancha

CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

   CA2.5.2 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación de telefonía e banda ancha coa calidade requirida.

CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

   CA2.6.2 Empregouse a simboloxía utilizada en telefonía e banda ancha

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.

   CA2.7.2 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais de telefonía e BA que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e
normativas.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

   CA2.8.2 Elaborouse o orzamento correspodente a telefonía e BA na ICT

CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

   CA2.9.2 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación de telefonía e BA
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Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

   CA3.1.2 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc da instalación de telefonía e BA

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

   CA3.2.2 Realizouse a traza da instalación de telefonía e BA

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

   CA3.3.2 Localizáronse e fixáronse canalizacións para telefonía e BA

CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.

   CA3.6.2 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de  telefonía.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

   CA3.7.2 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación de telefonía e BA

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

   CA3.8.2 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe de telefonía e BA

CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.

 0  CA3.10.2 Aproveitáronse convenientemente os materiais empregados na instalación de telefonía e BA

CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

    CA3.11.2 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados nas instalacións de telefonía e BA na ICT

CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

    CA3.12.2 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia en  ICT de telefonía e BA

CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

    CA3.13.2 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo nas instalacións de telefonía e BA na ICT..

CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

   CA4.4.2  Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais de telefonía e BA nos sistemas da instalación

CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

   CA4.5.2 Relacionáronse os parámetros medidos  cos característicos da instalación de telefonía e BA

CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.

   CA4.6.2 Realizáronse probas funcionais e axustes na instalación de telefonía e BA

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.
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Criterios de avaliación

   CA4.7.2 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada específica para telefonía e BA

4.4.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).

   Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos telefonía e BA na ICT

 Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos.  Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
   Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas para telefonía e BA.Equipamentos e elementos. Medios

 Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

   Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación de telefonía e BA

 Documentación e planos de instalacións de ICT.

 0Traballo en equipo.

 0  Traballo en equipo nas instalacións de telefonía e BA

   Documentación e planos de instalacións de telefonía e BA na ICT

 Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas e útiles para a
montaxe.
   Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de banda larga. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas e útiles para a montaxe

 Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas
e útiles para a montaxe.
    Montaxe de instalacións  de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe. Ferramentas e útiles para a montaxe

 Calidade na montaxe de instalacións de ICT.

    Calidade na montaxe de instalacións de telefonía e BA na ICT

 Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

   Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados nas instalacións de telefonía e BA

 Limpeza e orde no traballo.

   Limpeza e orde no traballo nas instalacións de telefonía e BA

 Eficiencia e organización do traballo.

   Eficiencia e organización do traballo na instalacións de telefonía e BA

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.

   Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de telefonía e BA para a ICT

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.

   Parámetros de funcionamento nas instalacións de telefonía e BA para a ICT: axustes e posta a punto

 Posta en servizo da instalación de ICT.

    Posta en servizo da instalación de de telefonía e BA da ICT
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Contidos

 Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.

   Documentación para a posta en servizo da instalación de telefonía e BA da ICT

 Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

   Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta empregada en telefonía e BA na ICT
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A interfonía e o control de acceso 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. NO

RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe. NO

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

   CA2.1.3 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación de seguridade electrónica

CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

   CA2.2.3 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación de seguridade electrónica

CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.

   CA2.3.3 Utilizáronse ferramentas informáticas axeitadas a difusión de interfonía e seguridade electrónica na ICT

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

   CA2.4.3 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación de seguridade electrónica

CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

   CA2.5.3 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación de interfonía e seguridade electrónica coa calidade requirida.

CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

   CA2.6.3 Empregouse a simboloxía utilizada en interfonía a seguridade electrónica.

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.

   CA2.7.3 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais interfonía e seguridade electrónicade que cumpran as especificacións funcionais, técnicas,
comerciais e normativas.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

   CA2.8.3 Elaborouse o orzamento correspondente a interfonía e seguridade electrónica na ICT

CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

   CA2.9.3 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación de interfonía e seguridade electrónica
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Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

   CA3.1.3 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc da instalación de interfonía e seguridade electrónica

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

   CA3.2.3 Realizouse a traza da instalación de interfonía e seguridade electrónica

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

   CA3.3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións para interfonía e seguridade electrónica

CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.

