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

O desenvolvemento curricular deste módulo profesional Montaxe e mantemento de equipamentos, faise tomando como referencia o Centro

educativo IES Pazo da Mercé que cumpre as condicións establecidas pola L.O.E. e os Reais Decretos que a desenvolven en canto a espazos,

instalacións, alumado, etc. O módulo profesional que nos ocupa é necesario para adquirir o título de Técnico en Sistemas Microinformáticos e

Redes correspondente á familia profesional de Informática e Comunicacións. Este módulo é impartido no primeiro curso deste ciclo.

Este módulo ten unha duración total de 240 horas que equivalen a 288 sesións de 50 mniutos (9 sesións semanais).

A normativa de referencia desta programación didáctica é o Decreto 27/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo.

Tal e como se establece no currículo, este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de montaxe e

mantemento de equipamentos microinformáticos e periféricos comúns, e adquirir unha visión global e actualizada do mercado.

A montaxe, a revisión e o mantemento de equipamentos microinformáticos e periféricos abrangue aspectos como:

* Manipulación dos elementos que forman o compoñente físico dos equipamentos microinformáticos.

* Montaxe e a desmontaxe dos compoñentes dun equipamento microinformático.

* Revisión e monitorización de equipamentos.

* Diagnóstico e resolución de avarías.

* Ampliación e substitución de compoñentes en equipamentos.

* Posta en marcha e mantemento de periféricos.

  Constante adaptación aos cambios e ás innovacións neste ámbito.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

* Montaxe e ensamblaxe de equipamentos.

* Mantemento de equipamentos.

* Posta en marcha e mantemento de periféricos.

* Comercialización de equipamentos informáticos e periféricos, e atención á clientela.
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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 Breve introducción á informática e á estructura funcional dun ordenador.Introducción aos
equipamentos
informáticos.

18 7

2 Breve introducción á protección ambiental e prevención de riscos no taller.Prevención de riscos e
protección ambiental
no taller.

18 7

3 Breve recordatorio dos principios eléctricos xa estudados en tecnoloxía.Electricidade. 18 7

4 Descripción e funcionalidade dos compoñentes básicos dun equipo informático.Compoñentes dun
equipo informático.

30 7

5 Descripción das diferentes formas de utilización dun disco duro.Particionamento de
discos.

12 7

6 Montaxe dun robot educativo e introducción á programación visual do mesmo.Montaxe e
programación dun
robot educativo.

18 7

7 Breve introducción á realización e presentación dun traballo de investigación.Elaboración e
presentación dun
traballo de
investigación.

12 8

8 Pasos á realizar para a correcta desmontaxe e posterior ensamblaxe de equipos infomáticos.Montaxe e
desmontaxe de
equipos informáticos.

36 7

9 Realización da instalación e clonación dos sistemas operativos.Instalación, clonación
e recuperación do s.o.

30 7

10 Estudo do funcionamento e aplicacións dos xestores de arranque.Xestores de arranque. 18 7

11 Proceso a seguir para á reparación de averías nos ordenadores e uso das ferramentas necesarias.Localización e
reparación de averías.
Ferramentas.

30 7

12 Estudo e descrición dos principais periféricos dun equipo informático.Periféricos. 18 7

13 Breve introducción ós novos tipos de equipos informáticos existentes.Tendencias en
equipamentos
informáticos.

18 7

14 Práctica da comprensión lectora en distintos idiomas.Comprensión de
textos e vocabulario
técnico en Inglés.

12 8
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción aos equipamentos informáticos. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformático, e identifica a súa función. NO

RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á evolución dos microprocesadores. NO

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse os bloques que compoñen un equipamento microinformático e as súas funcións.

CA1.3 Relacionáronse os bloques internos coa súa funcionalidade.

CA1.4 Identificáronse os elementos que compoñen cada bloque.

CA1.5 Describíronse as características principais dos elementos que compoñen cada bloque.

CA2.5 Recoñecéronse os buses e as súas características principais.

CA3.6 Describíronse as súas funcións e as características básicas dos periféricos típicos dun equipamento.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Unidades de medida.

 Principais funcións de cada bloque.

 Software base e de aplicación.

 0Controladores de dispositivos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención de riscos e protección ambiental no taller. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. NO

RA5 - Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas súas unidades características. NO

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para previr estes riscos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Seleccionáronse as ferramentas e os útiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA5.1 Identificouse o tipo de sinal para medir co aparello correspondente.

CA5.3 Relacionouse a medida obtida cos valores típicos.

CA11.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA11.2 Respectáronse, en todo momento, as normas de seguridade.

