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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 compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantementoCompoñentes dun
sistema
microinformático e
ferramentas de
montaxe

50 14

2 Ensambla os compoñentes con interpretación de guías e instruciónsEnsamblaxe de
equipamentos
microinformáticos

90 25

3 Instala sistemas operativos libres e propietarios identificando as fases do procesoInstalación de
sistemas operativos

80 23

4 Comproba a funcionalidade dos elementos utilizando procedementos de test axeitadosVerificación dos
elementos dun
sistema
microinformático

30 8

5 Realiza o mantemento básico tendo en conta a relación entre as intervencións e os resultados a conseguirMantemento básico de
sistemas
microinformáticos

60 17

6 Identifica os requisitos derivados da montaxe e o mantemento e recoñece as capacidades asociadas á
iniciativa emprendedora

Iniciativa
emprendedora

20 6

7 Almacena, manipula, transporta, etiqueta e conserva equipamentos, periféricos e consumiblesConservación e
manipulación de
equipamentos,
periféricos e
consumibles.

25 7

- 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 Compoñentes dun sistema microinformático e ferramentas de montaxe 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona e describe os compoñentes e as ferramentas para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos, en relacionándoos
coa súa función e a súa aplicación na instalación 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 Describíronse as características dos elementos eléctricos e electrónicos utilizados na montaxe de sistemas

CA1.2 Describíronse as operacións e as comprobacións previas á manipulación segura de compoñentes eléctricos e/ou electrónicos

CA1.3 Identificáronse as ferramentas e os dispositivos necesarios na manipulación segura de sistemas electrónicos

CA1.4 Seleccionáronse as ferramentas necesarias para o procedemento de montaxe, substitución e/ou conexión de compoñentes hardware dun sistema microinformático

CA1.5 Identificáronse funcionalmente os compoñentes hardware para a ensamblaxe e/ou o mantemento dun equipamento microinformático

CA1.6 Describíronse as características de dispositivos informáticos como portátiles, táboas, plataformas semiensambladas (barebone), de adestramento multimedia, etc

CA1.7 Describíronse as características técnicas de cada compoñente de hardware (interno e externo) utilizado na montaxe e/ou no mantemento dun equipamento microinformático

CA1.8 Localizáronse os bloques funcionais en placas base utilizadas nos sistemas microinformáticos

CA1.9 Identificáronse os tipos de portos, baías internas, zócolos e cables de conexión (de datos, eléctricos, etc.) existentes nun equipamento microinformático

CA1.10 Recoñecéronse e describíronse as características técnicas de dispositivos periféricos dun equipamento microinformático

CA1.11 Describíronse ordenadamente as instrucións para a realización da montaxe e o mantemento de sistemas microinformáticos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Corrente continua e corrente alterna. Lei de Ohm. Magnitudes eléctricas: intensidade, diferenza de potencial (tensión), resistencia, potencia e enerxía eléctrica. Aparellos de medida de
magnitudes eléctricas. Efecto Joule.
 0Zócolos e baías de expansión.

  Tipos e elementos de fixación dos compoñentes ás carcasas.

  Portos: paralelo, serie, USB, firewire (IEEE 1394), etc. Periféricos básicos: monitor, teclado, rato e impresoras. Outros periféricos: altofalantes, micrófono, escáner, dispositivos multimedia,
etc.
  Seguridade no uso de ferramentas e compoñentes eléctricos e electrónicos.

  Seguridade eléctrica: medidas de prevención de riscos eléctricos; danos producidos por descarga eléctrica.

 Elementos eléctricos e electrónicos básicos: pilas e baterías, premedores, interruptores, fontes de alimentación, resistencias, condensadores, díodos (rectificadores e LED), transistores, etc.

 Ferramentas utilizadas nos procedementos de montaxe de sistemas e periféricos microinformáticos.
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Contidos

 Unidades funcionais dun sistema microinformático.

 Compoñentes dos sistemas microinformáticos: carcasas, fontes de alimentación, ventiladores e disipadores de calor, placas base, microprocesadores, memoria RAM e tarxetas de
expansión.
 Dispositivos de almacenamento: discos duros e lectores/gravadores ópticos e magnetoópticos. Características e tipos.

 Dispositivos informáticos como portátiles, táboas, plataformas semiensambladas (barebone), de entretemento multimedia, etc.

 Buses e conectores de datos.

