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

O desenvolvemento curricular deste módulo farémolo tomando como referencia o entorno produtivo existente no contorno xeográfico onde se

atopa o centro educativo IES Pazo da Mercé (As Neves).
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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 Selecciona e describe os elementos que configuran as redes de transmisión de voz e datosElementos de redes
de  transmisión de voz
e datos

40 16

2 Aplica técnicas de montaxe e identifica elementos no plano de instalacións de comunicaciónsMontaxe de
canalizacións,
soportes e armarios

40 16

3 Desprega e analiza trazados de cableamento dunha rede de transmisión de voz e datosCableamento dunha
rede de voz e datos

40 16

4 Montaxe e conexión dos elementos das instalacións de comunicacións de voz e datosInstalación de
elementos e sistemas
de transmisión de voz
e datos

40 16

5 Operacións de configuración de redes locais en relación coas súas aplicaciónsConfiguración básica
de redes locais

40 16

6 Describe os requisitos e as actitudes necesarias para a instalación de redes de transmisión de datosIniciativa
emprendedora na
instalación de redes

25 10

7 Identifica os riscos laborais e as medidas para previlos, así como a normativa de protección ambiental e
tratamento de residuos

Prevención de riscos
laborais e protección
ambiental

22 10

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Elementos de redes de  transmisión de voz e datos 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona os elementos que configuran as redes de transmisión de voz e datos, e describe as súas principais características e funcións 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 Identificáronse os tipos de instalacións relacionadas coas redes de transmisión de voz e datos

CA1.2 Identificáronse os elementos (canalizacións, medios de transmisión, antenas, armarios, racks, caixas, etc.) das redes de transmisión de voz e datos

CA1.3 Clasificáronse os tipos de medios de transmisión (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, etc.) empregados nas redes de transmisión de voz e datos

CA1.4 Determinouse a tipoloxía das caixas (rexistros, armarios, racks, caixas de superficie, de empotrar, etc.) empregadas nas redes de transmisión de voz e datos

CA1.5 Describíronse os tipos de fixacións (tacos, bridas, parafusos, porcas, grampas, etc.) de canalizacións e sistemas que se empregan nas redes de transmisión de voz e datos

CA1.6 Relacionáronse as fixacións de canalizacións e sistemas empregadas nas redes de transmisión de voz e datos co elemento que cumpra suxeitar

4.1.e) Contidos

Contidos

 Instalacións relacionadas coas redes de transmisión de voz e datos.

 Elementos das redes de transmisión de voz e datos: canalizacións (tubos ríxidos e flexibles, canalizacións, bandexas, soportes, etc.), medios de transmisión (cable coaxial, par trenzado,
fibra óptica, etc.), antenas, armarios, racks, caixas, e fixacións (tacos, bridas, parafusos, porcas e grampas).
 Instalacións de infraestruturas de telecomunicación en edificios: características.

 Sistemas e elementos de interconexión.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Montaxe de canalizacións, soportes e armarios 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta canalizacións, soportes e armarios en redes de transmisión de voz e datos, identificando os elementos no plano da instalación e aplicando técnicas de
montaxe SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Seleccionáronse as técnicas e as ferramentas empregadas para a instalación e a adaptación de canalizacións en redes de transmisión de voz e datos

CA2.2 Montáronse racks de transmisión de voz e datos, seguindo os procedementos recomendados

CA2.3 Identificouse nun plano do edificio ou nunha parte do edificio a situación dos elementos da instalación de rede de transmisión de voz e datos

CA2.4 Preparouse a colocación de caixas e canalizacións de redes de transmisión de voz e datos

CA2.5 Preparáronse e/ou mecanizáronse as canalizacións e caixas de redes de transmisión de voz e datos

CA2.6 Montáronse os armarios (racks) de redes de transmisión de voz e datos, interpretando o plano

CA2.7 Montáronse canalizacións, caixas, tubos, etc., de redes de transmisión de voz e datos, asegurando a súa fixación mecánica

CA2.8 Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas e sistemas utilizados para a montaxe de redes de transmisión de voz e datos

4.2.e) Contidos

Contidos

 Montaxe de canalizacións, soportes e armarios nas instalacións de telecomunicación.

 Técnicas de instalación e adaptación de canalizacións en redes de transmisión de voz e datos.

