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

Tal e como se establece no Decreto 107/2014 (DOG do 4 de setembro) que regula o currículo do ciclo formativo de formación profesional básica do

título profesional básico en Informática de Oficina establécese que: As persoas coa esta titulación exercen a súa actividade por conta allea en

empresas dedicadas á comercialización, á montaxe, ao mantemento e á reparación de sistemas microinformáticos e de equipamentos eléctricos ou

electrónicos, e en empresas que utilicen sistemas informáticos, para a súa xestión.

Este módulo dá resposta á necesidade de achegar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión para instalar canalizacións,

cableamento e sistemas auxiliares en instalación de redes locais en pequenos contornos. A definición desta función abrangue aspectos como:

1.- Identificación de sistemas, elementos, ferramentas e medios auxiliares.

2.- Montaxe de canalizacións e soportes.

3.- Tendido de cables para redes locais.

4.- Montaxe dos elementos da rede local.

5.- Integración dos elementos da rede.

O centro educativo IES Pazo da Mercé (As Neves) atopase nun escaso tecido empresarial pero está cerca de poboacións como Ponteareas,

Porriño e Vigo onde se poden atopar un gran número de  empresas de todos os tamaños e ámbitos. O alumnado ten a posibilidade de facer

prácticas e acceder a postos de traballo relacionados coa súa formación. Independentemente da actividade das empresas, un gran número delas

demandan profesionais que posúan as capacidades que este módulo incorpora aos seus obxectivos.

A programación do módulo contribuirá a axudar ós alumnos a acadar as competencias xerais do título profesional básica e terá en conta o

contorno profesional e empresarial explicado anteriormente. Tamén terá en conta a situación e expectativas futuras do alumnado do grupo. As

actividades que se levaran a cabo no modulo, serán realizadas de acordo ao nivel académico do alumnado, adaptándose perfectamente aos

contidos do tema, presentando os conceptos de maneira moi clara, e sempre apoiándose en numerosos exemplos. É por iso que non se require

coñecemento previo da materia pese a que é un módulo de segundo ano e cos coñecementos minimos acadados do primeiro ano e suficiente.
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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 Introdución ás redes de datos. Representación da Información. Comunicacións. Elementos na redeIntrodución ás redes
para transmitir datos

27 15

2 Identificación das medidas de seguridade básicas e dos riscos da profesión precisas no contorno laboralPrevención de riscos
laborais e protección
ambiental

10 5

3 Instalación de redes locais con cable de par trenzado. Tipos de redes.Medios: cableados
electromagnéticos

45 15

4 Instalación de redes de datos con fibra óptica.Medios: fibra óptica 36 15

5 Instalación de redes de datos sen fios ou inalámbricosMedios: inalámbricos 36 15

6 Elementos da interconexión de redesDispositivos de
interconexión: hubs,
switches, routers

39 15

7 Canalizacións para redes de datos. Tirada de cableado en canalizaciónsCanalizacións en
redes

45 15

8 Características e riscos na actividade emprendora relacionadas coas redes de datosIniciativa
emprendedora nas
empresas de redes de
datos

9 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución ás redes para transmitir datos 27

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 NO

RA5 - Realiza operacións básicas de configuración en redes locais, en relación coas súas aplicacións NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 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

 CA1.7 Traballouse cos distintos sistemas de numeración empregados nos equipos informáticos

CA5.1 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais

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

CA5.4 Describíronse os medios de transmisión das redes locais

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de numeración empregados nos equipos informáticos

 Instalacións relacionadas coas redes de transmisión de voz e datos.

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

 Identificación de elementos e espazos físicos dunha rede local.

 Medios de transmisión das redes locais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención de riscos laborais e protección ambiental 10

4.2.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

4.2.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

   CA7.1.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de ferramentas e utensilios

   CA7.1.2 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de elementos eléctricos (riscos eléctricos)

   CA7.1.3 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón os riscos en traballo de altura

   CA7.1.4 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón o transporte de equipos

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

   CA7.4.1 Describíronse os elementos de proteccións nas instalacións eléctricas

   CA7.4.2 Describíronse os sistemas de protección individual empregado 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

4.2.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.
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Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais.

 Normativa de protección ambiental e tratamento de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Medios: cableados electromagnéticos 45

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 NO

RA4 - Instala elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, recoñecendo e aplicando as técnicas de montaxe NO

RA5 - Realiza operacións básicas de configuración en redes locais, en relación coas súas aplicacións NO

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.)