CA11.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA11.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA11.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA11.6 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA11.7 Clasificáronse os residuos xerados, para a súa retirada selectiva.

CA11.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.2.e) Contidos

Contidos

  Identificación de riscos.

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

  Equipamentos de protección individual.

  Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

  Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Ferramentas e útiles.
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Contidos

 Manuais e guías de montaxe.

 Precaucións e advertencias de seguridade.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Electricidade. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas súas unidades características. SI

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas causas. NO

RA10 - Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica dos equipamentos e relaciona as disfuncións coas súas causas. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificouse o tipo de sinal para medir co aparello correspondente.

CA5.2 Seleccionouse a magnitude e o rango de medida, e conectouse o aparello segundo a magnitude para medir.

CA5.3 Relacionouse a medida obtida cos valores típicos.

CA5.4 Identificáronse os bloques dunha fonte de alimentación para un computador persoal.

CA5.5 Enumeráronse as tensións achegadas por unha fonte de alimentación típica.

CA5.6 Medíronse as tensións en fontes de alimentación típicas de computadores persoais.

CA5.7 Identificáronse os bloques dun sistema de alimentación ininterrompida.

CA5.8 Medíronse os sinais nos puntos significativos dun sistema de alimentación ininterrompida.

CA6.4 Identificáronse e arranxáronse problemas mecánicos en equipamentos microinformáticos (fallos en soldaduras, en engrenaxes de compoñentes, etc.) .

CA10.3 Identificáronse e arranxáronse problemas mecánicos en periféricos (fallos en soldaduras, en engrenaxes, etc.) .

4.3.e) Contidos

Contidos

  Identificación de riscos.

  Equipamentos de protección individual.

 Conceptos de tensión, corrente, resistencia e potencia.

 Utilización de instrumentación básica de medición: polímetro.

 Tipos de sinais.

 Valores tipo.

 Soldaxe con estaño.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Compoñentes dun equipo informático. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento microinformático, e identifica a súa función. NO

RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á evolución dos microprocesadores. SI

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. 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 Recoñecéronse as unidades de medida que describen as características dos compoñentes físicos dun equipamento microinformático.

CA1.6 Describiuse o proceso de arranque dun equipamento microinformático.

CA2.1 Enumeráronse os formatos de placas base dispoñibles no mercado.

CA2.2 Localizáronse e describíronse os tipos de conectadores para periféricos.

CA2.3 Enumeráronse os tipos de chipsets existentes.

CA2.4 Localizáronse os zócolos para os módulos de memoria.

CA2.5 Recoñecéronse os buses e as súas características principais.

CA2.6 Describíronse as características e as utilidades máis importantes da configuración da placa base.

CA2.7 Describíronse as características dos microprocesadores (frecuencia, tensións, potencia, zócolos, etc.).

CA2.8 Describiuse a función dos disipadores e dos ventiladores.

CA3.1 Avaliáronse tipos de chasis para a placa base e para o resto de compoñentes.

CA3.2 Identificáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

CA3.3 Identificáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión (gráficos, LAN, modems, etc.).

CA3.4 Identificáronse os elementos que acompañan un compoñente de integración (documentación, controladores, cables, utilidades, etc.).

CA3.5 Identificáronse os periféricos típicos dun equipamento.

CA3.6 Describíronse as súas funcións e as características básicas dos periféricos típicos dun equipamento.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Localización dos bloques funcionais nun computador de sobremesa, portátil, PDA, móbil, etc.
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Contidos

 Compoñentes pertencentes a cada bloque funcional.

 Arranque dos equipamentos microinformáticos. Papel de cada bloque funcional.

 Chipset da placa base.

 Dispositivos integrados na placa.

 Formatos de placa base.

 Memoria nunha placa base.

 Conectadores E/S.

 Programa de configuración da placa base.

 Control de temperaturas nun sistema microinformático.

 Características dos microprocesadores.

 Chasis.

 0Controladores de dispositivos.

 Placas base.

 Microprocesadores.

 Memoria RAM.

 Discos fixos e controladoras de disco.

 Soportes de memoria auxiliar e unidades de lectura e gravación.

 Adaptador gráfico.

 Conectividade LAN e WAN dun sistema microinformático.

 Compoñentes OEM e compoñentes retail.

 Bloques dunha fonte de alimentación.

 Bloques dos sistemas de alimentación ininterrompida.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Particionamento de discos. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.2 Identificáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

CA3.4 Identificáronse os elementos que acompañan un compoñente de integración (documentación, controladores, cables, utilidades, etc.).

CA7.4 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Discos fixos e controladoras de disco.

 Arranque de equipamentos desde distintos soportes e con diversas aplicacións.

