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MP0456 Sistemas de carga e arranque 82017/2018 255213

MPMP04_56 Electrotecnia aplicada 82017/2018 135113

MPMP04_56 Sistemas de arranque 82017/2018 6050

MPMP04_56 Sistemas de carga 82017/2018 6050

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CABANO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A comarca de Verín ten unha poboación cercana ós 15.000 habitantes. Linda polo sur con Portugal(Chaves, a 20 Km.) e dista de Ourense a 70

Km. Ademáis é zona transfronteiriza e participa no proxecto de eurociudade Verín-Chaves no aproveitamiento de recursos e potencialidades do

enclave.

O sector productivo mais importante é:

-Agrícola: viñedo e hortícola.

-Empresas de bodegas de viño.

-Hostelería.

-4 empresas embotelladoras de augas minerais.

-Varias empresas de contrucción e obra pública.

-Varios talleres de automóbiles tanto multimarca como Concesionarios.

-Talleres de vehículos industriales(camións e tractores agrícolas)

-Talleres de motocicletas, quads, bicicletas e aperos de labranza.

-Tendas de reposto de automóbiles.
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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 Conceptos, leis. magnitudes fundamentais da electricidade, do magnetosmo. Aparatos de medida e máquinas
eléctricas.

Conceptos, leis.
magnitudes
fundamentais da
electricidade, do
magnetosmo.
Aparatos de medida e
máquinas eléctricas.

55 15

2 Electrónica aplicada a automoción.Circuitos e
compoñentes
eléctricos básicos,
electrónica analóxica,
electrónica dixital
alxebra de Bool

55 15

3 Baterías.Acumuladores para
automoción, baterías.

25 10

4 Motor de arranqueCircuito de arranque
do motor

60 20

5 Sistemas de carga do vehículoCircuito de carga do
vehiculo.

60 40
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos, leis. magnitudes fundamentais da electricidade, do magnetosmo. Aparatos de medida e máquinas eléctricas. 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos nos vehículos, aplicando as leis e as regras da electricidade e o
magnetismo. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas.

CA1.2 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de medida.

CA1.3 Identificáronse os elementos eléctricos e electrónicos pola súa simboloxía e realizouse a súa representación.

CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada fabricante.

CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente.

CA1.9 Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do electromagnetismo.

CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en vehículos.

CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos.

CA2.2 Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua.

CA2.3 Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida.

CA2.4 Medíronse os parámetros dos circuítos determinando a conexión do aparello.

CA2.5 Determináronse e seleccionáronse as ferramentas, os utensilios e os materiais necesarios para a montaxe dos circuítos.

CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes.

CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados.

CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.
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Criterios de avaliación

CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Leis e regras da electricidade: magnitudes e unidades.

 0Xeración de corrente. Análise da onda senoidal.

  Rectificación de corrente.

  Principios de funcionamento e comprobación de sensores e actuadores.

  Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión.

 Características e constitución dos elementos e dos conxuntos eléctricos e electrónicos básicos.

 Simboloxía e interpretación de esquemas eléctricos de diversos fabricantes.

 Características dos aparellos de medida máis usuais: voltímetros, amperímetros, óhmetros, capacímetros, osciloscopios, etc.

 Magnitudes e conceptos típicos dos aparellos de medida.

 Fundamentos de electromagnetismo e indución. Análise dos parámetros dun circuíto magnético. Repercusións da indutancia dunha bobina.

 Interpretación e representación de esquemas.

 Resolución de circuítos en corrente continua.

 Características dos circuítos.

 Normas de seguridade e de uso que cumpra ter en conta no manexo de aparellos de medida e na montaxe de circuítos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Circuitos e compoñentes eléctricos básicos, electrónica analóxica, electrónica dixital alxebra de Bool 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electrónicos básicos nos vehículos, aplicando as leis e as regras da electricidade e o
magnetismo. NO

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Interpretáronse a simboloxía e os esquemas eléctricos normalizados de cada fabricante.

CA1.5 Relacionáronse coa súa aplicación as características fundamentais dos semicondutores.

CA1.6 Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados.

CA1.7 Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co funcionamento do circuíto.

CA1.8 Describiuse o fenómeno de transformación e rectificación da corrente.

CA1.10 Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en vehículos.

CA1.11 Identificáronse as aplicacións máis comúns en vehículos de conxuntos electrónicos básicos.

CA1.12 Enunciáronse os principios da electrónica dixital.

CA2.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos.

CA2.7 Realizouse a montaxe de circuítos utilizando diversos compoñentes.

CA2.8 Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados.

CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.
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4.2.e) Contidos

Contidos

 0Xeración de corrente. Análise da onda senoidal.

  Rectificación de corrente.

  Función dos compoñentes eléctricos e electrónicos: semicondutores.

  Principios de funcionamento e comprobación de sensores e actuadores.

  Identificación das funcións lóxicas básicas dixitais. Asociación de portas lóxicas. táboas de verdade.

  Sistemas de numeración: conversión entre sistemas.

  Conectadores: tipos, ferramentas e utensilios de unión.

 Características e constitución dos elementos e dos conxuntos eléctricos e electrónicos básicos.

 Simboloxía e interpretación de esquemas eléctricos de diversos fabricantes.

 Interpretación e representación de esquemas.

 Características dos circuítos.

 Técnicas de montaxe.

 Normas de seguridade e de uso que cumpra ter en conta no manexo de aparellos de medida e na montaxe de circuítos.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Acumuladores para automoción, baterías. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. NO

RA3 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga.

CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

CA3.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

CA3.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

CA3.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA3.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA3.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Acumuladores: tipos e variedade de pares electroquímicos.

 Asociación de acumuladores eléctricos.

 Cargadores: características e funcionamento.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Circuito de arranque do motor 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. SI

RA2 - Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

RA3 - Mantén o sistema de arranque do vehículo, para o que interpreta os procedementos establecidos polos fabricantes e aplica as súas especificacións técnicas. SI

RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Describíronse as características e a constitución do circuíto de arranque.

CA1.2 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de arranque.

CA1.3 Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos dos circuítos de arranque.

CA1.4 Identificáronse os elementos do circuíto de arranque no vehículo.

CA1.5 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cumpra realizar nos sistemas de arranque.

CA1.6 Realizáronse os ensaios nos sistemas de arranque sobre o vehículo.

CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados.

CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados.

CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións.

CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.

CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo.
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Criterios de avaliación

CA3.3 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír.

CA3.4 Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos conxuntos e dos elementos estipulada no procedemento.

CA3.5 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axuste de parámetros.

CA3.6 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida do sistema.

CA3.7 Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios.

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de arranque: compoñentes; constitución e características mecánicas e eléctricas; parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios. Tipos de arranque e variantes evolutivas.
Sistema de arranque como parte do inmobilizador.
 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Normas de prevención, seguridade e uso que cumpra ter en conta nos procesos.

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento e programación dos compoñentes electrónicos do sistema.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de arranque.

 Normas de seguridade laboral e protección ambiental.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.
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Contidos

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Circuito de carga do vehiculo. 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a situación e a funcionalidade dos seus elementos. SI

RA2 - Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación entre os síntomas, os efectos e as súas causas. SI

RA3 - Mantén o sistema de carga, para o que interpreta e aplica procedementos establecidos segundo as especificacións técnicas. SI

RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa constitución.

CA1.2 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga.

CA1.3 Localizáronse os elementos dos circuítos de carga no vehículo.

CA1.4 Estableceuse a secuencia do exame dos parámetros que se vaian controlar nos sistemas de carga.

CA1.5 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, en arquitecturas multiplexadas.

CA1.6 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do sistema de carga.

CA1.7 Realizáronse os ensaios no sistema de carga sobre o vehículo.

CA2.1 Interpretouse a documentación técnica.

CA2.2 Identificáronse os síntomas da avaría.

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse o punto de conexión adecuado.

CA2.4 Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas detectados.

CA2.5 Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados.

CA2.6 Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica.

CA2.7 Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos, vibracións e esvaramentos.

CA2.8 Determináronse as causas da avaría.

CA2.9 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previsión de posibles dificultades.

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica, e relacionouse co sistema obxecto do mantemento.
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Criterios de avaliación

CA3.2 Seleccionáronse os equipamentos e os medios necesarios, e realizouse a súa posta en servizo.

CA3.3 Realizáronse as operacións de desmontaxe e montaxe, seguindo procedementos establecidos de traballo.

CA3.4 Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre reparar ou substituír.

CA3.5 Reparáronse elementos do sistema, de ser factible a súa reparación.

CA3.6 Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e axustáronse os seus parámetros de funcionamento.

CA3.7 Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionalidade requirida polo sistema.

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades.

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica.

CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de electromecánica.

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traballo empregados.

CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Circuíto de carga: compoñentes, constitución, características mecánicas e eléctricas, parámetros de funcionamento, verificacións e ensaios.

 Tipos de alternadores e variantes evolutivas.

 Comparativa estrela-triángulo.