   CA3.1.1 Recoñecéronse os detalles dos cable par trenzado (categoria do cableamento, etc)

   CA3.1.2 Recoñecéronse os detalles dos cable coaxial (categoría do cableamento, etc)

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

   CA3.2.1 Utilizáronse os tipos de guías pasacables para os cables par trenzado

   CA3.2.2 Utilizáronse os tipos de guías pasacables para os cables coaxial

CA3.3 Cortouse e etiquetouse o cable

   CA3.3.1 Cortouse e etiquetouse o cable par trenzado

   CA3.3.2 Cortouse e etiquetouse o cable coaxial

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

   CA3.4.1 Etiquetáronse os cables par trenzado

   CA3.4.2 Etiquetáronse os cables coaxial

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

   CA3.8.1 Traballouse con base na calidade e na seguridade co cable par trenzado

   CA3.8.2 Traballouse con base na calidade e na seguridade co cable coaxial

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

   CA4.2.1 Identificáronse os cables par trenzado en función da súa etiquetaxe ou das súas cores

   CA4.2.2 Identificáronse os cables coaxial en función da súa etiquetaxe ou das súas cores

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

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

   CA4.5.1 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para instalación par trenzado

   CA4.5.2 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para instalación par cable coaxial

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

   CA4.8.1 Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas de cable par trenzado

   CA4.8.2 Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas de cable coaxial

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recomendacións na instalación do cableamento dos medios de transmisión guiados.

   Recomendacións na instalación do cableamento par trenzado

   Recomendacións na instalación do cableamento coaxial

 Técnicas para tender os medios de transmisión guiados.

   Técnicas para tender o cableado par trenzado

   Técnicas para tender o cableado coaxial

 Guías pasacables.

   Guías pasacables do cableado electromagnetico

 Identificación e etiquetaxe dos medios de transmisión guiados.

   Identificación e etiquetaxe do cableado electromagnetico

 Ferramentas.

   Ferramentas para instalación cable par trenzado

   Ferramentas para instalación cable coaxial

 Técnicas de conexión dos medios de transmisión guiados.

   Técnicas de conexión dos medios de transmisión guiados para cableamento par trenzado

   Técnicas de conexión dos medios de transmisión guiados para cableamento coaxial

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

 Cuartos e armarios de comunicacións.
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Contidos

 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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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Medios: fibra óptica 36

4.4.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 NO

RA4 - Instala elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, recoñecendo e aplicando as técnicas de montaxe NO

4.4.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.)

   CA3.1.3 Recoñecéronse os detalles da fibra óptica (tipo de fibra óptica , etc)

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

   CA3.2.3 Utilizáronse os tipos de guías pasacables para os cables de fibra óptica

CA3.3 Cortouse e etiquetouse o cable

   CA3.3.3 Cortouse e etiquetouse o cable fibra óptica

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

   CA3.4.3 Etiquetáronse os cables de fibra óptica

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

   CA3.8.3 Traballouse con base na calidade e na seguridade co cable de fibra óptica

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

   CA4.2.3 Identificáronse os cables de fibra óptica en función da súa etiquetaxe ou das súas cores

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

   CA4.5.3 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para instalación fibra óptica

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

   CA4.8.3 Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas de cable fibra óptica

4.4.e) Contidos

Contidos

 Recomendacións na instalación do cableamento dos medios de transmisión guiados.

   Recomendacións na instalación do cableamento fibra óptica
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Contidos

 Técnicas para tender os medios de transmisión guiados.

   Técnicas para tender o cableado fibra óptica

 Guías pasacables.

   Guías pasacables do cableado de fibra óptica

 Identificación e etiquetaxe dos medios de transmisión guiados.

   Identificación e etiquetaxe do cableado de fibra óptica

 Ferramentas.

   Ferramentas para instalación cable fibra optica

 Técnicas de conexión dos medios de transmisión guiados.

   Técnicas de conexión dos medios de transmisión guiados para cableamento fibra óptica
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Medios: inalámbricos 36

4.5.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 NO

RA4 - Instala elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, recoñecendo e aplicando as técnicas de montaxe NO

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

Criterios de avaliación

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

   CA3.8.4 Traballouse con base na calidade e na seguridade cas redes sen fíos

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Despregamento de redes sen fíos de voz e datos.

