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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 as funcións de instalación e mantemento de sistemas operativos en rede.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

-  Procesos de instalación e actualización de sistemas operativos en rede para o seu uso en sistemas microinformáticos.

-  Uso da funcionalidade do sistema microinformático mediante as ferramentas do sistema operativo en rede.

-  Control e seguimento da actividade e do rendemento do sistema operativo en rede.

-  Xestión dos recursos compartidos do sistema operativo en redes homoxéneas e heteroxéneas.

-  Xestión de usuarios e grupos, así como os seus perfís e os seus permisos.

-  Uso de mecanismos de virtualización para a realización de probas.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

-  Instalación de sistemas operativos.

-  Xestión de sistemas en rede.

-  Monitorización de sistemas operativos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m) e o) do ciclo formativo, e as competencias a), c),

e), f), h), l), m), n), o), q), r) e s).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

-  Instalación e actualización de sistemas operativos en rede.

-  Xestión de usuarios e grupos.

-  Xestión de dominios.

-  Xestión dos recursos compartidos en redes homoxéneas.

-  Monitorización e uso do sistema operativo en rede.

-  Integración de sistemas operativos en redes heteroxéneas.

Dado que no ámbito produtivo non existen empresas con especiais características que demanden un perfil específico, tratarase de formar ó

alumnado de xeito que teña os coñecementos máis amplos posibles polo que non se afondará especialmente en ningún contido específico.

Tratarase así mesmo de que o alumnado poida acadar un grao de autonomía suficiente para poder enfrontar situacións novas cun certo nivel de

seguridade en si mesmo, de xeito que sexa quén de resolvelas.

Aínda que os conceptos teóricos serán válidos para calquera sistema operativo, as prácticas realizaranse principalmente (aínda que non

exclusivamente) con sistemas operativos de Microsoft por considerar que son os máis extendidos e cos que o alumnado se atopará con maior

probabilidade. En calquera caso terase sempre presente a posibilidade de utilizar outros sistemas operativos libres.
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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 Comparativa de SSOOR, planificación da instalación e instalación.Instalación de sitemas
operativos en rede

21 10

2 Definicións, relacións, e ferramentas de implantación e xestión de dominios.Xestión de dominos:
Servizo de directorio

30 15

3 Tarefas básicas de xestión de recursos e usuarios nos dominios.Xestión básica de
recursos e usuarios
nun dominio

39 20

4 Tarefas complexas de xestión de recursos e usuarios nos dominios.Xestión avanzada de
recursos e usuarios
nun dominio

39 20

5 Tarefas de seguimento da evolución e de mellora do rendemento no sistema operativo.Monitorización e
optimización do
sistema operativo

21 20

6 Implantación e xestión dun contorno con sistemas heteroxéneos.Integración de
sistemas

38 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Instalación de sitemas operativos en rede 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e describe as características de sistemas operativos en rede, para o que interpreta a documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizouse o estudo de compatibilidade do sistema informático.

CA1.2 Diferenciáronse os modos de instalación.

CA1.3 Analizáronse os manuais do sistema.

CA1.4 Planificouse e realizouse a partición do disco do servidor.

CA1.5 Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de ficheiros.

CA1.6 Seleccionáronse os compoñentes para instalar.

CA1.7 Instaláronse sistemas operativos en rede libres e propietarios.

CA1.8 Aplicáronse procedementos para a automatización de instalacións.

CA1.9 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA1.10 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA1.11 Actualizouse o sistema operativo en rede.

CA1.12 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA1.13 Comprobouse a conectividade do servidor cos equipamentos clientes.

CA1.14 Documentouse a instalación do sistema operativo en rede e as incidencias que xurdiran no proceso.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Comprobación dos requisitos técnicos.

 Preparación da instalación. Particións e sistema de ficheiros.

 Métodos e automatización da instalación.

 Personalización do contorno de usuario.
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Contidos

 Actualización do sistema operativo en rede.

 Elaboración de documentación sobre a instalación e as incidencias xurdidas no proceso.

 Instalación de sistemas operativos en rede en máquinas virtuais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Xestión de dominos: Servizo de directorio 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas de xestión sobre dominios, para o que identifica necesidades e aplica ferramentas de administración específicas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse a función do servizo de directorio, os seus elementos e a súa nomenclatura.