 Ferramentas empregadas na instalación e na adaptación de canalizacións en redes de transmisión de voz e datos.

 Montaxe de racks de transmisión de voz e datos.

 Características e tipos das canalizacións: tubos ríxidos e flexibles, canles, bandexas, soportes, etc.

 Preparación e mecanizado de canalizacións. Técnicas de montaxe de canalizacións e tubos.

 Montaxe de canalizacións: tubos ríxidos e flexibles, bandexas, soportes, etc.

 Normas de seguridade no uso de ferramentas e sistemas utilizados na montaxe de redes de transmisión de voz e datos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Cableamento dunha rede de voz e datos 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Desprega o cableamento dunha rede de voz e datos, e analiza o seu trazado SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Recoñecéronse os detalles dos medios de transmisión guiados utilizados en instalacións de redes de voz e datos durante o seu despregamento (categoría do cableamento, tipo de
fibra óptica, espazos por onde que discorre, soporte para as canalizacións, etc.)

CA3.2 Utilizáronse os tipos de guías pasacables, indicando o xeito óptimo de suxeitar os cables e as guías

CA3.3 Cortouse e etiquetouse o cable

CA3.4 Etiquetáronse os medios de transmisión guiados de redes de voz e datos

CA3.5 Montáronse os armarios de comunicacións e os accesorios en redes de voz e datos

CA3.6 Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e paneis de parcheamento en redes de voz e datos

CA3.7 Despregáronse redes de transmisión de voz e datos que empregan medios de transmisión sen fíos

CA3.8 Traballouse con base na calidade e na seguridade requiridas durante o despregamento de redes de voz e datos

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recomendacións na instalación do cableamento dos medios de transmisión guiados.

 Técnicas para tender os medios de transmisión guiados.

 Guías pasacables.

 Identificación e etiquetaxe dos medios de transmisión guiados.

 Armarios de comunicacións e os seus accesorios.

 Tomas de usuario e paneis de parcheamento.

 Despregamento de redes sen fíos de voz e datos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instalación de elementos e sistemas de transmisión de voz e datos 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, recoñecendo e aplicando as técnicas de montaxe SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Ensambláronse os elementos de transmisión de voz e datos que consten de varias pezas

CA4.2 Identificáronse os medios de transmisión de voz e datos en función da súa etiquetaxe ou das súas cores

CA4.3 Instaláronse e fixáronse os sistemas ou os elementos de transmisión de voz e datos (hubs, switchs, routers, etc.) no seu lugar

CA4.4 Instaláronse e fixáronse os sistemas ou elementos de transmisión sen fíos de voz e datos (antenas, amplificadores, etc.) no seu lugar

CA4.5 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para a instalación de elementos e sistemas de transmisión de voz e datos

CA4.6 Conectouse o cableamento cos sistemas e os elementos de transmisión de voz e datos, asegurando un bo contacto

CA4.7 Colocáronse os embelecedores, as tapas e os elementos decorativos dos sistemas de transmisión de voz e datos

CA4.8 Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas á hora de instalar elementos e sistemas de transmisión de voz e datos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Características e tipos das fixacións. Técnicas de montaxe.

 Montaxe de sistemas e elementos das instalacións de comunicación de voz e datos.

 Ferramentas.

 Instalación e fixación de sistemas en instalacións de comunicación de voz e datos.

 Técnicas de fixación: en armarios e en superficie.

 Técnicas de conexión dos medios de transmisión guiados.

 Colocación de embelecedores, tapas e elementos decorativos.

 Instalación e fixación de sistemas e elementos de transmisión sen fíos (antenas, amplificadores, etc.).
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Configuración básica de redes locais 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións básicas de configuración en redes locais, en relación coas súas aplicacións 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 os principios de funcionamento das redes locais

CA5.2 Identificáronse os tipos de redes e as súas topoloxías

CA5.3 Recoñecéronse os elementos das redes locais e identificáronse coa súa función

CA5.4 Describíronse os medios de transmisión das redes locais

CA5.5 Interpretáronse mapas físicos de diferentes redes locais

CA5.6 Representouse o mapa físico de diversas redes locais

CA5.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para representar o mapa físico de diferentes redes locais

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características. Vantaxes e inconvenientes. Tipos. Topoloxías. Elementos de rede.