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

N.º Título da UD Duración

6 Dispositivos de interconexión: hubs, switches, routers 39

4.6.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 NO

RA4 - Instala elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, recoñecendo e aplicando as técnicas de montaxe NO

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

Criterios de avaliación

 CA1.8 Identificáronse os sistemas e elementos de interconexión (hubs, switch, router, etc.)

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Sistemas e elementos de interconexión.

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

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

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Canalizacións en redes 45

4.7.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 NO

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

RA3 - Desprega o cableamento dunha rede de voz e datos, e analiza o seu trazado NO

RA4 - Instala elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, recoñecendo e aplicando as técnicas de montaxe NO

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 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).
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Contidos

 Instalacións de infraestruturas de telecomunicación en edificios: características.

 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.

 Armarios de comunicacións e os seus accesorios.

 Tomas de usuario e paneis de parcheamento.

 Características e tipos das fixacións. Técnicas de montaxe.

 Técnicas de fixación: en armarios e en superficie.

 Colocación de embelecedores, tapas e elementos decorativos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Iniciativa emprendedora nas empresas de redes de datos 9

4.8.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

4.8.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

4.8.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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Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva son todos os especificados no punto 4.d desta programación.

A avaliación formativa do alumnado será continua, o que require a súa asistencia regular ás clases.

Os criterios de cualificación definen como se formará a nota do alumnado, tanto nas avaliacións trimestrais como na final:

   - A cualificación de cada unha das avaliacións expresarase en valores enteiros de 1 a 10.

   - Unha avaliación considerarase superada se a cualificación acadada é igual ou superior a 5 (sobre 10).

   - Unha avaliación considerase suspensa se a cualificación acadada é menor que 5.

NAS AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS:

============================

- En cada avaliación acumulativa, computaranse todas as UDs desenvolvidas dende o comezo do curso ata a última UD cualificada nesa

avaliación.

- Para superar cada avaliación, é requisito imprescindible, que a cualificación mínima obtida en cada unha das UDs avaliadas ata ese momento,

sexa dun 5.

- Para calcular a cualificación de cada UD, teranse en conta os seguintes apartados, nos que se indica a súa ponderación:

** Probas escritas-prácticas (70% da nota): **

    Sobre os contidos dados da UD. Será puntuada de 1 a 10.

    Se un alumno copia, obterá unha cualificación de 0 puntos.

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

             Suma(nota das probas realizadas)/número de probas

             No caso de sacar unha nota inferior a 5 o alumno terá que recuperar esa parte.

** Traballos na aula (30% da nota): **

    Faranse traballos na aula  (Cuestionarios, Exposición, Actividades ou Exercicios prácticos) que serán puntuados como aptos ou non aptos.

    Cada traballo cualificado como apto aportará +1. A nota final será a suma dos aptos dividida entre o número total de traballos que deberían terse

entregados.

             No caso de sacar unha nota inferior a 5 na nota final, o alumno terá que recuperar esa parte.

             Os traballos son de entrega obrigatoria, se algún dos traballos non se entrega sen causa xustificada implicará de maneira automática que

esta parte sexa avaliada con un 0.

    Se un alumno copia, obterá unha cualificación de 0 puntos.

- No caso da posible suspensión de clases presenciais pola autoridades sanitarias nos periodos lectivos, tanto nas clases semi-presenciais ou non

presenciais, optarase sempre pola avaliación presencial mediante probas teórico-prácticas no momento que se poda. No caso de que non se

poidan realizar as avaliacións presenciais, contémplanse a posibilidade de avaliar mediante traballos, tests ou exames orais en directo usando a

ferramenta telemática que o profesor considere oportuna.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- A nota de cada avaliación trimestral, calcularase como a media ponderada das puntuacións obtidas en cada UD desenvolvida aplicando o peso

establecido que se indica no apartado 3.

     Enténdese superado o módulo cando a cualificación final sexa maior ou igual a 5.

     En caso de que algún trimestre a nota obtida sexa menor a 5, o alumno/a terá que presentarse a recuperar os contidos dese trimestre nunha

proba que realizará no mes de xuño.

NA AVALIACION FINAL:

====================

- A nota final do módulo será a media ponderada das tres notas obtidas en cada trimestre, aínda que poderá ser modificada en función da

traxectoria do alumno en virtude do carácter continuo da avaliación.