CA3.2 Recoñeceuse o concepto de dominio e as súas funcións.

CA3.3 Establecéronse relacións de confianza entre dominios.

CA3.4 Analizouse a estrutura do servizo de directorio.

CA3.5 Realizouse a instalación do servizo de directorio.

CA3.6 Realizouse a configuración básica do servizo de directorio.

CA3.7 Utilizáronse agrupacións de elementos para a creación de modelos administrativos.

CA3.8 Utilizáronse ferramentas de administración de dominios.

CA3.9 Traballouse en grupo para comprobar a aplicación en rede dos dominios e dos servizos de directorio.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Servizo de directorio e dominio.

 0Delegación da administración.

 Elementos do servizo de directorio.

 Funcións do dominio.

 Instalación dun servizo de directorio: configuración básica.

 Creación de dominios.

 Obxectos que administra un dominio: usuarios globais, grupos, equipamentos, etc.

 Creación de relacións de confianza entre dominios.

 Creación de agrupacións de elementos: nomenclatura.

 Utilización de ferramentas de administración de dominios.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Xestión básica de recursos e usuarios nun dominio 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona usuarios e grupos de sistemas operativos en rede, para o que interpreta especificacións e aplica ferramentas do sistema. NO

RA4 - Xestiona os recursos compartidos do sistema, para o que interpreta especificacións e determina niveis de seguridade. 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 Configuráronse e xestionáronse contas e perfís de usuario.

CA2.2 Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.

CA2.3 Distinguiuse o propósito dos grupos, os seus tipos e os seus ámbitos.

CA2.4 Configuráronse e xestionáronse grupos.

CA2.5 Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.

CA2.6 Identificáronse as características de usuarios e grupos predeterminados e especiais.

CA2.8 Utilizáronse ferramentas para a administración de usuarios e grupos, incluídas no sistema operativo en rede.

CA4.1 Recoñeceuse a diferenza entre permiso e dereito.

CA4.2 Identificáronse os recursos do sistema que se vaian compartir, e en que condicións.

CA4.3 Asignáronselles permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir.

CA4.5 Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conta de usuario e de grupo.

 Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.

 Xestión de grupos: tipos e ámbitos; propiedades; estratexias de uso.

 Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.

 Contas de usuario: patróns.

 Contas de sistema.

 Permisos e dereitos.

 Compartición de ficheiros e directorios a través da rede.
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Contidos

 Configuración de permisos de recurso compartido.

 Seguridade no acceso aos recursos compartidos.

 Uso en redes homoxéneas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión avanzada de recursos e usuarios nun dominio 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona usuarios e grupos de sistemas operativos en rede, para o que interpreta especificacións e aplica ferramentas do sistema. NO

RA4 - Xestiona os recursos compartidos do sistema, para o que interpreta especificacións e determina niveis de seguridade. 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 Configuráronse e xestionáronse contas e perfís de usuario.

CA2.2 Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.

CA2.4 Configuráronse e xestionáronse grupos.

CA2.5 Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.

CA2.6 Identificáronse as características de usuarios e grupos predeterminados e especiais.

CA2.7 Planificáronse perfís móbiles de usuarios.

CA2.8 Utilizáronse ferramentas para a administración de usuarios e grupos, incluídas no sistema operativo en rede.

CA4.2 Identificáronse os recursos do sistema que se vaian compartir, e en que condicións.

CA4.3 Asignáronselles permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir.

CA4.4 Compartíronse impresoras en rede.

CA4.5 Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.

CA4.6 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do cliente aos recursos compartidos en rede.

CA4.7 Traballouse en grupo para comprobar o acceso aos recursos compartidos do sistema.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Conta de usuario e de grupo.

 Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.

 Xestión de grupos: tipos e ámbitos; propiedades; estratexias de uso.

 Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.

 Contas de sistema.
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Contidos

 Compartición de ficheiros e directorios a través da rede.

 Configuración de permisos de recurso compartido.

 Configuración de impresoras compartidas en rede.

 Seguridade no acceso aos recursos compartidos.

 Uso en redes homoxéneas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Monitorización e optimización do sistema operativo 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza tarefas de monitorización e uso do sistema operativo en rede utilizando as ferramentas axeitadas, e identifica as principais incidencias. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Describíronse as características dos programas de monitorización.

