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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de montar e manter infraestruturas de redes de datos e

sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

Configuración da instalación.

Interconexión de equipamentos informáticos en rede.

Instalación de centrais telefónicas tipo PBX en vivendas e locais, como comercios, pequenas oficinas e centros educativos, etc.

Ampliación de centrais telefónicas e sistemas asociados.

Programación de centrais telefónicas e os seus módulos externos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Montaxe de infraestruturas de redes locais de datos.

- Mantemento de infraestruturas de redes locais de datos.

- Instalación e mantemento de sistemas de telefonía.

- Instalación e programación de centrais telefónicas.

- Mantemento de equipamentos.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0361_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9

1 Redes locais de datos e
sistemas de cableado
estruturado

Descripción e tipoloxia de redes locais. Tipos de cableado
estruturado

82 35 X X X

2 Redes sen fios Tipos e funcionamento das redes sen fios 38 10 X

3 Redes de telefonia Conceptos básicos, descricion e tipos de pequenos sistemas
de telefonia. PBX

44 20 X X

4 Instalación e programación de
PBX. Mantemento de
infraestructuras de redes

Montaxe e posta a punto de PBXs. Realizacion de
mantemento

40 30 X X

5 Prevencion de riscos laborais en
infraestruturas de
telecomunicación

Descrición das normas de PRL en redes de datos e sistemas
de telefonia

4 5 X

Total: 208

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
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Redes locais de datos e sistemas de cableado estruturado 82

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a
compoñen. SI

RA2 - Monta canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

RA3 - Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Clasifica as redes de datos segundo varios criterios de
selección e as súas aplicacións

3,011.1 Identificar distintos tipos de redes de datos

Describe as vantaxes e inconvintes das topoloxías de rede 2,022.1 Recoñecer as distintas topoloxías de rede nas LAN

Explica o proceso de comunicación entre 2 ordenadores dunha
rede segundo as capas do modelo OSI

2,033.1 Describir o principio de funcionamento das redes locais

Describe as características técnicas dos tipos de adaptadores
de rede

4,044.1 Describir as características dos elementos que integran unha LAN

Describe as características técnicas dos tipos de Switchs e
Routers

4,055.1 Describir as características dos elementos que integran unha LAN

Describe as características dos cables UTP 4,066.1 Describir os medios de transmisión empregados nas LAN

Identifica os elementos que conforman un RACK 6,077.1 Recoñecer os elementos integrantes dun armario de comunicacións

Describe as características dos subsistemas de cableado
estruturado

8,088.1 Identifica os subsistemas de cableado estruturado

Describe o procedemento de conectorizado de distintos tipos
de cables

8,099.1 Describir tecnicas de montaxe do SCE

Describe as técnicas de trazado de canalizacións 8,01010.1 Describir técnicas de montaxe do SCE

Instala unha tarxeta de rede Ethernet nun PC 2,01111.1 Configurar equipos para a súa conexión a rede cableada

Comparte recursos físicos e lóxicos nunha LAN 4,01212.1 Configurar equipos para a súa conexión a rede cableada

Describe as características técnicas dos aparellos empregados
na comprobación de LANs

6,01313.1 Coñecer os tipos de instrumentos de medida empregados en LAN

Construe un latiguillo para redes LAN 2,01414.1 Montaxe de cables nas LAN

Explica os fundamentos da teoria de redes de datos 10,01515.1 Identificar os tipos de redes de datos existentes

Expón procedementos de montaxe e verificación de redes
locais de datos

9,01616.1 Aplicar procedementos e técnicas para a montaxe e comprobación do
funcionamento das redes de datos locais

82TOTAL

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

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5CA1.1 Identificáronse os tipos de redes de datos. PE.1 - Exame•

S 5CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais. PE.2 - Exame•

S 2CA1.3 Describíronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e bus, etc.). PE.3 - Exame•

S 5CA1.4 Describíronse os elementos da rede local e a súa función. PE.4 - Exame•

S 5CA1.5 Clasificáronse os medios de transmisión. PE.5 - Exame•

S 5CA1.6 Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e encamiñador, etc.). PE.6 - Exame•

S 2CA1.7 Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e as súas
características.

PE.7 - Exame•

S 2CA2.1 Realizouse un esbozo da instalación. LC.1 - Practica de taller•

S 5CA2.2 Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da
instalación.

LC.2 - Practica de taller•

S 5CA2.3 Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado. PE.8 - Practica de taller•

S 5CA2.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a
documentación técnica.

LC.3 - Practica de taller•

S 5CA2.5 Montáronse as canalizacións e as caixas repartidoras. LC.4 - Practica de taller•

S 5CA2.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento. LC.5 - Practica de taller•

S 5CA2.7 Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario. LC.6 - Practica de taller•

S 3CA2.8 Realizáronse as conexións. LC.7 - Practica de taller•

S 2CA2.9 Realizáronse as probas funcionais. LC.8 - Practica de taller•

S 2CA2.10 Actualizouse o esbozo inicial cos cambios realizados durante a montaxe da
instalación.

LC.9 - Practica de taller•

S 2CA3.1 Dispúxose optimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas
nos armarios.

LC.10 - Practica de taller•

S 5CA3.2 Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.). LC.11 - Practica de taller•

S 5CA3.3 Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable. LC.12 - Practica de taller•

S 5CA3.4 Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación. LC.13 - Practica de taller•

S 5CA3.5 Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión. LC.14 - Practica de taller•

S 2CA3.6 Realizouse a conexión do armario á rede eléctrica. LC.15 - Practica de taller•

S 3CA3.7 Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede. LC.16 - Practica de taller•

S 5CA3.8 Instalouse o software. LC.17 - Practica de taller•

100TOTAL

4.1.e) Contidos
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Contidos

 Tipos de redes: topoloxía.

 Técnicas de transmisión.

 Tipos de redes locais: ethernet, sen fíos e VSAT, etc.

 Cableamento estruturado: tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, etc.); conectadores, armarios, e equipamentos e elementos de distribución (switch, encamiñador, etc.).

 Paneis de distribución.

 Interpretación de planos e esquemas.

 Canalizacións.

 Tendido de cables.

 Montaxe e conexión de tomas de usuario.

 Etiquetaxe e marcaxe.

 Ferramentas e técnicas empregadas na instalación.

 Comprobacións e verificacións do cableamento: medidas.

 Ferramentas e utensilios de montaxes xerais e específicos para par trenzado, fibra óptica, etc.

 0Seguridade básica dunha rede con cables. Protección de Datos.

  Elaboración de informes técnicos.

 Configuración do armario.

 Subministración eléctrica.

 Preparación do cable.

 Conexión de conectadores segundo o tipo de cable (par trenzado, fibra, etc.).

 Sinalización e etiquetaxe.

 Comprobacións e axustes.

 Certificación dunha infraestrutura de rede local.