 Parámetros básicos da instalación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Montaxe e programación dun robot educativo. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. NO

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para previr estes riscos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.2 Interpretouse a documentación técnica dos compoñentes para ensamblar nos idiomas máis empregados pola industria.

CA4.3 Determinouse o sistema de apertura e pechamento do chasis, así como os sistemas de fixación para ensamblar e desensamblar os elementos do equipamento.

CA4.7 Executáronse utilidades de revisión e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

CA4.8 Realizouse un informe de montaxe.

CA11.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA11.2 Respectáronse, en todo momento, as normas de seguridade.

CA11.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA11.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA11.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA11.6 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA11.7 Clasificáronse os residuos xerados, para a súa retirada selectiva.

CA11.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.6.e) Contidos

Contidos

  Identificación de riscos.

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

  Equipamentos de protección individual.

  Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

  Cumprimento da normativa de protección ambiental.
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Contidos

 Secuencia da montaxe dun computador.

 Ferramentas e útiles.

 Manuais e guías de montaxe.

 Precaucións e advertencias de seguridade.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Elaboración e presentación dun traballo de investigación. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. NO

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas causas. NO

RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.8 Realizouse un informe de montaxe.

CA6.8 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación).

CA7.3 Elaborouse un plan de instalación.

4.7.e) Contidos

Contidos

  Utilidades de revisión e diagnóstico.

 Manuais e guías de montaxe.

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 Instalación de sistemas operativos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Montaxe e desmontaxe de equipos informáticos. 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. NO

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. SI

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para previr estes riscos. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.2 Identificáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

CA3.3 Identificáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión (gráficos, LAN, modems, etc.).

CA3.4 Identificáronse os elementos que acompañan un compoñente de integración (documentación, controladores, cables, utilidades, etc.).

CA4.1 Seleccionáronse as ferramentas e os útiles necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA4.2 Interpretouse a documentación técnica dos compoñentes para ensamblar nos idiomas máis empregados pola industria.

CA4.3 Determinouse o sistema de apertura e pechamento do chasis, así como os sistemas de fixación para ensamblar e desensamblar os elementos do equipamento.

CA4.4 Ensambláronse conxuntos de placa base, microprocesador e elementos de refrixeración en varios modelos de chasis, segundo as especificacións dadas.

CA4.5 Ensambláronse os módulos de memoria RAM, os discos fixos, as unidades de lectura e gravación en soportes de memoria auxiliar, e o resto dos compoñentes da unidade central.

CA4.6 Configuráronse parámetros básicos do conxunto accedendo á configuración da placa base.

CA4.7 Executáronse utilidades de revisión e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

CA4.8 Realizouse un informe de montaxe.

CA11.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

CA11.2 Respectáronse, en todo momento, as normas de seguridade.

CA11.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA11.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantement

CA11.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA11.6 Identificáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA11.7 Clasificáronse os residuos xerados, para a súa retirada selectiva.
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Criterios de avaliación

CA11.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.8.e) Contidos

Contidos

  Identificación de riscos.

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

  Equipamentos de protección individual.

  Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

  Cumprimento da normativa de protección ambiental.

 Chasis.

 0Controladores de dispositivos.

 Placas base.

 Microprocesadores.

 Memoria RAM.

 Discos fixos e controladoras de disco.

 Soportes de memoria auxiliar e unidades de lectura e gravación.

 Adaptador gráfico.

 Conectividade LAN e WAN dun sistema microinformático.

 Compoñentes OEM e compoñentes retail.

 Secuencia da montaxe dun computador.

 0Fixación e conexión do resto de adaptadores e compoñentes.

 Ferramentas e útiles.

 Manuais e guías de montaxe.

 Precaucións e advertencias de seguridade.

 Ensamblaxe do procesador.

 Refrixeración do procesador e do equipamento microinformático en xeral.

 Fixación dos módulos de memoria RAM.

 Fixación e conexión das unidades de disco fixo.

 Fixación e conexión das unidades de lectura e gravación en soportes de memoria auxiliar.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Instalación, clonación e recuperación do s.o. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. SI

RA8 - Instala software nun equipamento informático utilizando unha imaxe almacenada nun soporte de memoria, e xustifica o procedemento seguido. NO

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Verificouse a idoneidade do hardware.

CA7.2 Seleccionouse o sistema operativo.

CA7.3 Elaborouse un plan de instalación.

CA7.4 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA7.5 Configurouse o xestor de arranque.

CA7.6 Describíronse as incidencias da instalación.

CA7.7 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).

CA7.8 Actualizouse o sistema operativo.

CA7.9 Describíronse as utilidades para a creación de imaxes de disco e das súas particións.