CA5.2 Identificáronse problemas de rendemento nos dispositivos de almacenaxe.

CA5.3 Observouse a actividade do sistema operativo en rede a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA5.4 Realizáronse tarefas de mantemento do software instalado no sistema.

CA5.5 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA5.6 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo en rede.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Arranque do sistema operativo en rede.

 Descrición dos fallos producidos no arranque e as posibles solucións.

 Uso de ferramentas para o control e o seguimento do rendemento do sistema operativo en rede.

 Xestión de discos: cotas.

 Xestión dos procesos relativos aos servizos do sistema operativo en rede.

 Automatización das tarefas do sistema.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Integración de sistemas 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza tarefas de integración de sistemas operativos libres e propietarios, para o que utiliza as ferramentas incluídas nos sistemas e instala software
específico. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificouse a necesidade de compartir recursos en rede entre varios sistemas operativos.

CA6.2 Comprobouse a conectividade da rede nun escenario heteroxéneo.

CA6.3 Describiuse a funcionalidade dos servizos que permiten compartir recursos en rede.

CA6.4 Instaláronse e configuráronse servizos para compartir recursos en rede.

CA6.5 Accedeuse a sistemas de ficheiros en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.6 Accedeuse a impresoras en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.

CA6.7 Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do usuario aos recursos compartidos en rede.

CA6.8 Instaláronse e aseguráronse servizos para permitir o acceso remoto ao sistema.

CA6.9 Realizáronse tarefas administrativas de xeito remoto utilizando terminais gráficos para o acceso ao sistema.

CA6.10 Traballouse en grupo para comprobar o funcionamento dos servizos instalados.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Descrición de escenarios heteroxéneos.

 Instalación, configuración e uso de servizos de rede para compartir recursos.

 Configuración de recursos compartidos en rede.

 Seguridade dos recursos compartidos en rede.

 Terminais gráficos para acceso remoto.

 uso en redes heteroxéneas.
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Os coñecementos mínimos esixibles son os que aparecen marcados como tal, en cada unidade didáctica, no apartado "4.2.d) Criterios de

avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado".

Tratándose dun ciclo formativo impartido na modalidade ordinaria, o proceso de avaliación terá un carácter continuo e se terán en conta as

actividades que o alumnado realice la aula, tanto a nivel teórico como práctico, e de actitude (atención na clase, seguimento das prácticas, pro-

actividade e afán de mellora, colaboración nos equipos, orden e limpeza do material, seguimento das normas establecidas no centro, respecto ao

profesorado e aos compañeiros...).

O sistema de avaliación que se seguirá neste módulo basearase nos criterios de avaliación relacionados coas unidades didácticas a avaliar.

* Instrumentos de avaliación:

- Proba escrita/práctica: as probas escritas que se realizarán para a avaliación das unidades, conterán preguntas tipo test, preguntas curtas

(teóricas ou de razoamento) ou exercicios prácticos do estilo dos realizados na aula. Serán puntuadas de un a dez. Para poder promediar os

exámenes parciais do trimestre deberase ter un mínimo de 4 na sua calificación. E necesario obter un mínimo de 4 puntos de media en ditas

probas.

** CUALIFICACIÓNS

Criterios de cualificación:

En cada unha das dúas sesións de avaliación do módulo, emitirase unha nota (con cifras de 1 a 10, sen decimais) segundo os criterios de

avaliación expresados en cada unidade didáctica e utilizando os instrumentos e o sistema de avaliación que se citan de seguido.

Considérase que unha avaliación parcial ou final está aprobada cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5.

* Sistema de avaliación:

  - As notas da proba escrita en cada avaliación calcúlanse como:

     (suma das notas das probas realizadas) / (número de probas)

 - As notas do traballo na aula en cada avaliación calcúlanse como:

     (suma das notas dos traballos e prácticas  / número de traballos e prácticas )

** AVALIACIÓNS PARCIAIS

A cualificación parcial das sesións de avaliación trimestrais farase segundo estes criterios:

---------------------------------------------------

Parte Porcentaxe

---------------------------------------------------

TRABALLO NA AULA 40%

PROBAS DE AVALIACIÓN 60%

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A nota de cada avaliación calcúlase como: Proba escrita * 0.6  + Traballo na aula* 0.4

Para calcular a cualificación da avaliación parcial deste xeito é necesario obter un mínimo de 4 sobre 10 na parte de probas de avaliación. De non

ser o caso, a avaliación parcial será negativa (suspenso).