 Adaptador de rede con cables: configuración.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Clasifica as redes de datos
segundo varios criterios de
selección e as súas
aplicacións - Tipos de redes
locais

Busqueda de
información de tipos de
redes de datos

• Esqema gráfico• Libro do módulo,
internet

• PE.1 - Exame•

2,0Describe as vantaxes e
inconvintes das topoloxías
de rede - Topoloxias de
rede

Consulta de
información teórica

• Esqema gráfico• Libro do módulo,
internet

• PE.3 - Exame•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Explica o proceso de
comunicación entre 2
ordenadores dunha rede
segundo as capas do
modelo OSI - Modelo OSI

Consulta de
información teórica

• Resumo de texto• Libro do módulo,
internet

• PE.2 - Exame•

4,0Describe as características
técnicas dos tipos de
adaptadores de rede - LAN
cableada

Consulta de
información teórica e
nos catalogos

• Esquema de texto• Libro do módulo,
internet, catálogos

• PE.6 - Exame•

4,0Describe as características
técnicas dos tipos de
Switchs e Routers - Lan
cableada

Consulta de
información teórica e
Databooks

• Esquema de texto• Libro do módulo,
internet, catálogos

• PE.4 - Exame•

PE.6 - Exame•

4,0Describe as características
dos cables UTP - LAN
cableada

Consulta de
información teórica

• Esquema de texto• Libro do módulo,
internet

• PE.5 - Exame•

6,0Identifica os elementos que
conforman un RACK - LAN
cableada

Consulta da teoria ,
inspección visual dos
recursos da aula

• Esqema gráfico• Libro do módulo,
internet, catálogos

• PE.6 - Exame•

PE.7 - Exame•

8,0Describe as características
dos subsistemas de
cableado estruturado - SCE

Consulta da teoria• Resumo de texto• Libro do módulo,
internet

• PE.6 - Exame•

8,0Describe o procedemento
de conectorizado de
distintos tipos de cables -
SCE

Consulta de
información teorica

• Esquema gráfico• Libro do módulo,
internet

• LC.3 - Practica de taller•

PE.8 - Practica de taller•

8,0Describe as técnicas de
trazado de canalizacións -
SCE

Consulta de
información teórica

• Esquema de texto• Libro do módulo,
internet

• LC.1 - Practica de taller•

LC.2 - Practica de taller•

LC.3 - Practica de taller•

LC.4 - Practica de taller•

LC.5 - Practica de taller•

LC.6 - Practica de taller•

LC.7 - Practica de taller•

LC.8 - Practica de taller•

LC.9 - Practica de taller•

2,0Instala unha tarxeta de rede
Ethernet nun PC -
Instalación de redes LAN

Montaxe e verificación
do funcionamento da
tarxeta nun PC

• Instalacion,
configuración e posta a
punto

• tarxeta de rede, PC,
cables UTP

• LC.10 - Practica de taller•

LC.11 - Practica de taller•

LC.13 - Practica de taller•

LC.17 - Practica de taller•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Comparte recursos físicos e
lóxicos nunha LAN -
Instalación de redes LAN

Configuración software
do PC para compartir
recursos hardware e
sofware

• Montaxe, configuración
e posta a punto

• PCs, tarxeta de rede,
latiguillos de rede LAN,
SO Windows ou Linux

• LC.12 - Practica de taller•

LC.15 - Practica de taller•

LC.16 - Practica de taller•

LC.17 - Practica de taller•

6,0Describe as características
técnicas dos aparellos
empregados na
comprobación de LANs -
Instalación de redes LAN

Consulta de
información teorica

• Esquema de texto• Libro do módulo,
internet, catálogos

• LC.8 - Practica de taller•

2,0Construe un latiguillo para
redes LAN - Instalación de
redes LAN

Montaxe e posta a
punto

• Construcción dun
latiguillo

• cable de red ,
conectores,
comprobador de
cables, tenaza
crimpadora

• LC.5 - Practica de taller•

LC.6 - Practica de taller•

LC.8 - Practica de taller•

LC.14 - Practica de taller•

10,0Explica os fundamentos da
teoria de redes de datos -
Teoria de redes

Explica os tipos de
redes de datos, a sua
topoloxía, líñas de
transmisión,
funcionamento das
redes

• Adquisión global de
coñecementos relativo
a redes de datos

• Pizarra, videoproxector,
Internet

• PE.1 - Exame•

PE.2 - Exame•

PE.3 - Exame•

PE.4 - Exame•

9,0Expón procedementos de
montaxe e verificación de
redes locais de datos -
Montaxe de redes

Explica os métodos de
montaxe, canalizacións
e cableado estruturado
das redes de datos

• Identificación de
procedementos e
técnicas de
construcción de redes
de datos e cableado
estruturado

• Pizarra, videoproxector,
Internet

• PE.5 - Exame•

PE.6 - Exame•

PE.7 - Exame•

82,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Redes sen fios 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Describe as carcaterísticas dos tipos de redes sen fios 4,011.1 Identificar tipos de redes de datos

Describe os protocolos e tecnoloxías na internet móbil 2,022.1 Identificar tipos de redes sen fios

Describe as características das redes VSAT 2,033.1 Identificar redes de datos sen fios

Describe as caracerísicas técnicas das normas 802.11 4,044.1 Recoñecer a norma que regula as redes sen fios

Describe as características técnicas dos elementos que
integran unha rede Wifi

5,055.1 Identificar os elementos dunha rede sen fios

Conecta e configura un AP a rede LAN 4,066.1 Montar elementos dunha rede Wifi

Comparte recursos entre equipos e dispositivos sen fios 6,077.1 Montar elemntos dunha rede Wifi

Indica o procedemento de instalación dunha tarxeta WiFi de
tipo PCI no ordenador

7,088.1 Montar elementos dunha rede Wifi

Explica as medidas de seguridade empregadas nas redes Wifi 4,099.1 Configurar medidas de seguridade nas redes sen fíos

38TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20CA4.1 Identificouse a localización dos puntos de acceso, as antenas e as canles
dispoñibles.

LC.1 - Practica de taller•

S 10CA4.2 Montáronse as antenas. LC.2 - Practica de taller•

S 10CA4.3 Realizáronse as conexións entre a antena e os equipamentos. LC.3 - Practica de taller•

S 10CA4.4 Verificouse a recepción do sinal. LC.4 - Practica de taller•

S 10CA4.5 Instaláronse os dispositivos sen fíos. LC.5 - Practica de taller•

S 10CA4.6 Configuráronse os modos de funcionamento. LC.6 - Practica de taller•

S 10CA4.7 Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores sen fíos. LC.7 - Practica de taller•

S 20CA4.8 Instalouse o software correspondente. LC.8 - Practica de taller•
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100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de transmisión.

 Redes VSAT: características e equipamentos.

 Redes locais sen fíos: características.

 Puntos de acceso sen fíos.

 Adaptador de rede sen fíos: configuración.

 Técnicas de montaxe e instalación de antenas e equipamentos sen fíos.

 Seguridade básica en redes sen fíos. Protección de Datos.

 Elaboración de informes técnicos.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Describe as carcaterísticas
dos tipos de redes sen fios -
Tipos de redes

Consulta de teoria e
desenvolvemento

• Resumo escrito• Apuntes, libro, internet• LC.1 - Practica de taller•

LC.3 - Practica de taller•

2,0Describe os protocolos e
tecnoloxías na internet
móbil - Servizos na Internet
móbil

Consulta e
desenvolvemento de
teoria

• Resumo escrito• Apuntes, libro, internet• LC.4 - Practica de taller•

LC.5 - Practica de taller•

2,0Describe as características
das redes VSAT - Tipos de
redes

Consulta e
desenvolvemento da
teoria

• Resumo escrito• Apuntes, libro, internet• LC.3 - Practica de taller•

LC.4 - Practica de taller•

4,0Describe as caracerísicas
técnicas das normas 802.11
- Redes Wifi

Consulta da lexislación
vixente

• Resumo escrito• Apuntes, libro, internet• LC.6 - Practica de taller•

5,0Describe as características
técnicas dos elementos que
integran unha rede Wifi -
Instalación de Wifi

Consulta da teoria,
catalogos técnicos de
tiendas en liña, etc.