 Cableamento e conectores de alimentación.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Ensamblaxe de equipamentos microinformáticos 90

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Ensambla os compoñentes de hardware dun equipamento microinformático, con interpretación de guías e instrucións, 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 Comprobouse cada compoñente antes da súa utilización, seguindo as normas de seguridade establecidas

CA2.2 Interpretáronse as guías de instrucións referentes aos procedementos de integración ou ensamblaxe, substitución e conexión de compoñentes de hardware dun sistema
microinformático

CA2.3 Montáronse placas base e fontes de alimentación en distintos tipos de carcasas

CA2.4 Ensambláronse os compoñentes de hardware internos (memoria, procesador, tarxeta de vídeo, pila, etc.) á placa base do sistema microinformático

CA2.5 Fixouse cada dispositivo ou tarxeta de expansión na rañura ou slot correspondente, segundo guías detalladas de instalación

CA2.6 Conectáronse adecuadamente os compoñentes de hardware internos (como discos duros, dispositivos ópticos, etc.) que necesiten cables de conexión, para a súa integración no
sistema microinformático

4.2.e) Contidos

Contidos

 Procedementos de ensamblaxe, substitución e conexión de compoñentes de hardware de sistemas microinformáticos.

 Técnicas de montaxe, substitución e conexión de compoñentes e periféricos microinformáticos.

 Guías de instrucións de compoñentes de sistemas microinformáticos.

 Periféricos básicos: monitor, teclado, rato e impresoras.

 Outros periféricos: altofalantes, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, etc.

 Seguridade nas operacións de montaxe, substitución e conexión de compoñentes e periféricos microinformáticos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instalación de sistemas operativos 80

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas operativos libres e propietarios identificando as fases do proceso en relación coa funcionalidade da instalación 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 Describíronse os pasos para a instalación e a actualización de sistemas operativos

CA3.2 Instaláronse e configuráronse sistemas operativos segundo as instrucións recibidas

CA3.3 Instaláronse actualizacións e parches do sistema operativo segundo as instrucións recibidas

CA3.4 Instaláronse e configuráronse aplicacións de software en sistemas operativos

CA3.5 Verificáronse e reparáronse posibles erros do proceso de carga do sistema operativo

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas de control de estruturas de directorios e de xestión de permisos

CA3.7 Anotáronse os posibles fallos producidos na fase de arranque do equipamento microinformático

CA3.8 Realizáronse copias de seguridade dos datos

CA3.9 Describíronse as funcións de replicación (clonación) de discos e particións en sistemas microinformáticos

CA3.10 Utilizáronse ferramentas de software para a creación e a restauración de imaxes de discos ou particións

CA3.11 Verificouse a funcionalidade da imaxe restaurada

4.3.e) Contidos

Contidos

 Software básico dun sistema informático.

 0Ferramentas de creación e implantación de imaxes e réplicas de sistemas: orixes de información; procedementos de implantación e de verificación de imaxes e réplicas de sistemas.

 Funcións do sistema operativo.

 Utilización do sistema operativo.

 Sistemas operativos actuais libres e propietarios.

 Proceso de arranque de equipamentos microinformáticos.

 Operacións con sistemas de ficheiros, directorios e permisos.

 Instalación e actualización de sistemas operativos libres e propietarios.

 Instalación e configuración de aplicacións software en sistemas operativos libres e propietarios.
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Contidos

 Copias de seguridade de datos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Verificación dos elementos dun sistema microinformático 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Comproba a funcionalidade dos elementos do sistema, os soportes e os periféricos instalados, utilizando procedementos de test axeitados 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 Aplicáronse a cada compoñente de hardware e a cada periférico os procedementos de comprobación adecuados

CA4.2 Verificouse que o equipamento microinformático realice o procedemento de acendemento e de POST ("power on self test") e, de ser o caso, identificouse a orixe dos problemas

CA4.3 Comprobouse a funcionalidade dos soportes para almacenamento de información

CA4.4 Utilizáronse as ferramentas e as guías de uso para comprobar o estado e a funcionalidade dos soportes de almacenamento e da información contida nestes

CA4.5 Verificouse a funcionalidade na conexión entre compoñentes do equipamento microinformático e cos periféricos

CA4.6 Utilizáronse ferramentas de configuración, control e comprobación de verificación do correcto funcionamento do sistema

CA4.7 Rexistráronse os resultados e as incidencias producidas nos procesos de comprobación da funcionalidade dos sistemas microinformáticos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de verificación e test de sistemas microinformáticos.