** AVALIACIÓNS PARCIAIS > PROBAS DE AVALIACIÓN (60%)

Durante cada trimestre haberá unha ou mais probas de avaliación teórico-prácticas. As probas serán puntuadas de 1 a 10 con decimais. En cada

proba indicarase como se cualifica cada parte do traballo requirido ao alumno.

A parte práctica das probas de avaliación intentarán facerse sobre o ordenador, utilizando as ferramentas estudadas nas distintas unidades

didácticas.

Dentro da proba de avaliación, a parte práctica terá maior peso que a parte teórica debido á compoñente práctica do módulo.

** AVALIACIÓNS PARCIAIS > TRABALLO NA AULA (40%)

- Traballo na aula: valorarase de un a dez e calcularase como a media das cualificacións do traballo diario realizado. Este apartado inclúe os

traballos e prácticas realizadas en cada unidade. Para poder ser puntuadas teñen obligatoriamente que ser entregadas dentro do prazo previsto.

Nestas valoraráse tanto a corrección, como a presentación e a documentación. Sen previo aviso poderanse recoller algunas das tarefas que se

desenvolven na clase para valorar o grado de consecución dos obxectivos de cada un dos alumnos.

A cualificación da avaliación final do módulo será a media aritmética das dúas avaliacións desenvolvidas o longo do segundo curso do ciclo; non

sendo a nota final inferior á da segunda avaliación.

O alumnado que non acuda a unha proba só terá dereito a que se lle realice o exame noutra data se a súa ausencia é debidamente xustificada en

tempo e forma (de acordo coas normas do centro) mediante un documento médico ou xustificante oficial de similar validez. En caso de non

xustificalo, a proba será valorada con 1 puntos.

Aínda que a nota emitida nos boletíns non teñen decimais, para os cálculos descritos teranse en conta sempre dous decimais.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

** RECUPERACIÓNS AVALIACIÓNS PARCIAIS

No caso algún alumno teña algún trimestre suspenso (nota <5) poderá facer unha recuperación no mes de marzo. Esta recuperación consistirá

nunha proba teórico-práctica baseada nos criterios de avaliación das unidades didácticas dadas no trimestre a recuperar.

As notas obtidas nas recuperacións farán media coas das avaliacións trimestrais xa superadas para obter a nota final do módulo; non sendo a nota

final inferior á da segunda avaliación.

Nas datas fixadas para a recuperación, o alumnado deberá entregar todos os traballos e prácticas propostas en cada unidade que teña suspensas

e realizará os exames de cada unha das unidades didácticas suspensas.

Os traballos e prácticas únicamente recibirán a calificación de apto e non apto. As tareas non entregadas recibirán a calificación de non apto.
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Para acadar unha avaliación positiva é preciso que a media de todas as prácticas, traballos e exames estén valorados cunha nota igual ou superior

a 5. Para elo é necesaria e obligatoria a entrega de todas as prácticas feitas.

A avaliación final será unha media das notas obtidas nas diferentes unidades.

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

Segundo a lexislación vixente, aos alumnos que superen o 10% de faltas de asistencia ao módulo se lles comunicará, ante a Xefatura de Estudios,

a perda do dereito á Avaliación Continua.

O alumno poderá asistir as clases, pero non será avaliado por trimestres; senón que disporán dunha proba final extraordinaria para demostrar a

capacitación.

Levarase a cabo un proceso para a avaliación do alumnado que perda o dereito á avaliación continua ou non supere o plan ordinario de avaliación.

Esta avaliación consistirá na entrega de todos os traballos ou prácticas que o profesor lle indique e a superación dunha proba escrita sobre os

contidos das unidades didácticas estudadas durante o curso; a proba terá un carácter teórico-práctico. O alumno superará o módulo si nesta proba

ten unha nota igual ou superior a 5.

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

Ó principio de curso farase unha presentación do módulo ós alumnos na que se indicarán os contidos desta programación, en particular:

  - Os resultados de aprendizaxe que se esperan acadar.

  - Os criterios de avaliación que se aplicarán.

  - Os mínimos exixibles.

  - Os procedementos de avaliación.

  - Os criterios de cualificación.