   CA3.6.3 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de  comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

   CA3.7.3 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación de interfonía e seguridade electrónica

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

   CA3.8.3 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe de interfonía e seguridade electrónica

CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.

   CA3.9.2 Realizouse unha selección do material de interfonía e seguridade electrónica instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico

CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.

 0  CA3.10.3 Aproveitáronse convenientemente os materiais empregados na instalación de interfonía e seguridade electrónica

CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

    CA3.11.3 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados de interfonía e seguridade electrónica

CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

    CA3.12.3 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia en ICT de interfonía e seguridade electrónica

CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

    CA3.13.3 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo nas instalacións de interfonía e seguridade electrónica..

CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

   CA4.4.3  Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais de interfonía e seguridade electrónica nos sistemas da instalación

CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

   CA4.5.3 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación de interfonía e seguridade electrónica

CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.
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Criterios de avaliación

   CA4.6.3 Realizáronse probas funcionais e axustes na instalación de interfonía e seguridade electrónica

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

   CA4.7.3 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada específica para interfonía e seguridade electrónica

4.5.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).

   Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de interfonía e seguridade electrónica na ICT

 Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos.  Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
   Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas para interfonía e seguridade electrónica.Equipamentos e elementos.
Medios
 Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

   Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación interfonía e seguridade electrónica

 Documentación e planos de instalacións de ICT.

 0Traballo en equipo.

 0  Traballo en equipo nas instalacións de interfonía e seguridade electrónica

   Documentación e planos de instalacións de interfonía e seguridade electrónica na ICT

 Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas
e útiles para a montaxe.
 Calidade na montaxe de instalacións de ICT.

    Calidade na montaxe de instalacións de interfonía e seguridade electrónica na ICT

 Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.

    Criterios de selección do material instalado de interfonía e seguridade electrónica no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

   Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais empregados en interfonía e seguridade electrónica

 Limpeza e orde no traballo.

   Limpeza e orde no traballo nas instalacións de interfonía e seguridade electrónica

 Eficiencia e organización do traballo.

   Eficiencia e organización do traballo nas instalacións de interfonía e seguridade electrónica

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.

   Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de interfonía e seguridade electrónica para a ICT

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.

   Parámetros de funcionamento nas instalacións de interfonía e seguridade electrónica para a ICT: axustes e posta a punto

 Posta en servizo da instalación de ICT.
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Contidos

    Posta en servizo da instalación de interfonía e seguridade electrónica da ICT

 Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.

   Documentación para a posta en servizo da instalación de interfonía e seguridade electrónica da ICT

 Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

   Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta empregada en instalacións de interfonía e seguridade electrónica na ICT
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Posta a punto das ICT.Mantemento e conservación 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas. SI

RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.

CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.

CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.

CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en instalacións de ICT.

 Criterios e puntos de revisión.

 Operacións programadas.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico e localización de avarías.
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Contidos

 Manual de mantemento.

 Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT.

 Reparación de avarías.

 Calidade nas reparacións.

 Documentación sobre reparacións. Histórico de reparación de avarías.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Seguridade 5

4.7.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

4.7.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, pasos de emerxencia, etc.) e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado e monta

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 de
infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. 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 os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.

 Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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Adquirir e comprender os contidos conceptuais desenvolvidos nas unidades didácticas.

Deteccion e corrección das anomalias xurdidas nas realizacións prácticas.

Elección axeitada dos instrumentos de laboratorio, equipos informáticos e outros equipamentos empregados na realización das prácticas do

modulo.

Interpretación de diagramas de bloques, Planos, esquemas, etc.

Elaboración de informes.

Instalación, configuración e administracción das aplicacións informáticas.

Identificar e buscar  información técnica del módulo.

Asistencia regular e puntualidade nas clases

Respeto cos compañeiros e profesorado

Non utilización do movil na aula

Predisposicion para o traballo

Traballo en grupo de forma cooperativa

Autonomia e iniciativa na realización das tarefas

Participación activa nas clases

Utilizacion proveitosa do material da aula

O módulo considerase superado unha vez obtido como mínimo un 5 tanto na parte teórica como práctica e haber entregado todas as tarefas e

informes-memoria encomendadas.