 Software de test e verificación.

 Ferramentas de verificación e diagnóstico de sistemas microinformáticos.

 Procedementos de POST ("power-on self test").

 Verificación da funcionalidade dos soportes de almacenamento e da integridade da información contida neles.

 Verificación da conexión de dispositivos periféricos no sistema microinformático.

 Informes de resultados e incidencias producidas nos procesos de comprobación de sistemas microinformáticos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mantemento básico de sistemas microinformáticos 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento básico de sistemas informáticos, soportes e periféricos, tendo en conta a relación entre as intervencións e os resultados que cumpra
conseguir 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 Comprobouse por medio de indicadores luminosos que os periféricos conectados ao sistema teñan alimentación eléctrica e que as conexións de datos estean ben realizadas

CA5.2 Describíronse os elementos consumibles necesarios para seren utilizados nos periféricos de sistemas microinformáticos

CA5.3 Utilizáronse as guías técnicas detalladas para substituír elementos consumibles

CA5.4 Describíronse as características dos compoñentes, dos soportes e dos periféricos para coñecer os aspectos que afecten o seu mantemento

CA5.5 Utilizáronse as guías de fábrica para identificar os procedementos de limpeza de compoñentes, soportes e periféricos

CA5.6 Realizouse a limpeza de compoñentes, soportes e periféricos respectando as disposicións técnicas establecidas por fábrica e mantendo a súa funcionalidade

CA5.7 Recolléronse os residuos e os elementos de refugo segundo as normas recomendables para a súa eliminación ou a súa reciclaxe

4.5.e) Contidos

Contidos

 Comprobación da correcta conexión de periféricos ao sistema.

 Técnicas auxiliares de mantemento de sistemas microinformáticos: mantemento preventivo e periódico.

 Medidas de conservación e reciclaxe de elementos consumibles.

 Procedementos de substitución de elementos consumibles.

 Seguridade na manipulación e na substitución de elementos consumibles.

 Procedementos de limpeza de compoñentes, soportes e periféricos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Iniciativa emprendedora 20

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 montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos 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 montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes
informáticos

CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

4.6.e) Contidos

Contidos

 A persoa emprendedora na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación na montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada coa montaxe e o mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Conservación e manipulación de equipamentos, periféricos e consumibles. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Almacena equipamentos, periféricos e consumibles, e describe as condicións de conservación e etiquetaxe 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 Describíronse as condicións para manipular, transportar e almacenar compoñentes e periféricos dun sistema microinformático

CA7.2 Identificáronse os tipos de embalaxe para o transporte e/ou a almacenaxe de cada dispositivo, periférico e consumible

CA7.3 Utilizáronse as ferramentas necesarias para realizar as tarefas de etiquetaxe previas á embalaxe e/ou o almacenamento de sistemas, periféricos e consumibles

CA7.4 Utilizáronse os medios auxiliares adecuados para os elementos que se vaian transportar

CA7.5 Aplicáronse as normas de seguridade na manipulación e no transporte de elementos e equipamentos

CA7.6 Comprobouse que os compoñentes recibidos se correspondan co albará de entrega e que estean en bo estado

CA7.7 Rexistráronse as operacións realizadas seguindo os formatos establecidos

CA7.8 Recolléronse os residuos e os elementos de refugo para a súa eliminación ou reciclaxe

4.7.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de etiquetaxe, embalaxe, almacenamento e transporte de sistemas e compoñentes informáticos.

 Procedementos e ferramentas de etiquetaxe.

 Embalaxe de compoñentes e periféricos dun sistema microinformático.

 Precaucións para considerar no traslado de sistemas microinformáticos.

 Normativa de prevención de riscos laborais no transporte e na almacenaxe de produtos.

 Albarás de transporte.

 Tratamento, reciclaxe e eliminación de residuos informáticos.
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A avaliación farase por trimestres, polo que será preciso aprobar os tres para superar con éxito o módulo. Farase unha recuperación final en Xuño.

Para que un alumno poida ser avaliado, é obrigatorio que asista a clase. O alumnado non se avaliará polo procedemento de avaliación continua

cando o número de faltas supere o 10% do total de horas do módulo.