• Esquema grafico• Apuntes, libro, internet• LC.1 - Practica de taller•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Conecta e configura un AP
a rede LAN - Instalación de
Wifi

Conecta fisicamente o
AP a rede local e
configura os seus
parámetros básicos por
software

• Posta en
funcionamento dun AP
a unha rede local

• cable UTP cat. 5e,
router-AP, LAN con IP
libre, comprobador de
cable,

• LC.1 - Practica de taller•

LC.2 - Practica de taller•

LC.4 - Practica de taller•

LC.5 - Practica de taller•

LC.6 - Practica de taller•

LC.7 - Practica de taller•

LC.8 - Practica de taller•

6,0Comparte recursos entre
equipos e dispositivos sen
fios - Instalación de Wifi

Dispor de recursos
compartidos de tipo
hardware e sofware
para utilizados na rede
sen fios e na rede
cableada.
Configuración no SO
dos parámetros de rede
e compartición de
recursos

• Compartición de
recursos hardware e
software nunha rede
sen fios

• SO Windows XP/7/8 ou
Ubuntu, funcionamento
da rede sen fios e da
rede cableada,
ferramentas software
de comprobación de
conectividade

• LC.7 - Practica de taller•

LC.8 - Practica de taller•

7,0Indica o procedemento de
instalación dunha tarxeta
WiFi de tipo PCI no
ordenador - Instalación de
Wifi

Conectar, instalar o
driver e configurar os
parámetros de rede

• Funcionamento dunha
tarxeta WiFi nun PC de
sobremesa

• Adaptador de rede WiFi
PCI o PCIe, driver do
adaptador, PC de
sobremesa tipo
Pentium IV ou AMD

• LC.3 - Practica de taller•

LC.5 - Practica de taller•

LC.6 - Practica de taller•

LC.8 - Practica de taller•

4,0Explica as medidas de
seguridade empregadas
nas redes Wifi -
Configuración dos
parámetros dun AP

Consulta de teoria
referente as medidas
de prevención sobre
seguridade nas redes
de datos

• Resumo escrito• Apuntes, libro, internet• LC.5 - Practica de taller•

LC.8 - Practica de taller•

38,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Redes de telefonia 44

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. SI

RA6 - Configura sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os compoñentes e xustificar a selección. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Clasifica as diferentes redes de acceso dispoñibles segundo a
tecnoloxía e o medio de transmisión que empregan

2,011.1 Clasificar PBX segundo a tecnoloxía empregada

Realiza un debuxo esquemático dos diferentes bloques que ten
a centraliña de prácticas e o diagrama de características, e
describe a función de cada bloque

2,022.1 Identificar os bloques funcionais e a súa función dunha centraliña

Busca en catálogos comerciais varios teléfonos IP hardware
compatibles para a mesma centraliña e describe as súas
características técnicas e funcionalidades

2,033.1 Manexar catálogos comerciais de produtos de telefonia

Describe os tipos de tarxetas e a súa función,  terminais
telefónicos e tipos de liñas que admite unha centraliña
tradicional

4,044.1 Recoñecer os servizos integrados dunha centraliña

Enumera os elementos físicos e lóxicos dunha centraliña
software e indica as características de configuración dun
teléfono IP dentro dunha LAN

4,055.1 Identificar os elementos dunha centraliña IP software

Describe as características e funcionamento dos principais
protocolos empregados polas centraliñas IP

2,066.1 Recoñecer as características dos protocolos de comunicación
empregados polas centraliñas IP

Numera e describe os servizos asociados a unha centraliña
telefónica RDSI/IP e indica a utilidade de cada servizo
(dialplán, buzón de voz, servizo de megafonía, grabación e
resposta de voz interactiva, etc.)

2,077.1 Coñecer os servizos asociados xenéricos dunha centraliña telefónica

Debuxa o esquema de configuración dunha centraliña IP
software integrada nunha LAN así como esquemas de
conexionado de módulos DECT e módulos GSM asociados a
centraliña

2,088.1 Representar esquemas de conexionado

Describe as características, funcionamento e prestacións dos
sistemas de telefonía implantados no centro educativo

4,099.1 Describir os parámetros e prestacións dos distintos sistemas de telefonía

Deseña un sistema de telefonía segundo requisitos iniciais 10,01010.1 Deseño de un sistema de telefonía

Describe os tipos, características, servizos integrados e
asociados e esquemas de conexionado de centraliñas

6,01111.1 Coñecer as prestacións dos distintos tipos de centraliñas

Describe os criterios de selección de centraliñas, dos seus
elementos principais e auxiliares e elaboración de presupostos
e software de aplicación

4,01212.1 Configurar sistemas de telefonía con centraliñas PBX e elección e
xustificación dos seus compoñentes

44TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10CA5.1 Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e recoñecé-ronse as
diferenzas entre elas.

PE.1 - Exame escrito•

S 10CA5.2 Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, in-tegración de
voz e datos, etc.).

LC.1 - practica de taller•

S 10CA5.3 Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, listaxe telefónica, etc.). LC.2 - Práctica de taller•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10CA5.4 Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as súas
características.

PE.2 - Exame escrito•

S 5CA5.5 Debuxáronse os esquemas de conexión. PE.3 - Exame escrito•

S 5CA5.6 Utilizáronse catálogos comerciais. LC.3 - Practica de taller•

S 5CA6.1 Describíronse as características técnicas dos sistemas de telefonía, as súas
posibilidades funcionais e as prestacións.

PE.4 - Exame escrito•

S 10CA6.2 Describíronse as características xerais e a función dos elementos que compoñen un
sistema de telefonía (cableamento, puntos de acceso de usuario, terminais, etc.).

PE.5 - Practica de taller•

S 5CA6.3 Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de liñas, interfaces
de entrada, etc.).

LC.4 - Practica de taller•

S 5CA6.4 Utilizáronse programas informáticos de aplicación. LC.5 - Practica de taller•

S 5CA6.5 Utilizáronse catálogos comerciais. LC.6 - Práctica de taller•

S 5CA6.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo diferentes
especificacións.

LC.7 - Practica de taller•

S 5CA6.7 Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións cos demais
elementos asociados.

LC.8 - Practica de taller•

S 5CA6.8 Realizouse o esquema da instalación. LC.9 - Practica de taller•

S 5CA6.9 Elaborouse o orzamento. LC.10 - Practica de taller•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Telefonía. Estrutura física da rede telefónica. Rede telefónica básica (RTB), rede dixital de servizos integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT e enlaces GSM.

 Bloques funcionais: sistema de control, unidade de conmutación, sistema de conexión, portos de enlace, etc.

 Tipos e características de centrais telefónicas.

 Interfaces de conexión con redes públicas.

 Esquemas e conexión de centrais.

 Servizos integrados: distribución automática de chamadas, conexión con computadores, integración de voz e datos, e interconexión de centrais por VoIP, etc.

 Servizos asociados: mensaxaría, megafonía e gravación, etc.

 Confidencialidade das comunicacións.

 Selección de centrais.

 Selección de elementos da central. Tarxetas de liña externa: liñas analóxicas e RDSI, etc.

 Selección de terminais para extensións analóxicas e dixitais, consolas, telefonía IP e fax, etc.

 Selección de elementos auxiliares.

 Elaboración de esquemas.

 Documentación da instalación.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Elaboración de orzamentos.

 Software de aplicación. Instalación e configuración.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Clasifica as diferentes
redes de acceso
dispoñibles segundo a
tecnoloxía e o medio de
transmisión que empregan -
Tipos de redes de telefonia

Clasifica as centraliñas
segundo a tecnoloxía
empregada

• Resumo• Apuntes, libro• PE.1 - Exame escrito•

2,0Realiza un debuxo
esquemático dos diferentes
bloques que ten a
centraliña de prácticas e o
diagrama de
características, e describe a
función de cada bloque -
Características dunha
centraliña

Analiza a estrutura
interna da centraliña da
aula-taller

• Debuxo esquematico,
resumo das funcións de
cada bloque funcional
da centraliña

• Manual de instalacion e
usuario da centraliña,
apuntes

• PE.2 - Exame escrito•

2,0Busca en catálogos
comerciais varios teléfonos
IP hardware compatibles
para a mesma centraliña e
describe as súas
características técnicas e
funcionalidades - Manexo
de catálogos

Manexo de catálogos
comerciais para obter
as características
técnicas do produto

• Resumo escrito• Catálogos comerciais,
Libros, Internet

• LC.3 - Practica de taller•

4,0Describe os tipos de
tarxetas e a súa función,
terminais telefónicos e tipos
de liñas que admite unha
centraliña tradicional -
Compoñentes dunha
central