E condición indispensable para a superación do módulo unha actitude responsable e educada tanto hacia os seus compañeiros como hacia o

profesorado que imparte no ciclo.

No se considerará aprobada aquela proba na que o aspirate non acade cada un dos RA e os CA indicados na programación. E condición

indispensable ter entregados todos os informes e memorias indicados polo profesor para poder presentarse aos examenes.

A calificación do módulo divídese en duas partes.

Práctica (informes_memorias_montaxes)puntúa un 30% da nota.

Exámes puntúa un 70 % da nota.

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

     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

académico.

    As actividades de recuperación estarán basadas en os traballos e prácticas elaboradas a o longo de todo o curso

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

4.1.- Parte teórica

Consistirá nunnha proba escrita que englobe os RA e os CA indicados na programación
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Estará formada por preguntas teóricas, lectura de esquemas eléctricos  e resolución de problemas.

Materia necesario e obrigatorio para a realización da pobra:

¿ Bolígrafo azul

¿ Bolígrafo vermello.

¿ Bolígrafo negro.

¿ Regra.

¿ Calculadora.

4.2 Segunda parte da proba

Consistirá na montaxe, configuración, e simulación mediante software de pequenas instalacións de infraestruturas de telecomunicacións de

vivendas e de edificios.

Aqueles alumnos con perda de dereito  de avaliación continua non poderan facer prácticas de taller

Para superar a proba debe ter un 5 en cada unha das partes

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 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.

Todas aquelas actividades deseñadas para a sua impartición ¿poderán ser modificadas ou anuladas en función da dispoñibilidade do material

requerido para o seu desenvolvemento

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Obxectivos da avaliación inicial

 Coñecer o grao de desenvolvemento acadado polo alumnado nos aspectos básicos da aprendizaxe e de dominio dos contidos

dos distintos módulos. Coñecer a situación de partida na que se atopa o alumnado para afrontar as novas aprendizaxes.

Axustar a acción docente ás características do grupo-clase e dos alumnos/as individuais. Detectar posibles dificultades de aprendizaxe, para

establecer a tempo as medidas oportunas de atención á diversidade.

Contidos da avaliación inicial.

Nivel de dominio dos contidos mínimos nos distintos módulos.

Nivel de dominio das capacidades instrumentais.

 Aspectos xerais familiares, de relación social, hábitos de estudo,...
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Datos académicos anteriores.

 Aptitudes xerais de cada alumno/a.

 Clima de convivencia e traballo no grupo: respecto entre os compañeiros/as, respecto ó profesorado, actitudes integradoras ou

de rexeitamento entre compañeiros/as, relacións profesorado-grupo, resposta positiva ou negativa ás propostas e tarefas, grao

de motivación/interese do grupo, grao de participación.

Procedemento:

 A avaliación forma parte do proceso educativo, polo que se evitará a separación entre os momentos de ensinar e aprender e os

momentos de avaliar.

As valoracións que se realicen deberán ter fundamentalmente un carácter cualitativo. Avaliar sen manexar cualificacións.

Hai unha información que interesa ó profesorado e ós departamentos didácticos para poder axustar as programacións, as

metodoloxías, as actividades concretas, ...: o nivel dos contidos en cada módulo.

 Outra información que poda ser interesante poñela en común na sesión de avaliación: datos persoais/familiares relevantes;

datos académicos anteriores; clima de convivencia e traballo no grupo.

8.b) 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 aten-ción

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

nece-sidades 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  re-

alizaranse 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 modulo
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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, 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 adultos

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 obxectivo 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 currículo 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:

Educación moral e cívica.

Educación par a paz.

Educación para la igualdade de oportunidades de ambos sexos.

Educación ambiental.

Educación Sexual.

Educación vial.

Educación do Consumidor.

Educación para ol ocio.

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 seguintes 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
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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 altura. 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 desenvolvesen

completamente.

9.b) 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

corresponde da programación onde se desenvolve o mesmo.
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