 Xestión intelixente da carga eléctrica.

 Interpretación da documentación técnica do vehículo e dos equipamentos de medida.

 Parámetros de funcionamento correcto dos conxuntos, os compoñentes e os elementos de cada sistema.

 Disfuncións típicas dos sistemas e as súas causas.

 Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

 Interaccións presentadas entre sistemas.

 Procesos de desmontaxe e montaxe dos sistemas.

 Axuste de parámetros nos sistemas.

 Procesos de mantemento dos compoñentes electrónicos.

 Precaucións no mantemento dos sistemas de carga.

 Riscos inherentes ao taller de electromecánica.
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Contidos

 Medios de prevención.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Sinalización e seguridade no taller: fichas de seguridade.

 Xestión ambiental: almacenamento e retirada de residuos.
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Considerarase superado o módulo cando se acade como mínimo unha nota igual ou superior a 5 en cada unha das tres unidades formativas.

Os criterios de cualificación: Sobre un total de 10 puntos.

Contidos Conceptuais: ata 4 puntos (Exames, exercicios escritos ou proxectos de cada unidade didáctica).

Contidos Procedimentais: ata 3 puntos. (Valoraranse as prácticas realizadas tendo en conta: Seguridade e cumprimento das normas

medioambientais e de protección persoal, Resultado final do montaxe ou práctica, Autonomía, habilidade e destreza para a realización das

prácticas propostas.) Cada incumprimento das normas de seguridade restará, da nota deste apartado, 0.5 puntos.

Contidos Actitudinais: ata 3 puntos. (Terase en conta: O traballo individual ou en grupo realizado. Limpeza, recollida das ferramentas e do material

empregado. Traballos realizados, exercicios ou fichas de traballo prpostas). Non realizar as prácticas, non recoller as ferramentas, non recoller os

mateeriais utilizados, non entregar os exercicios ou fichas de traballo propostas restará, da nota deste apartado, 0.5 puntos por cada

incumprimento.

Para superar unha avaliación os contidos conceptuais e procimentais deben acadar por separado un mínimo do 40% (1.6 puntos e 1.2 puntos,

respectivamente).

Na resolución individual e ou en grupo de supostos prácticos relacionados cos contidos valorarase:

Destreza para a realización das mesmas.

Precisión para efectuar as diferentes medidas.

Tempo empregado na realización do/s suposto/s práctico/s.

Verificación das fichas de traballo encomendadas.

Cumprimrnto das normas de seguridade e protección ambiental.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

Exame escrito ao final do curso, donde cada alumno recuperará os contidos das avalicións que teña suspensas.

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

Proba escrita e práctica a fianl de curso.

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

Posta en común no departamento sobre os resultados do proceso de ensino-aprendizaxe

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para

orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encarguen da titoría darán a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou
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sobre as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

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

Como complemento o seguimento do proceso de Ensinanza-Aprendizaxe do alumno, contemplase a posibilidade de acometer medidas

metodolóxicas especiais en resposta as deficiencias detectadas mediante os mecanismos de avaliación en casos individuais en aspectos de

actitude, aptitude ou de capacidades comprensivas (idiomáticas, físicas, mentais,..).

Igualmente e en función dos resultados do mencionado proceso (interacción profesor-alumno) analizados tras cada sesión de avaliación, procederá

se a introducción de medidas para a adaptación do currículo, ben o conxunto do grupo, ben a individuos concretos que o requiran. Ditas medidas

podrán afectar a variación das unidades de traballo, a os medios empregados ou a cualquera outro aspecto metodolóxico.

Sempre que o caso o requira, e dacordo co alumno/a, prestaráselle unha atención especial e diseñaránselle tarefas de reforzo. A estes alumnos

tratarase de buscaráselles un grupo axeitado para que se sintan apoiados polos compañeiros.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Respeto ao profesor e aos/as compañeiros/as.

Respeto as instalacións e todo o material da aula e dos talleres.

Orde en canto ao uso do material do taller.

Traballo en equipo.

Educación ambiental, inculcando ó alumnado a responsabilidade no tratamento de combustibles, aceites e grasas así como na importancia da

reducción das emisións contaminantes.

Educación para o consumidor, informando ó alumnado da situación do mercado de prezos.

Educación para a igualdade, inculcando ó alumnado o compañerismo e o respeto ó indivíduo e a convivencia dentro dun grupo.

Educación para a saúde, inculcando ó alumnado as normas de seguridade e hixiene no traballo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a empresas .

Asistencia a conferencias.

Elaboración de documentación fora da aula.

Participar en concursos
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