Identifica os elementos
internos dunha
centraliña

• Resumo escrito• Apuntes, Manual de
instalación da
centraliña, Internet

• LC.1 - practica de taller•

4,0Enumera os elementos
físicos e lóxicos dunha
centraliña software e indica
as características de
configuración dun teléfono
IP dentro dunha LAN -
Características dunha
centraliña software

Identifica os elementos
que compoñen unha
centraliña IP

• Resumo escrito• Apuntes, Internet, libro• LC.1 - practica de taller•

2,0Describe as características
e funcionamento dos
principais protocolos
empregados polas
centraliñas IP -
Características dos
protocolos das centraliñas
IP

Busqueda de
información para
identificar as
características dos
protocolos IP

• Resumo escrito• Apuntes, Libro• LC.1 - practica de taller•

2,0Numera e describe os
servizos asociados a unha
centraliña telefónica
RDSI/IP e indica a utilidade
de cada servizo (dialplán,
buzón de voz, servizo de
megafonía, grabación e
resposta de voz interactiva,
etc.) - Coñecer os servizos
asociados

Manexo do manual de
usuario da centraliña

• Resumo escrito• Manual de usuario da
PBX, apuntes, libro

• LC.2 - Práctica de taller•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Debuxa o esquema de
configuración dunha
centraliña IP software
integrada nunha LAN así
como esquemas de
conexionado de módulos
DECT e módulos GSM
asociados a centraliña -
Representación de
esquemas de conexionado

Realiza o debuxo a
partir da información
proporcionada polo
manual de instalación e
mantemento

• Esquema gráfico• Manual de instalación e
mantemento da PBX,
apuntes, Internet

• PE.3 - Exame escrito•

4,0Describe as características,
funcionamento e
prestacións dos sistemas
de telefonía implantados no
centro educativo -
Descrición das
características dos
sistemas de telefonía dun
centro escolar

Manexo de manuais de
usuario dos sistemas
de telefonia existentes
no centro

• Resumo escrito• Manual de instalación e
mantemento, manual
de usuario de PBX,
apuntes, Internet

• PE.4 - Exame escrito•

10,0Deseña un sistema de
telefonía segundo
requisitos iniciais - Deseño
dunha centraliña

A partir das
necesidades requeridas
iniciais de instalación
dunha PBX, realiza o
deseño da mesma

• Proxecto con un guión
de desenvolvemento
estandar

• Apuntes, manuais de
usuario de PBXs,
Internet

• LC.4 - Practica de taller•

LC.5 - Practica de taller•

LC.6 - Práctica de taller•

LC.7 - Practica de taller•

LC.8 - Practica de taller•

LC.9 - Practica de taller•

LC.10 - Practica de taller•

PE.5 - Practica de taller•

6,0Describe os tipos,
características, servizos
integrados e asociados e
esquemas de conexionado
de centraliñas - Tipos de
centraliñas

Explica os tipos de
centraliñas actuais e as
súas características
técnicas

• Explicación teórica de
contidos

• Pizarra, videoproxector,
Internet

• LC.1 - practica de taller•

LC.2 - Práctica de taller•

LC.3 - Practica de taller•

PE.1 - Exame escrito•

PE.2 - Exame escrito•

PE.3 - Exame escrito•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Describe os criterios de
selección de centraliñas,
dos seus elementos
principais e auxiliares e
elaboración de presupostos
e software de aplicación -
Elección de centraliñas
segundo as necesidades
técnicas

Explica o proceso de
montaxe e posta a
punto dunha PBX
segundo as
necesidades iniciais de
deseño

• Explicación teórica de
contidos

• Pizarra, videoproxector,
Internet

• LC.4 - Practica de taller•

LC.5 - Practica de taller•

LC.6 - Práctica de taller•

LC.7 - Practica de taller•

LC.8 - Practica de taller•

LC.9 - Practica de taller•

LC.10 - Practica de taller•

PE.4 - Exame escrito•

PE.5 - Practica de taller•

44,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instalación e programación de PBX. Mantemento de infraestructuras de redes 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica. SI

RA8 - Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Explica técnicas e procedementos de conexión das liñas,
extensións e instalación de terminais na centraliña, así como
os modos de conexión de tarxetas e emplazamento de
centraliñas. Expón procedementos de medida para verificar o
funcionamento e mante

5,011.1 Coñecer procedementos de instalación e posta a punto de centraliñas

Expón os modos de programación existentes nos tipos de
centraliñas tradicionais , RDSI e IP

5,022.1 Coñecer as técnicas de programación aplicadas as centraliñas
telefónicas

Elabora un diagrama de bloques co procedemento de
instalación e elabora unha lista de normas de precaución
indicadas no manual de instalación do fabricante

2,033.1 Manexar documentación do fabricante

Identifica as liñas de enlace, as liñas de extensións e as
conexións cos demais elementos asociados no repartidor
telefónico (ou armario de comunicacións) e instala tarxetas de
liñas analóxica, RDSI e de extensións na centraliña

2,044.1 Identificar os procedementos de conexión de liñas de enlace a centraliña

Realiza un listado do software/hardware necesario para a
instalación da centraliña e describe os modos de conexión
entre PC e centraliña así como os modos de configuración das
conexións remotas mediante LAN

2,055.1 Identificar e rexistrar os compoñentes e dispositivos para a montaxe da
centraliña

Aplica procedementos de comprobación do funcionamento e
métodos de mantemento para garantir o correcto estado da
centraliña (realización de chamadas a terminais, visualización
do estado de LEDs, ...)

2,066.1 Aplicar métodos de medida para verificar o bo estado de funcionamento
da centraliña

Realiza un volcado da programación da centraliña nun ficheiro
e realiza na consola de mantemento modificacións software
(novo plan de numeración, ...) adaptadas a nova configuración
física da centraliña, segundo as tarxetas de que dispón e
documenta

4,077.1 Realizar cambios na centraliña a través da programación

Realiza cambios na programación para configurar o tipo de
fonte de música de espera, buzón de voz, envío de mensaxes
a emails, configurar extensións e probar chamadas internas,
etc.

4,088.1 Probar as diferentes opcións de servizos ofrecidas pola centraliña

Deseña unha centraliña IP software con servidor (dispositivos
necesarios, número de accesos o exterior, tipo de acceso,
realización de informes, diagramas de conexión dos
dispositivos coa centraliña, presuposto de materiais e
instalación, etc.)

8,099.1 Montar una centraliña IP empregando un software específico para
sistemas de telefonía

Comprobar o procedemento do plan de mantemento correctivo
dunha rede, nos puntos de test e realiza un esquema de
decisións para afrontar as posibles solucións a unha avaría.
Documenta a comprobación

1,01010.1 Realizar operacións de mantemento segundo o manual da instalación
da rede

A partir dunha avaría nun equipo auxiliar na rede de
datos/telefonía busca no manual técnico as posibles causas,
identifica o tipo de avaría e bloques implicados, elabora a
valoración da reparación e rexistra mediante unha orde de
traballo de reparac

1,01111.1 Realizar diagnose e reparación de avarías

Comproba os parámetros de configuración de rede nunha
avaría software na LAN, ou ben, volca a programación dunha
centraliña para revisar os parámetros dos distintos servizos
que ofrece a PBX

1,01212.1 Realizar diagnose e reparación do software

Con obxecto de ampliar a capacidade dunha PBX, localiza no
manual de usuario diversos aspectos tal como a
compatibilidade entre tarxetas, versión do firmware instalado,
versión do software de programación e xestión da centraliña

1,01313.1 Realizar ampliacións nas redes de telefonía
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Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Na modificación hardware dunha PBX, comproba os modos de
reinicio/reset de programa e determina as comprobacións a
facer para verificar o seu correcto funcionamento

1,01414.1 Comprobar procedementos de reinicialización do sistema

Cumprimenta unha folla de traballo de mantemento preventivo
seguindo as súas instruccións

1,01515.1 Realizar e rexistrar informes de mantemento

40TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5CA7.1 Localizouse a central. LC.1 - Practica de taller•

S 5CA7.2 Conectáronse as liñas dispoñibles (analóxicas, RDSI, VoIP, etc.), mediante a súa
interface, e os módulos de extensión.