 Identificación de elementos e espazos físicos dunha rede local.

 Medios de transmisión das redes locais.

 Cuartos e armarios de comunicacións.

 Conectores e tomas de rede.

 Dispositivos de interconexión de redes.

 Configuración básica dos dispositivos de interconexión de redes con cables e sen eles.

 Mapas físicos de redes locais.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Iniciativa emprendedora na instalación de redes 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da instalación de redes para transmisión de datos 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 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias para a instalación de redes para transmisión de datos

CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na instalación de redes para transmisión de datos

CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa instalación de redes para transmisión de datos

4.6.e) Contidos

Contidos

 A persoa emprendedora na instalación de redes para transmisión de datos.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na instalación de redes para transmisión de datos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa instalación de redes para transmisión de datos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Prevención de riscos laborais e protección ambiental 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os sistemas para os
previr SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os sistemas de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e sistemas como primeiro factor de prevención de riscos

4.7.e) Contidos

Contidos

 Normas, medios e sistemas de seguridade.

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe.

 Sistemas de protección individual.

 Normativa de prevención de riscos laborais.

 Normativa de protección ambiental e tratamento de residuos.
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A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e alumnas realizarase a través dos criterios de avaliación asociados aos resultados de aprendizaxe

establecidos para o módulo no currículo, os cales constitúen ademais os mínimos esixibles.

A cualificación do alumnado realizarase, segundo a Orde do 13 de xullo de 2015, en dúas sesións de avaliación parciais e nunha sesión de

avaliación final de módulos que se realizará con anterioridade ao período establecido con carácter xeral para a realización da FCT. Estas

cualificacións serán numéricas, entre un e dez, sen decimais. A superación do módulo require ter unha cualificación positiva na 2ª avaliación

parcial ou, logo de realizar as pertinentes actividades de recuperación en base aos informes de avaliación individualizados, na avaliación final do

módulo, considerando positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco. O alumnado con módulos pendentes na avaliación final de módulos,

poderá recuperalos no período establecido con carácter xeral para realizar a FCT, sendo avaliados na sesión de avaliación final de ciclo

(coincidindo coa finalización das actividades lectivas).

A obtención da cualificación final será o resultado de calcular a media aritmética das cualificacións pertencentes a cada unidade didáctica

(condicionando dito cálculo a unha nota mínima de 4 sobre 10 en tódalas cualificacións). Para o cálculo das cualificacións correspondentes a cada

unidade didáctica aplicarase o seguinte baremo:

Probas escritas e/ou prácticas (90 %)

Entrega de traballos e exercicios (10 %)

Se algunha das cualificacións das unidades didácticas é menor de 4, a cualificación final do módulo será igual á menor de todas elas,

redondeándoa ao seu enteiro inmediatamente inferior.

O alumnado que despois da avaliación final de ciclo teña pendente exclusivamente a FCT poderá matricularse en calquera dos períodos

establecidos na súa normativa reguladora.

Conforme o establecido no artigo 13.4.º do Real decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e os deberes do alumnado e

as normas de convivencia nos centros, os alumnos e as alumnas, no caso de seren maiores de idade, ou os seus pais e as súas nais, así como os

seus titores e as súas titoras legais, no caso de non selo, poderán reclamar ante a dirección do centro as decisións e as cualificacións que se

adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais.

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

Para o alumnado que non acade os mínimos esixibles establecidos para cada unidade didáctica, programaránselle unha serie de actividades

complementarias de recuperación no período que vai dende a segunda avaliación parcial ata a avaliación final de módulos, e que en ningún caso

poderá ser superior a tres semanas. As actividades basearanse no informe de avaliación individualizado que se emitirá para estes alumnos logo de

realizada a segunda avaliación parcial. Durante este período estarán ademais obrigados a realizar as probas oportunas que evidencien a

adquisición dos resultados de aprendizaxe non alcanzados anteriormente. En todo caso, a cualificación máxima que poderán obter nestas partes

será igual a cinco puntos.