CA7.10 Preparouse o sistema operativo para a creación de imaxes.

CA7.11 Creáronse imaxes dos sistemas operativos instalados para a súa posterior recuperación ou clonación noutros equipamentos.

CA8.1 Recoñeceuse a diferenza entre unha instalación estándar e unha preinstalación de software.

CA8.4 Restauráronse sobre o disco fixo imaxes almacenadas en soportes locais e remotos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 0Software para a creación de imaxes do sistema operativo

 Arranque de equipamentos desde distintos soportes e con diversas aplicacións.

 Instalación de sistemas operativos.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.
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Contidos

 Controladores de dispositivos.

 Parámetros básicos da instalación.

 Actualización de sistemas operativos e instalación de software base.

 Preparación dos sistemas operativos para a posterior creación de imaxes.

 Utilidades para a restauración de imaxes de disco e das súas particións.

 Restauración de imaxes.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Xestores de arranque. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. NO

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

Criterios de avaliación

CA7.5 Configurouse o xestor de arranque.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Xestores de arranque.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Localización e reparación de averías. Ferramentas. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. NO

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

RA8 - Instala software nun equipamento informático utilizando unha imaxe almacenada nun soporte de memoria, e xustifica o procedemento seguido. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.7 Executáronse utilidades de revisión e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

CA6.1 Recoñecéronse os sinais acústicos e visuais que avisan de problemas no hardware dun equipamento.

CA6.2 Identificáronse e arranxáronse as avarías producidas por sobrequecemento do microprocesador.

CA6.3 Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, incompatibilidades, problemas en discos fixos, sucidade, etc.).

CA6.4 Identificáronse e arranxáronse problemas mecánicos en equipamentos microinformáticos (fallos en soldaduras, en engrenaxes de compoñentes, etc.) .

CA6.5 Substituíronse compoñentes deteriorados.

CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA6.7 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes.

CA6.8 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación).

CA8.2 Identificáronse e probáronse as secuencias de arranque configurables na placa base.

CA8.3 Iniciáronse equipamentos desde diversos soportes de memoria auxiliar.

4.11.e) Contidos

Contidos

  Utilidades de revisión e diagnóstico.

 Técnicas de mantemento preventivo.

 Detección de avarías nun equipamento microinformático.

 Sinais de aviso, luminosos e acústicos.

 Fallos comúns.

 Ampliacións de hardware.

 Incompatibilidades.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Periféricos. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA10 - Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica dos equipamentos e relaciona as disfuncións coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA10.1 Identificáronse e solucionáronse problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.

CA10.2 Substituíronse consumibles en periféricos de impresión estándar.

CA10.3 Identificáronse e arranxáronse problemas mecánicos en periféricos (fallos en soldaduras, en engrenaxes, etc.) .

CA10.4 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación dos periféricos de captura de imaxes dixitais fixas e en movemento.

CA10.5 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación doutros periféricos multimedia.

CA10.6 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación de equipamentos de fotocopia, impresión dixital profesional e filmaxe.

CA10.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo.

4.12.e) Contidos

Contidos

  Periféricos de entrada.

  Periféricos de saída.

  Periféricos multimedia.

  Impresoras.

  Monitores.

  Periféricos para a adquisición de imaxes fixas e en movemento.

  Proxectores de vídeo: fixación e conexión.

  Técnicas de mantemento preventivo.

  Técnicas de reparación de problemas mecánicos en periféricos.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Tendencias en equipamentos informáticos. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos microinformáticos, e identifica as súas vantaxes tendo en conta as características de uso dos
equipamentos. SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Recoñecéronse as novas posibilidades para lle dar forma ao conxunto do chasis e a placa base.

CA9.2 Describíronse as prestacións e as características dalgunhas das plataformas semiensambladas ( barebones ) máis representativas do momento.

CA9.3 Describíronse as características dos computadores de entretemento multimedia (HTPC), os chasis e os compoñentes específicos empregados na súa ensamblaxe.

CA9.4 Describíronse as características diferenciais que demandan os equipamentos informáticos empregados noutros campos específicos de aplicación.

CA9.5 Avaliouse a presenza da informática móbil como mercado emerxente, cunha alta demanda en equipamentos e dispositivos con características específicas: móbiles, PDA,
navegadores, etc.

CA9.6 Avaliouse a presenza do modding como corrente alternativa á ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA9.7 Instaláronse sistemas operativos adaptados para o seu uso en dispositivos con características específicas.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Emprego de plataformas semiensambladas (barebones) para a montaxe de equipamentos.

 Computador multimedia de salón: HTPC.