  - Os procedementos para a recuperación das partes non superadas durante o curso.

  - Os contidos da proba de avaliación extraordinaria en caso de perda do dereito á avaliación continua.

Así mesmo, calquera alumno poderá consultar en calquera momento do curso (nas sesións adicadas a tal fin) co profesor as dúbidas en canto a

calquera aspecto desta programación.

Conxuntamente co resto do profesorado que imparte docencia a este grupo, e no ámbito do departamento, poderanse modificar os contidos ou as

actividades desta programación de xeito que non se repitan contidos en varios módulos.

Nas reunións de departamento, como mínimo unha vez ó mes, informarase do seguimento da programación e dos cambios na mesma.

O profesor realizará un informe sobre o cumprimento da programación. Nestes informes indicarase o cumprimento de obxectivos, contidos

traballados, resultados académicos e a temporalización.

Todas as incidencias e cambios, ao final do curso, serán reflictidos na memoria do departamento de Informática.

Ao final do curso o profesorado completará un formulario por cada grupo de alumnos aos que impartiu docencia no que se recollerán os seguintes

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

aspectos:

    Os contidos traballados e, no seu caso os motivos polos que algúns deles non se completaron.

    Os obxectivos acadados.

    As porcentaxes de alumnos que superan a materia.

    As actividades complementarias e extraescolares realizadas e a súa valoración.

    Os acordos tomados.

Os tempos asignados ás actividades son orientativos, polo que poderán ser modificados sobre a marcha tendo en conta a facilidade ou dificultade

dos alumnos en asimilar os contidos relacionados coas mesmas ou os  problemas que poidan xurdir durante a súa realización.

En caso de que algunha actividade se vexa afectada gravemente por algún problema poderase modificar cambiando parte do seu desnvolvemento

ou eliminando parte da mesma. Do mesmo xeito, cando unha actividade se realice con maior rapidez da prevista poderase ampliar para afondar

máis en algún dos aspectos relacionados con ela, ou mesmo realizar algunha outra actividade non prevista inicialmente que estea relacionada coa

unidade didáctica correspondente.

Tamén se poderán modificar as actividades no caso de que se observe que non se adaptan ós obxectivos para as que foron deseñadas ou que

non son realizables cos recursos dispoñibles.

Así mesmo, tendo en conta que a informática está sometida a unha constante evolución, será conveniente a revisión da programación en caso de

que:

  - Aparezan novos elementos (sistemas operativos, ferramentas de xestión, ...).

  - Desaparezan elementos existentes (sistemas operativos, ferramentas de xestión, ...).

  - Cambien algúns dos elementos existentes (novas versións, actualizacións).

  - Se poida acceder a novos recursos.

  - Se deiexe de ter acceso a recursos.

Calquera modificación que se faga da presente programación será comunicada ó alumnado e ó departamento, especialmente nos casos que a

modificación poida afectar de algunha maneira a outros módulos do ciclo.

Toda esa información, xunto cos cambios e propostas de cambio, serán recollidos na memoria do departamento de Informática que servirá de base

para a elaboración da programación do seguinte curso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Antes de comenzar a impartir materia, adicaranse unhas sesións a avaliar os coñecementos de partida do alumnado e a súa familiaridade cos

elementos e a linguaxe que se utilizarán durante o curso. Deste xeito será posible adaptar o desenvolvemento do módulo as capacidades do

alumnado, respectando sempre os mínimos en canto á materia que se vexa e ó ritmo necesario para poder impartir os contidos do módulo.

En coordinación co Departamento de Orientación do centro, elaborarase unha avaliación inicial na que se analizarán as dificultades de aprendizaxe

que se atopen no alumnado do grupo, para establecer así as medidas de flexibilización oportunas.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

    Posibilidade de realización de todas as actividades na propia aula para evitar desvantaxes dos alumnos que carezan dos medios necesarios na

súa casa.

    Fomento do traballo práctico para que os alumnos con dificultades de comprensión conceptual teñan maior facilidade para acadar os

coñecementos conceptuais.

    Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Se este clima se producise, o profesor dispón de mais tempo

para identificar os alumnos que necesitan axuda e proporcionar a axuda mais conveniente en cada caso.

    Agrupamentos flexibles e ritmos distintos.

    Identificación dos contidos básicos e imprescindibles para seguir progresando nos contidos complementarios.

    Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.

    Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

    Actividades de reforzo en grupos pequenos.

Como medidas individuais para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura españolas, ou para aqueles que presenten graves

carencias en coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

En calquera caso o alumnado deberá ter unhas capacidades mínimas que lle permitan sacar proveito das medidas adoptadas.

Así mesmo, para que estas medidas teñan efecto, o alumnado implicado deberá seguir as indicacións do profesorado. En caso contrario carecerá

de sentido continuar con elas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Un dos obxectivos do sistema de ensino a educación no respecto dos dereitos humanos e liberdades fundamentais, dereitos e oportunidades

iguais entre homes e mulleres en igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade no exercicio de tolerancia e liberdade

dentro dos principios democráticos de convivencia, así como prevención de conflitos e resolución pacífica dos mesmos.

De xeito xeral, para fomentar a educación para a democracia, o diálogo e a convivencia pacífica tratarase de:

    Concibir a educación como un proceso de comunicación que debe promover un pensamento creativo e innovador. O centro é unha institución

que axuda ao desenvolvemento persoal, desenvolvemento de competencias, habilidades e coñecementos.

    Promover o respecto por si mesmo e da diversidade social, cultural e natural dentro dunha concepción democrática.

    Aprender a vivir xuntos. Hai moitas razóns que fan que esa aprendizaxe sexa vista non só como un valor en si, senón tamén esencial para

construír unha sociedade máis democrática, máis unida, máis cohesiva e pacífica.

    Comprender e exercer os seus dereitos en relación aos outros

    Practicar tolerancia, cooperación e solidariedade entre os individuos e grupos

    Prepararse para o exercicio da cidadanía democrática

    Desenvolver e consolida-los hábitos de estudo, disciplina individual e traballo en equipo como condición necesaria para a aplicación efectiva das

tarefas de aprendizaxe e desenvolvemento persoal como un medio de valorar e respectar a diferenza dos sexos e dos dereitos e oportunidades

iguais entre eles.

    Rexeitar os estereotipos que implica a discriminación entre homes e mulleres.

    Reforzar as competencias emocionais en todos os ámbitos da personalidade e relacións cos outros, e rexeitar a violencia, o prexuízo de

calquera especie e comportamento sexista e aprender a resolver conflitos de forma pacífica.
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En particular, os contidos que están directamente relacionados co módulo serán:

    Precaucións e recomendacións para manter as medidas de seguridade e hixiene necesarias.

    Organización do posto de traballo de cada alumno/a, así como, das diferentes actividades que éste realice.

    Fomento do emprego de material reciclable e a recollida por parte do alumnado do material antigo para a súa reutilización.

    Potenciamento do aforro enerxético, inculcando ao alumnado que apaguen os equipos e diferentes dispositivos manexados ao remate da

xornada.

    Aprecio e valoración da propiedade intelectual

    Fomento do emprego de software libre como ferramenta que permite o acceso en igualdade de condicións independentemente do poder

económico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se contemplan actividades extraescolares e complementarias específicas para este módulo, polo que se realizarán as propostas polo

departamento para este grupo, para o ciclo ou para todo o alumnado.

10.Outros apartados

10.1) Avaliación contínua

Para obter unha avaliación positiva no módulo é preciso ter entregadas e cualificadas como aptas (no caso de prácticas avaliadas cun valor

numérico, consideraranse aptas cando se alcance unha puntuación igual ou superior á metade da máxima posible) o 80% das prácticas realizadas

durante o curso.

10.2) Acceso dos alumnos á programación

Ó principio de curso farase unha presentación do módulo ós alumnos na que se indicarán os contidos desta programación, en particular:

  - Os resultados de aprendizaxe que se esperan acadar.

  - Os criterios de avaliación que se aplicarán.

  - Os mínimos exixibles.

  - Os procedementos de avaliación.

  - Os criterios de cualificación.

  - Os procedementos para a recuperación das partes non superadas durante o curso.

  - Os contidos da proba de avaliación extraordinaria en caso de perda do dereito á avaliación continua.

Os alumnos terán a sua disposición una copia dixital da programación nun cartafol compartido na rede do centro.

Así mesmo, calquera alumno poderá consultar en calquera momento do curso (nas sesións adicadas a tal fin) co profesor as dúbidas en canto a

calquera aspecto desta programación.
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