LC.2 - Practica de taller•

S 10CA7.3 Programouse a central. LC.3 - Practica de taller•

S 10CA7.4 Realizouse a posta en servizo da central. LC.4 - Practica de taller•

S 10CA7.5 Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc. LC.5 - Practica de taller•

S 5CA7.6 Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central. LC.6 - Practica de taller•

S 5CA7.7 Verificouse o funcionamento do sistema. LC.7 - Practica de taller•

S 5CA7.8 Aplicáronse as indicacións de fábrica e a documentación técnica. PE.1 - Exame•

S 3CA7.9 Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, as incidencias e os resultados
obtidos.

LC.8 - Practicade taller•

S 2CA8.1 Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación fun-cional. LC.9 - Practica de taller•

S 5CA8.2 Seguiuse o plan de intervención correctiva. LC.10 - Practica d etaller•

S 2CA8.3 Realizáronse verificacións para a localización da avaría. LC.11 - Practica de taller•

S 5CA8.4 Identificouse o tipo de avaría e o custo da reparación. LC.12 - Practica de taller•

S 5CA8.5 Arranxouse a avaría mediante a substitución do equipamento defectuoso. LC.13 - Practica de taller•

S 3CA8.6 Realizáronse reparacións en cableamento e canalización. LC.14 - Practica de taller•

S 6CA8.7 Realizáronse ampliacións das centrais de acordo coas especificacións técnicas. LC.15 - Practica de taller•

S 2CA8.8 Reparáronse as disfuncións debidas ao software. LC.16 - Practica de taller•

S 5CA8.9 Verificouse o restablecemento das condicións de funcionamento. LC.17 - Practica de taller•

S 2CA8.10 Realizouse a ordenación e a limpeza das instalacións e os equipamentos. LC.18 - Practica de taller•

S 3CA8.11 Realizouse un informe de mantemento. PE.2 - Exame•

S 2CA8.12 Informouse das melloras no procedemento que se puideran atopar durante a
actuación.

PE.3 - Exame•
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100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de manuais técnicos de instalación e posta en marcha.

 0Configuración de módulo de servizos: música, caixa de correo, listaxes, etc.

 Colocación e montaxe de centrais telefónicas.

 Alimentación eléctrica, posta a terra e sistemas de alimentación ininterrompida.

 Conexión ás liñas, extensións e outros servizos.

 Instalación de terminais.

 Instalación do software de programación.

 Carga e proba de programacións.

 Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal.

 Configuración de módulos de gravación.

 Verificación de servizos dos operadores.

 Avarías tipo nas instalacións e nas centrais telefónicas.

 Avarías tipo en redes de datos de área local.

 Aparellos de medida utilizados no mantemento e na localización de avarías.

 Mantemento e substitución de elementos en centrais e sistemas de telefonía.

 Técnicas de diagnóstico e localización de avarías en redes: substitución e axuste de módulos ou equipamentos da instalación. Parámetros típicos dunha rede.

 Ampliación de centrais e redes.

 Reparacións en cableamentos e canalizacións.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0Explica técnicas e
procedementos de
conexión das liñas,
extensións e instalación de
terminais na centraliña, así
como os modos de
conexión de tarxetas e
emplazamento de
centraliñas. Expón
procedementos de medida
para verificar o
funcionamento e mante -
Instalación de centraliñas

A partir do manual de
instalación, explicar os
métodos de montaxe e
posta a punto de
distintos tipos de
centraliñas

• Explicación teórica de
contidos

• Pizarra, videoproxector,
Internet

• LC.1 - Practica de taller•

LC.2 - Practica de taller•

LC.4 - Practica de taller•

LC.7 - Practica de taller•

LC.8 - Practicade taller•

PE.1 - Exame•

5,0Expón os modos de
programación existentes
nos tipos de centraliñas
tradicionais , RDSI e IP -
Técnicas de programación

Expoñer os métodos e
procedementos de
programación de
centraliñas a través de
presentacións visuais

• Explicación teórica de
contidos

• Pizarra, videoproxector,
Internet

• LC.3 - Practica de taller•

LC.5 - Practica de taller•

LC.6 - Practica de taller•

LC.9 - Practica de taller•

LC.11 - Practica de taller•

LC.13 - Practica de taller•

LC.14 - Practica de taller•

LC.18 - Practica de taller•

2,0Elabora un diagrama de
bloques co procedemento
de instalación e elabora
unha lista de normas de
precaución indicadas no
manual de instalación do
fabricante - Utilización da
documentación do
fabricante

Realización dun
diagrama de bloques
con unha ferramenta
informática que reflexe
información do manual
de instalación

• Esquema gráfico e
resumo de texto

• Manual de instalación
da centraliña, apuntes
de teoria

• PE.1 - Exame•

2,0Identifica as liñas de
enlace, as liñas de
extensións e as conexións
cos demais elementos
asociados no repartidor
telefónico (ou armario de
comunicacións) e instala
tarxetas de liñas analóxica,
RDSI e de extensións na
centraliña - Métodos de
conexión da central

Analise da situación
das liñas de entrada e
saida da centraliña da
aula-taller

• Documento de texto
que recolla o estado da
centralita . Montaxe de
compoñentes na
centraliña

• Centraliña da aula-
taller, ferramentas
auxiliares

• LC.2 - Practica de taller•

2,0Realiza un listado do
software/hardware
necesario para a instalación
da centraliña e describe os
modos de conexión entre
PC e centraliña así como os
modos de configuración das
conexións remotas
mediante LAN -
Preparación de materiais
para a posterior instalación

Documenta o material
necesario para a
instalación da
centraliña

• Listado de material
para o
montaxe/modificación
da centralita

• Centraliña, ordenador,
cable de conexión, rede
LAN (opcional), panel
de parcheo, cableado
estruturado da rede

• LC.4 - Practica de taller•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Aplica procedementos de
comprobación do
funcionamento e métodos
de mantemento para
garantir o correcto estado
da centraliña (realización de
chamadas a terminais,
visualización do estado de
LEDs, ...) - Verificación do
funcionamento e
mantemento

Probar distintos
servizos da centraliña a
través dos
procedementos
axeitados para verificar
o seu funcionamento

• Posta a punto da
centraliña

• Centraliña da aula-
taller, ferramentas
auxiliares, aparellos de
medida eléctrica
(medidor de
continuaidade eléctrica,
etc.)