- A calificación do módulo será un número entre 0 e 10, sen decimais, redondeando á unidade máis próxima, sendo necesario un mínimo dun 5

para aprobar o módulo.

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.

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.
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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

- Realizarase unha enquisa ao alumnado para coñecer a experiencia laboral, académica e persoal con relación ó módulo naqueles aspectos non

tratados na enquisa xeral que levará a cabo o titor do curso. Tamén se elaborará una enquisa sobre a conectividade do alumnado para a

posibilidade de establecer no futuro clases semipresenciais.

- Os resultados da enquisa e os que se derivan da comunicación directa entre profesor e alumnado, serán compartidos co resto do profesorado

docente durante a sesión de avaliación inicial que se celebrará na data determinada por Xefatura de estudios. O tratado nesta sesión son acordos

que adoptará o equipo docente e recollerase nunha acta, da cal se entregará copia en xefatura de estudos. Esta avaliación en ningún caso

comportará cualificación para o alumnado.

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 de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar a

aqueles alumnos que NON acadaron os obxectivos mínimos esixibles da UD.

- As medidas de reforzo para os criterios de avaliación avaliados cunha proba escrita consistirán no repaso dos conceptos por parte do alumno e

coa axuda do profesor.

- As medidas de reforzo para os criterios de avaliación avaliados cunha lista de cotexo consistirán na resolución de supostos cunha metodoloxía

distinta e máis detallada. Estes supostos serán resoltos polo alumno sempre coa axuda do profesor.

- As medidas de reforzo para os criterios de avaliación avaliados cunha táboa de observación consistirán na proposta do profesor de cambio na

actitude do alumno e o cambio de actitude por parte do alumno verificada polo profesor.
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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 ou unha charla no centro, motivarase ao alumnado para

asistir

10.Outros apartados

10.1) Adaptación ás clases semipresenciais

Por mor da situación do covid-19 e as decisións que tomen as autoridades en relación ás restricións de liberdade de mobilidade e de reunión na

comunidade educativa,  precise a formación fora da aula de parte do alumnado, a metodoloxía adaptarase a dividir as clases do profesor entre

exposicións do tema teórico e a resolución de casos prácticos por parte do alumnado.

A aula virtual é a ferramenta principal que conectará o alumnado co profesor e onde os alumnos atoparán dispoñibles os temas teóricos, os casos

prácticos, as actividades para desenvolver, resolución de dúbidas, listaxe de dúbidas ou preguntas frecuentes resoltas, así como vídeo titoriais

explicativos. Usásense cámaras e micrófonos para que os alumnos que estean na casa poidan seguir en directo as clases presenciais a través da

ferramenta de videoconferencia. Do mesmo xeito que en presencial, pasarase lista de asistencia tamén aos alumnos conectados de maneira

online.

Sempre que sexa posible as probas se realizarán de forma presencial. No caso de que non sexa posible, empregarase a Aula Virtual ou a

aplicación de videoconferencia.

10.2) Adaptación ás clases no presenciais

Por mor da situación do covid-19 e as decisións que tomen as autoridades en relación ás restricións de liberdade de mobilidade e de reunión na

comunidade educativa,  precise a formación fora da aula de parte do alumnado, a metodoloxía adaptarase a dividir as clases do profesor entre

exposicións do tema teórico e a resolución de casos prácticos por parte do alumnado.

Sempre que sexa posible as probas se realizarán de forma presencial. No caso de que non sexa posible, contémplanse a posibilidade de exames

orais en directo ou outros formatos que o profesor considere oportuno, ademáis de examenes ou entrega de traballos mediante o uso da aula

virtual. Impartiranse as clases online a través da ferramenta de videoconferencia nas horas marcadas nos horarios establecidos nas clases

presenciais.
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No caso de que existan alumnos con dificultades técnicas, xa sexa por equipos inadecuados ou conexión dunha Internet lenta, os titores serán os

encargados de analizar cada caso particular xunto con Dirección e o Departamento de Informática, e tratarase de dar unha solución.

10.3) Publicidade da programación

A presentación do módulo con información relativa á programación didáctica (obxectivos, contidos, criterios de avaliación, cualificación e

procedementos e mínimos exisibles) está colgada na Web do Instituto a disposición de toda a comunidade educativa. Deste feito son informados

os alumnos e o seus representantes nas respectivas guías.
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