A materia do módulo profesional divídese en tres trimestres, correspondentes a cada unha das avaliacións. Cada trimestre constará de varias

unidades didácticas, das cales o alumno/a se examinará de maneira individual ou agupando un conxunto de unidades. Para superar dita unidade

didáctica deberá obter unha puntuación igual ou superior ó 5 (sobre 10 puntos) e debe superar todas e cada unha das unidades didácticas

impartidas nese trimestre para aprobar a avaliación.

Se o alumno obten unha puntuación entre superior a 4 e inferior a 5, darase por superada si a media do trimestre é superior a 5.

En caso de non superar algunha, faráselle unha recuperación daquelas unidades didácticas non superadas antes da avaliación trimestral, e se

tampouco a supera, na proba final de xuño.

Teñen por obligación a entrega das tarefas expostas nas sesións do módulo. A non entrega, tanto en tempo como en contenido dalgunha tarefa,

implica a non superación do trimestre e, polo tanto, a recuperación das tarefas non entregadas no periodo de recuperación de Xuño.

A nota de cada avaliación será positiva (nota igual ou superior a 5) no caso de ter todas as unidades didácticas, avaliadas ata ese momento,

aprobadas e todas as tarefas entregadas e avaliadas positivamente.

A nota da avaliación será a media aritmética das notas obtidas nas unidades didácticas correspondentes á devandita avaliación. Se algunha

unidade didáctica esta suspensa no momento da avaliación, a nota da avaliación será dun 4, ou menos no caso de que a media non chegue a ese

valor.

A cualificación resultante (só no caso de haber aprobado) poderá ser ampliada en base á traballo e esforzo do alumno nas aulas, podendo variar

ata 1 punto. Este punto estará incluido nun alumno que saque un 10, que sería a máxima nota.

As distintas unidades que sexan superadas (nota superior ou igual a 5) polo alumnado quedaran excluídas para a realización da proba final,

sempre e cando o alumnado non perdese o dereito de avaliación continua.

As probas realizaranse na aula virtual de moodle do centro (sempre que sexa posible).

Os mínimos esixibles aparecen marcados en cada unidade didáctica.

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

O alumnado que non acade cualificación positiva nas avaliacións parciais poderá recuperalas antes da sesión de Avaliación Final do módulo, que

se realizará ao remate do 3º trimestre no réxime ordinario.

Para a recuperación das avaliacións parciais o alumnado, de xeito individual, terá que:
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- Realizar e presentar as Actividades prácticas/Exercicios plantexados polo/a profesor/a/a.

- Realizar unha proba teórica e/ou práctica tipo exame sobre os contidos da avaliación parcial.

Para que o/a alumno/a supere o proceso de recuperación de cada avaliación parcial, terá que acadar unha cualificación positiva en cada unha das

probas propostas.

As cualificacións finais nos procesos de recuperación calcularanse do mesmo xeito que nas avaliacións trimestrais.

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 demáis 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 36 (10% de 355 sesións = 35,5 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 5 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.
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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.

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.

10.Outros apartados

10.1) Presencialidade

Empregarase o aula virtual de moodle do centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/aulavirtual/) como elemento central para os

recursos teóricos e prácticos do módulo. Tamén terán acceso nesta aula virtual ó material de apoio, presentación de exercicios teóricos e prácticos

e das tarefas á entregar.

Para a entrega das tarefas e a realización das probas, sempre que sexa posible, utilizarase tamén a aula virtual, convertindo dita aula virtual no

centro de recursos principal do módulo.
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10.2)  Semipresencialidade

Manterase a utilización do aula virtual de moodle  do centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/aulavirtual/) como eixo central dos

recursos do módulo, pero ademáis, para os alumnos que se atopen na casa, empregaremos a ferramenta de video conferencia Cisco Webex para

o desenvolvemento das sesións.

Gracias a Webex, conseguiremos obter unha comunicación dual entre os alumnos e o profesorado minimizando así os problemas da distancia.

10.3) Non presencial

O uso do aula virtual de moodle do centro (https://www.edu.xunta.gal/centros/iespazomerce/aulavirtual/) será total.

Para o desenvolvemento das sesións utilizarase a ferramenta de video conferencia Cisco Webex con todos os alumnos do módulo.

As clases online a través de Cisco Webex impartirase no horario correspondente. No caso de que alumnos teñan dificultades técnicas,

comunicarase ó centro quen tratará de dar unha solución.
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