• LC.7 - Practica de taller•

4,0Realiza un volcado da
programación da centraliña
nun ficheiro e realiza na
consola de mantemento
modificacións software
(novo plan de numeración,
...) adaptadas a nova
configuración física da
centraliña, segundo as
tarxetas de que dispón e
documenta  -
Reprogramación da central

Utiliza un PC para
descargar o programa
ou datos da centraliña e
manexar unha
aplicación específica
para realizar
programacións na
centraliña

• Programar a centraliña
para modificar
parámetros e
comprobar o efecto
producido no seu
funcionamento

• Manual de instalación e
programación, apuntes
de teoria

• LC.3 - Practica de taller•

4,0Realiza cambios na
programación para
configurar o tipo de fonte de
música de espera, buzón
de voz, envío de mensaxes
a emails, configurar
extensións e probar
chamadas internas, etc. -
Modificar parámetros de
configuración

LC.5 - Practica de taller•

PE.3 - Exame•

8,0Deseña unha centraliña IP
software con servidor
(dispositivos necesarios,
número de accesos o
exterior, tipo de acceso,
realización de informes,
diagramas de conexión dos
dispositivos coa centraliña,
presuposto de materiais e
instalación, etc.) - Deseño
dunha centraliña

A partir de
especificación iniciais,
deseña, monta e pon a
punto unha PBX IP de
baixa capacidade que
opere sobre unha LAN

• Montaxe dunha PBX IP
software

• LAN, PC como
servidor, PCs como
clientes de extensións,
tarxetas de liña e
extensións
IP/analóxicas, terminais
telefónicos analóxicos e
VoIP

• LC.6 - Practica de taller•

1,0Comprobar o procedemento
do plan de mantemento
correctivo dunha rede, nos
puntos de test e realiza un
esquema de decisións para
afrontar as posibles
solucións a unha avaría.
Documenta a comprobación
- Identificación do plan de
mantemento correctivo

Aplica o procedemento
establecido no plan de
mantemento correctivo

• Resolucións de avarías• Manual de mantemento• LC.10 - Practica d etaller•

1,0A partir dunha avaría nun
equipo auxiliar na rede de
datos/telefonía busca no
manual técnico as posibles
causas, identifica o tipo de
avaría e bloques
implicados, elabora a
valoración da reparación e
rexistra mediante unha orde
de traballo de reparac -
Identificación das causas
da avería e valoración da
reparación

Realiza diagnose e
posible reparación de
avaria na rede de
datos/telefonía

• Diagnose de posibles
causas dunha avaría

• Manual técnico de
mantemento

• LC.12 - Practica de taller•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Comproba os parámetros
de configuración de rede
nunha avaría software na
LAN, ou ben, volca a
programación dunha
centraliña para revisar os
parámetros dos distintos
servizos que ofrece a PBX -
Diagnose das avarías
software

Realiza a diagnose de
avarías software na
rede de datos/telefonía,
aplicando
procedementos
normalizados

• Diagnose de avarías
software

• Manual tecnico de
mantemento, PC para
conexión na rede

• LC.16 - Practica de taller•

1,0Con obxecto de ampliar a
capacidade dunha PBX,
localiza no manual de
usuario diversos aspectos
tal como a compatibilidade
entre tarxetas, versión do
firmware instalado, versión
do software de
programación e xestión da
centraliña - Valoración das
capacidades de ampliación
dunha rede

Determina as
posiblidades de
ampliación da rede
segundo os elementos
hardware de que
dispón

• Ampliación física e/ou
lóxica da rede de
datos/telefonia

• Compoñentes hardware
específicos (terminais
telefónicos, liñas, etc.) ,
depende do tipo de
ampliación, ferramentas
auxiliares, aparellos de
medida eléctrica

• LC.15 - Practica de taller•

1,0Na modificación hardware
dunha PBX, comproba os
modos de reinicio/reset de
programa e determina as
comprobacións a facer para
verificar o seu correcto
funcionamento -
Verificación dos sistemas
de reinicio dunha rede

Localiza os mandos
físicos (ou ben os
comandos específicos
na programación) de
activación na rede para
a súa reinicialización

• Verificación do reinicio
correcto da rede

• LAN, centraliña PBX
hardware ou software

• LC.17 - Practica de taller•

1,0Cumprimenta unha folla de
traballo de mantemento
preventivo seguindo as
súas instruccións -
Rexistrar OTs de
mantemento

Realiza o recheo dos
campos dunha folla de
traballo de mantemento

• Documento• Folla de traballo, PC
con procesador de
textos

• PE.2 - Exame•

40,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Prevencion de riscos laborais en infraestruturas de telecomunicación 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Enumera e describe os tipos de riscos e cando se producen 0,511.1 Identificar os riscos e as causas máis frecuentes de accidentes en
instalacions de redes de datos e sistemas de telefonia

Indica 3 causas de accidente para cada tipo de risco 0,522.1 Identificar os riscos e as causas máis frecuentes de accidentes

Indica as disposicions mínimas de seguridade e saude nos
lugares de traballo das instalacions de redes de datos e
telefonía

1,033.1 Valorar o orden e limpieza como primer factor de prevención de riscos

Elabora unha lista cos EPI que se utilizan cando hai risco
eléctrico, mecanico, de proxección de particulas

0,544.1 Describir os elementos de seguridade e de protección persoal

Realiza a instalación dun AP e unha estación base DECT
atendendo as medidas de seguridade persoal

1,055.1 Determinar as medidas de seguridade e de protección persoal no
montaxe e mantemento das instalacions de redes

Elabora una lista cos residuos que se xeneran nunha
instalación de redes e telefonía

0,566.1 Identificar as posibles fontes de contaminación do entorno ambiental

4.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10CA9.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais,
as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

PE.1 - Exame escrito•

S 20CA9.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. LC.1 - Practica de taller•

S 10CA9.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de
materiais, ferramentas, etc.

PE.2 - Exame escrito•

S 10CA9.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de
emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado,
protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe
e manteme

PE.3 - Exame escrito•

S 20CA9.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de
seguridade e protección persoal requiridas.

LC.2 - Practica de taller•

S 10CA9.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. PE.4 - Exame escrito•

S 10CA9.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. PE.5 - Exame escrito•

S 10CA9.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro
factor de prevención de riscos.

LC.3 - Practica de taller•

100TOTAL

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

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

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

0,5Enumera e describe os
tipos de riscos e cando se
producen - Tipos de riscos
en infraestructuras de redes
de datos e sistemas de
telefonia

Consulta da teoria• Esquema gráfico• Apuntes, libro• PE.1 - Exame escrito•

PE.2 - Exame escrito•

0,5Indica 3 causas de
accidente para cada tipo de
risco - Causas de
accidentes

Consulta de teoria de
PRL

• Esquema gráfico• Apuntes, libro, Internet
(normativa de PRL)

• PE.1 - Exame escrito•

PE.2 - Exame escrito•

1,0Indica as disposicions
mínimas de seguridade e
saude nos lugares de
traballo das instalacions de
redes de datos e telefonía -
Prevención de riesgos

Consultar normativa de
PRL e manuais
técnicos en operacións
de traballo relacionadas
con instalacións de
redes de datos

• Resumo escrito• Apuntes, maunuais,
libros

• LC.2 - Practica de taller•

LC.3 - Practica de taller•

0,5Elabora unha lista cos EPI
que se utilizan cando hai
risco eléctrico, mecanico,
de proxección de particulas
- Tipos de EPIs

Consulta da teoria• Esquema gráfico• Libro, manuais técnicos
de máquinas e
aparellos

• PE.3 - Exame escrito•

1,0Realiza a instalación dun
AP e unha estación base
DECT atendendo as
medidas de seguridade
persoal - Medidas de
seguridad nunha instalación
concreta

Montaxe e
funcionamento dun
equipo de rede de
datos e outro de
telefonia

• Montaxe e
funcionamento dunha
instalación

• AP, base DECT,
manuais de instalación
dos aparellos

• LC.1 - Practica de taller•

LC.2 - Practica de taller•

PE.3 - Exame escrito•

0,5Elabora una lista cos
residuos que se xeneran
nunha instalación de redes
e telefonía - Contaminación
ambiental

Consulta da teoria• Esquema gráfico• Libro, apuntes, internet• PE.4 - Exame escrito•

PE.5 - Exame escrito•

4,0TOTAL
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MINIMOS EXIXIBLES:

BC1. Equipamentos e elementos compoñentes das infraestruturas de redes de datos de

área local

- Tipos de redes: topoloxía

- Técnicas de transmisión.

- Tipos de redes locais: ethernet, sen fíos e VSAT, etc.

- Cableamento estruturado: tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, etc.); conectadores, armarios, e equipamentos e elementos de distribución

(switch, encamiñador, etc.).

- Paneis de distribución.