Se despois da avaliación final de módulos continuasen co módulo pendente, o alumnado realizará actividades de recuperación no horario previsto

para a docencia do módulo durante o período establecido con carácter xeral para a realización da FCT, estando obrigados a realizar as probas

oportunas que evidencien a adquisición dos resultados de aprendizaxe non alcanzados anteriormente.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Tal e como se recolle na Orde do 13 de xullo de 2015, a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo non será de aplicación ao

alumnado de ciclos de formación profesional básica en idade de escolarización obrigatoria.

Para o demais alumnado, tal e como se recolle na Orde de 12 de Xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación

continua nun determinado módulo será do 10% respecto da súa duración total. Isto quere dicir que no módulo que nos ocupa perderase o dereito á

avaliación continua a partir de 25 (10% de 247 sesións = 24,7 sesións). Para os  efectos da perda do dereito á avaliación continua valoraranse as

circunstancias persoais e laborais do alumno na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no R.R.I. do Centro.

Aínda que un alumno perda o dereito á avaliación continua, poderá continuar vindo a clase e realizando as actividades ordinarias previstas, sempre

e cando non impliquen risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións. No obstante, non poderán esixir que se lles avalíen ditas

actividades. Por outra banda, este alumnado terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de módulos

correspondente.

O deseño da proba extraordinaria referida no parágrafo anterior tomará como referencia os mesmos criterios de avaliación e mínimos esixibles cos

que se valorará ao resto de alumnos e alumnas. Dita proba estará constituída por dúas partes, unha escrita e outra práctica, e poderá realizarse en

varios días. O peso de cada parte na cualificación final será de 30% para a parte escrita e 70% para a parte práctica, sendo necesario obter unha

cualificación mínima de 4 sobre 10 en cada unha delas.

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

Realizarase un control para comprobar que a programación se adapta ás características do alumnado, indicando o grao de cumprimento dos

obxectivos de cada unidade, así como unha adaptación nos tempos previstos para cada unha das unidades. Valorarase a adecuación do material

e recursos das actividades deseñadas, así como as posibilidades de mellora que poidan xurdir no desenvolvemento de cada unidade.

A avaliación da práctica docente permitirá verificar a adecuación do proceso de ensinanza ás necesidades educativas do alumnado. En función

dos resultado obtidos poderán introducirse modificacións e melloras na propia programación e na nosa actuación como docentes. A través de

distintas fichas valoraremos diferentes aspectos do proceso de ensinanza e teremos en conta a opinión do alumnado e o contraste con outros

compañeiros e compañeiras. Esta avaliación levarase a cabo dun xeito continuo ao longo de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe, con

obxecto de ir reorientándoo cando este o requira.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Esta avaliación terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno, así como as súas capacidades. Así mesmo

deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional do título.,

O profesor titor dará a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias especificamente académicas ou

persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan. O tratado nesta sesión e os acordos que adopte o equipo docente

nela, recollerase nunha acta da cal se entregará copia en xefatura de estudos. Esta avaliación en ningún caso comportará cualificación para o

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

Para os alumnos e alumnas que presenten dificultades xeneralizadas de aprendizaxe no módulo, estableceranse unhas medidas de reforzo

educativo co fin de que poidan adquirir os resultados de aprendizaxe do módulo. Estas medidas consistirán nunha atención máis individualizada en

determinados momentos do desenvolvemento da clase e na realización de actividades extra de recuperación cuxo seguimento terá unha

periodicidade quincenal. Tamén se favorecerá a colaboración entre compañeiros de clase para axudar a comprender distintos puntos de vista e

reforzar o explicado na aula.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A maioría dos temas transversais incorporaranse a través dos contidos actitudinais programados para cada unidade didáctica. O resto

traballaranse no clima da clase, aproveitando distintas situacións que se produzan para introducir mensaxes sobre drogas, alcohol, igualdade,

etc¿, propiciando debates nos que se cumpran as normas de respecto mutuo, e utilizando unha linguaxe non sexista na realización das

actividades.

En canto as áreas prioritarias (artigo 10 do R.D. 1538/2006), trataranse mediante a utilización de catálogos e documentación en lingua estranxeira

así como a través da revisión e implantación de novas tendencias en tecnoloxías da información e da comunicación.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non está prevista ningunha actividade complementaria.

No caso de que ao longo do curso se celebre algunha conferencia relacionada co módulo nalgunha poboación próxima, valorarase a posibilidade

de asistir a esta.
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