BC2. Canalización e cableamento de instalacións telefónicas con centrais e redes de datos

- Interpretación de planos e esquemas

- Canalizacións

- Tendido de cables

- Montaxe e conexión de tomas de usuario

- Etiquetaxe e marcaxe

- Ferramentas e técnicas empregadas na instalación

- Comprobacións e verificacións do cableamento: medidas.

BC3. Instalación de infraestruturas de redes de datos con cables

- Ferramentas e utensilios de montaxes xerais e específicos para par trenzado, fibra óptica, etc.

- Configuración do armario.

- Subministración eléctrica.

- Preparación do cable.

- Conexión de conectadores segundo o tipo de cable (par trenzado, fibra, etc.).

- Sinalización e etiquetaxe.

- Comprobacións e axustes.

- Certificación dunha infraestrutura de rede local.

- Adaptador de rede con cables: configuración.

- Seguridade básica dunha rede con cables. Protección de Datos.

- Elaboración de informes técnicos.

BC4. Instalación de redes sen fíos e VSAT

- Técnicas de transmisión.

- Redes VSAT: características e equipamentos.

- Redes locais sen fíos: características.

- Puntos de acceso sen fíos.

- Adaptador de rede sen fíos: configuración.

- Técnicas de montaxe e instalación de antenas e equipamentos sen fíos.

- Seguridade básica en redes sen fíos. Protección de Datos.

- Elaboración de informes técnicos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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BC5. Caracterización de centrais telefónicas PBX

- Telefonía. Estrutura física da rede telefónica. Rede telefónica básica (RTB), rede dixital

de servizos integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT e enlaces

GSM.

- Bloques funcionais: sistema de control, unidade de conmutación, sistema de conexión, portos de enlace, etc.

- Tipos e características de centrais telefónicas.

- Interfaces de conexión con redes públicas.

- Esquemas e conexión de centrais.

- Servizos integrados: distribución automática de chamadas, conexión con computadores, integración de voz e datos, e interconexión de centrais

por VoIP, etc.

- Servizos asociados: mensaxaría, megafonía e gravación, etc.

- Confidencialidade das comunicacións.

BC6. Configuración de pequenos sistemas de telefonía

- Selección de centrais.

- Selección de elementos da central. Tarxetas de liña externa: liñas analóxicas eRDSI, etc.

- Selección de terminais para extensións analóxicas e dixitais, consolas, telefonía IP e fax, etc.

- Selección de elementos auxiliares.

- Elaboración de esquemas.

- Documentación da instalación.

- Elaboración de orzamentos.

- Software de aplicación. Instalación e configuración.

BC7. Instalación de centrais

- Interpretación de manuais técnicos de instalación e posta en marcha.

- Colocación e montaxe de centrais telefónicas.

- Alimentación eléctrica, posta a terra e sistemas de alimentación ininterrompida.

- Conexión ás liñas, extensións e outros servizos.

- Instalación de terminais.

- Instalación do software de programación.

- Carga e proba de programacións.

- Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal.

- Configuración de módulos de gravación.

- Configuración de módulo de servizos: música, caixa de correo, listaxes, etc.

BC8. Mantemento e reparación de sistemas de telefonía e redes de datos

- Verificación de servizos dos operadores.

- Avarías tipo nas instalacións e nas centrais telefónicas.

- Avarías tipo en redes de datos de área local.

- Aparellos de medida utilizados no mantemento e na localización de avarías.

- Mantemento e substitución de elementos en centrais e sistemas de telefonía.

- Técnicas de diagnóstico e localización de avarías en redes: substitución e axuste de módulos ou equipamentos da instalación. Parámetros típicos

dunha rede.

- Ampliación de centrais e redes.

- Reparacións en cableamentos e canalizacións.
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BC9. Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental

- Identificación de riscos.

- Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

- Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 - Equipamentos de protección individual.

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- O curso distribúese en 3 avaliacións, cada unha asociada a un trimestre lectivo. De cada avaliación obtense una nota media. A nota final do

módulo é un número enteiro nunha escala de 0 a 10 puntos e se aproba con unha nota igual ou superior a 5 puntos. Dita nota final obtense a partir

da media aritmética das 3 notas parciais obtidas das 3 avaliacións correspondentes e redondearase o número enteiro inmediatamente inferior. Se a

parte decimal da nota media e superior a 0,5  opcionalmente se poderá redondeala ao número enteiro inmediatamente superior, sempre que o

profesor o estime oportuno tomando como referencia o rendemento académico do alumno ó longo do curso.

Para facer media aritmética das 3 avaliacións hai que obter en cada avaliación un mínimo de 4 puntos. No caso contrario, haberá que recuperar

previamente a/s avaliación/s que teñan unha nota inferior a 4 puntos.

Excepcionalmente, o profesor poderá engadir a nota final ata un 1 punto, condicionado pola evolución do rendemento académico e/ou outras

circunstancias extraordinarias que afectan o alumno ao longo do curso.

Hai que ter en conta que, para axustarse o proceso de avaliación continua regulado na normativa vixente, e sempre que a nota final obtida o termo

da 3ª avaliación sexa maior a 5 puntos debe ser igual a da 3ª avaliación. En cambio, se a nota final resulta menor de 5 puntos haberá un proceso

de recuperación no mes de Xuño e, polo tanto, a nota final diferirá da nota da 3ª avaliación.

- Obtención da nota parcial correspondente a un trimestre lectivo:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Exames:  70%

Traballos teoricos:  15%

Practicas de taller: 15%

- Criterios de cualificación aplicables aos instrumentos de avaliación:

Coñecementos conceptuais:

- Baremo dos exames teóricos:   Nota (E) = (E1 * P1 + E2 * P2 + ...) * peso parcial

- A nota media é a media aritmética de todos eles

- Debe haber como mínimo 1 exame e recoméndase 2 ou mais. Se poderá sustituir un exame por unha actividade teórica de investigación,

segundo as circunstancias do grupo-clase e decisión do profesor

- Baremo das actividades teóricas:

Nota (AT) = (AT1 * P1 + AT2 * P2 + AT3 * P3 + ...) * peso parcial (5%)

P1 , P2 , P3 , ... son os pesos de cada actividade e se deben axustar segundo a importancia de cada unha delas. A suma de todas elas ten que dar

o 100%

- Baremo das actividades de I+D teórico:
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- Puntuación mínima para facer media cos demais instrumentos de avaliación: 10% da nota deste apartado. No caso de que a nota sexa

inferior suspéndese a avaliación e haberá que recuperar dito instrumento de cualificación

- Acceso á presentación dos exames escritos: ter feito, como mínimo, o 25% das actividades prácticas ata o momento e non superar o 6%

do total de horas dun trimestre lectivo asignadas a faltas de asistencia inxustificadas

- Se non hai AT e/ou ATi a súas puntuacións respectivas engádense á puntuación do/s exame/s teóricos

- Se as actividades de I+D teórico (traballos de desenvolvemento) son de realización individual non poderán ser iguais no contido a dos

outros alumnos, no caso contrario, descóntase o 50% da puntuación

Coñecementos procedimentais:

- Baremo das actividades prácticas de taller:    Nota (P) = (P1 * P1 + P2 * P2 + P3 * P3 + ...) * peso parcial

P1 , P2 , P3 , ... son os pesos de cada actividade práctica e se deben axustar segundo a importancia de cada unha delas. A suma de todas elas

ten que dar o 100%

- O porcentaxe do peso na cualificación está axustado para grupos de traballo de 3 e 4 alumnos. Se o grupo de traballo é de 2 ou 1 alumno

haberá a posibilidade de engadir un 5% mais quitándoo do instrumento de avaliación ¿exames teóricos¿

- Se hai ¿actividades prácticas de taller de avaliación¿ se avalían como exames prácticos e a efectos de nota se considera cada unha deles

como se fose un exame teórico mais

- Baremo dos proxecto/s técnico/s:

- P: asignarase todo o porcentaxe asociado a ¿procedementos¿

P + Pt: aplícase o baremo do taboleiro correspondente a estas actividades

- Se non hai proxecto/s técnico/s realizarase como mínimo 1 actividade práctica de taller

- Puntuación mínima requirida para facer media cos demais instrumentos de avaliación: 30%

No caso de que a nota sexa inferior suspéndese a avaliación e haberá que recuperar dito instrumento de cualificación

Coñecementos actitudinais:

- Observacións na aula: faise por observación do profesor

- Baremo das ¿Faltas de asistencia inxustificadas¿:

- Cada determinado número de faltas de asistencia a clase inxustificadas se desconta un determinado porcentaxe (ata o máximo do 5%)

segundo a seguinte fórmula:

Nota (sobre 10 puntos) =  10 * ( 1 - F/S )

F= faltas inxustificadas do trimestre correspondente

S= número de sesións totais do trimestre correspondente

- Tratamento das faltas de orde: se o comportamento dun alumno na aula xenera o motivo xustificado (por observación do profesor) dunha

falta de orde, se aplica o seguinte procedemento:

- A 1ª FO supón 0 puntos neste instrumento e farase media aritmética cos demais instrumentos

- A 2ª FO supón automaticamente o suspenso da avaliación

A partir da 2ª FO o profesor poderá fixar unha serie de medidas recollidas nun plan específico de ensino que o alumno seguirá ata que o profesor

decida a súa reintegración de novo cos demais compañeiros da clase. O profesor deseñará e amosará o plan específico de ensino ao alumno que

o acatará e realizará de modo imperativo.

As faltas de orde quedarán rexistradas no caderno do profesor e opcionalmente poderán ser oficialmente informadas a Dirección e rexistradas no

XADE

- Todas os instrumentos de avaliación asociados aos 3 tipos de coñecementos que se citan anteriormente teñen unha escala de puntuación por

actividade de 0 a 10 puntos
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Reforzos para lograr a recuperación da materia pendente dunha avaliación suspensa

- Cando un alumno/a non supere unha avaliación, recuperará o instrumento/s de cualificación correspondente que teña suspenso en dita

avaliación, e aplicarase o mesmo procedemento para calquera das 2 avaliacións. As actividades de recuperación consistirán no seguinte

procedemento:

- Recuperación de probas teóricas: farase unha serie de exercicios de reforzo propostos polo profesor (libro de consulta do módulo, outros libros) e

que abarquen a totalidade dos contidos básicos das unidades de traballo xa vistas en dito trimestre lectivo. De forma alternativa aos exercicios,

pódese propoñer a realización dun traballo ou proxecto de contidos teóricos.

- Recuperación de prácticas: proponse unha serie de actividades prácticas de reforzo que se basearán no montaxe e verificación do funcionamento

duns circuítos, así como a medición de certos parámetros propios de cada un deles. Poderá utilizar un programa de simulación informático.

- Recuperación das Observacións na aula, deberá mellorar a súa actitude e comportamento na clase e no caso de ter un absentismo escolar alto

deberá xustificar tódalas súas faltas. Este instrumento se aplicará por observación a partir do momento en que teña a avaliación suspensa.

- As actividades de recuperación faranse ao termo da 3ª avaliación e por suposto antes da avaliación final de módulo.

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

- O alumnado con perda de dereito a avaliación continua terá dereito a un exame final que consistirá en:

   - Unha ou varias probas escritas que constarán de preguntas e da resolución de problemas. As probas versarán sobre todos os contidos mínimos

da programación, co fin de garantir que o alumno acade os resultados de aprendizaxe do módulo. Estas probas serán similares ás desenvolvidas

ao longo do curso.

   - Poderá haber opcionalmente unha proba práctica que constará de actividades e montaxes similares ás prácticas realizadas ao longo do curso.

   - Poderá haber opcionalmente unha entrega de traballos teóricos ou actividades de cálculo propostas polo profesor encargado da avaliación.

Criterios de cualificación

A nota final será a do exame final que se obterá da media aritmética das súas partes constituíntes
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Seguimento da programación:

As posibles modificacións que houbera ao longo dun período de avaliación se reflectirán na programación no período da seguinte avaliación.

- O profesor que imparte o módulo será o responsable de detectar e corrixir as posibles deficiencias que presente a programación e de ampliar ou

modificar aqueles aspectos que se aplicaron na aula e non se reflicten na progra-mación.

- Instrumento para o seguimento da programación:  por observación do profesor.

Avaliación da propia práctica docente:

- Instrumentos de cualificación: cuestionario tipo test a cubrir polos alumnos ao remate do curso, no cal abrangue aspectos pedagóxicos da

práctica docente do profesor.

- Outros instrumentos que se estime oportunos , propostos por parte do departamento

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

- A avaliación inicial consistirá en detectar o nivel académico inicial que ten o alumno, a través da adquisición de obxectivos logrados na ESO

correspondentes a materia de Tecnoloxía e Iniciación a electrónica e informática, e que fagan referencia aos contidos deste módulo. Para a súa

avaliación que é informativa e non avaliadora, farase as seguintes probas:

- Proba escrita tipo test, de respostas breves que versará sobre contidos de electrónica ou informática.

      - Entrevista cos pais

      - Informes académicos

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

Se destacan as seguintes:

- Facer exercicios teóricos tipo test e de contidos variados por U.D., cun grao de dificultade mínimo, que sirvan de reforzo de conceptos ás

actividades feitas na aula.

- Detectar dificultades de comprensión lectora, operativa matemática, etc.

- Incrementar os contidos procedimentais, cunha atención mais persoal, para facilitar a asimilación mellor dos conti-dos conceptuais a través dos

procedementos.

- Valorar o esforzo e motivación persoal do alumno/a, a través da observación na clase.

- Dispor de recursos materiais diferenciados (apuntes complementarios, bibliografía extra).

Alumnos con problemas de conducta:

- Atención individualizada no aspecto académico e/ou persoal;

- Seguir pautas de comportamento con ríspeto a normas de seguridade persoal e material.

- Cumprir o RRI, normas básicas de organización da aula-taller, normas de convivencia.

- Coñecer as características do entorno familiar
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Se distinguen os seguintes valores:

- Educación para a sociedade do entorno: na que desdobra nunha educación para a paz onde fomentarase actitu-des tolerantes e respectuosas

entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en equipo; e nunha edu-cación para a igualdade de oportunidades entre razas e sexos,

onde débese evitar a discriminación social. Posi-bles tarefas: implicar as rapazas en cargos de responsabilidade na aula, facer grupos de traballo

equilibrados de alumnos/as para evitar discriminación social.

- Educación para a saúde: nas actividades prácticas respetaranse as normas de seguridade e hixiene persoal e material: prevención e protección

fronte a accidentes eléctricos; posturas ergonómicas no emprego do ordenador; dispor dunha iluminación axeitada para a hixiene da vista.

- Educación do consumidor: realizar unha valoración crítica dos produtos comerciais radioelectrónicos actuais; con-sumir dispositivos electrónicos

de radiocomunicacións reciclables e ecolóxicos para non deteriorar o medio am-biente; etc

- Educación ambiental: na selección dos materiais e equipos procurarase aqueles que non danen o entorno; os residuos xerados nas actividades

serán recollidos, tratados axeitadamente e reciclados se fora o caso (por exem-plo: contedores de papel, etc.).

- Educación moral e cívica: fomentar o bo uso dos recursos didácticos e materiais na aula-taller.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Se reflicten na programación xeral do ciclo formativo.

De maneira colaborativa no departamento, a miña proposta e a seguinte:

- Posibles actividades complementarias: realización de inventarios, organización del material, etc.

- Posibles actividades extraescolares:  visita técnica a feiras, exposicións e institucións relacionadas coa actividade profesional (empresas privadas

e organismos públicos do sector)

Estrutura dos contidos das actividades: serán programadas polo equipo docente de grupo, en colaboración co departamento de orientación e a

dirección do centro.
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