 Equipamentos con demandas específicas (estacións de vídeo, CAD-CAM, etc.).

 Informática móbil.

 Sistemas de posicionamento e navegación.

 PDA e móbiles.

 Modding.

 Sistemas operativos singulares.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Comprensión de textos e vocabulario técnico en Inglés. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta a documentación técnica, e verifica o resultado final. NO

RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos microinformáticos, e identifica as súas vantaxes tendo en conta as características de uso dos
equipamentos. NO

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para previr estes riscos. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.2 Interpretouse a documentación técnica dos compoñentes para ensamblar nos idiomas máis empregados pola industria.

CA9.1 Recoñecéronse as novas posibilidades para lle dar forma ao conxunto do chasis e a placa base.

CA11.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte.

4.14.e) Contidos

Contidos

  Identificación de riscos.

  Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Manuais e guías de montaxe.

 Precaucións e advertencias de seguridade.

 Emprego de plataformas semiensambladas (barebones) para a montaxe de equipamentos.

 Computador multimedia de salón: HTPC.

 Equipamentos con demandas específicas (estacións de vídeo, CAD-CAM, etc.).

 Informática móbil.

 Sistemas de posicionamento e navegación.

 PDA e móbiles.

 Modding.

 Sistemas operativos singulares.
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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 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 trimestrais, poderá recuperalas na sesión de Avaliación Final do módulo, que se

realizará ao remate do 3º trimestre no réxime ordinario.

Para a recuperación das unidades non superadas, de xeito individual, terá que:

- Realizar e presentar os exercicios teóricos e prácticos plantexados polo/a profesor/a, correspondentes as UDs non superadas.
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- Realizar unha proba teórica e/ou práctica tipo exame sobre os contidos das UDs non superadas

Para que o/a alumno/a supere o proceso de recuperación de cada UD, terá que acadar unha cualificación mínima de un 5 (sobre 10).

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

O alumnado que supere o 10% limite establecido de faltas de asistencia inxustificadas permitidas (288 * 10% = 28,8 = 29 sesións total  do módulo)

, se lle comunicará ante a Xefatura de Estudios, a perda do dereito de Avaliación Continua.

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, co visto bueno do profesorado e 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.

Estos alumnos disporán dunha proba final extraordinaria para demostrar a capacitación.

A avaliación extraordinaria realizarase no mes de Xuño unha vez rematada a terceira avaliación. Será un exame de toda a materia dada durante o

curso e co mesmo nivel de exixencia en canto a coñecementos que o que se esixiu o alumnado que fixo as tres avaliacións. Esta proba final,

consistirá en examenes teóricos e/ou prácticos por cada unha das unidades didácticas.

O alumno superará a asignatura si en cada unha de estas probas obten unha nota igual ou superior a 5.

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

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado na presente

programación:

    De xeito continuo, o profesor avaliará na clase a medida en que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas distintas unidades

didácticas. En consecuencia, poderase decidir incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se se considera necesario o número

de sesións adicadas a unha determinada unidade.

    Ao remate de cada trimestre, o alumnado cubrirá unha enquisa na que valorará diversos aspectos do desenvolvemento do módulo, como a

metodoloxía utilizada, as actividades realizadas, os recursos usados, os contidos expostos, etc. O resultado destas enquisas serán utilizados para

aplicar as correccións que se consideren oportunas no propio desenvolvemento do curso, así como en vindeiros cursos académicos.

    O profesor recollerá a temporalización real das distintas unidades didácticas, co obxectivo de poder corrixir no propio curso os desfases

detectados fronte a temporalización prevista e precisar mellor a temporalización das unidades en vindeiros cursos académicos.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No transcurso do primeiro mes de clase, ó titor do grupo pasará para facer unhas preguntas que compoñen a avaliación inicial, logo dun breve

período de tempo necesario para á recopilación dos datos, convocaráse á avaliación inicial que terá como participantes todos os profesores que

teñan docencia co grupo é mais un membro do equipo de orientación. Esta avaliación inicial estará presidida e dirixida polo titor do grupo.

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

Este apartado non se poderá levar a cabo debido ó extenso número de alumnos que temos na clase, o que imposibilita ó correcto funcionamento

da atención ó alumnado con necesidades educativas específicas, a non ser que se conceda un profesor mais no claustro do centro para poder

facer desdobles.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Este apartado non se poderá levar a cabo debido ó extenso número de alumnos que temos na clase, o que imposibilita ó correcto funcionamento

da atención ó alumnado en aspectos transversais, a non ser que se conceda un profesor mais no claustro do centro para poder facer desdobles.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O longo do curso iranse propoñendo unha serie de tres actividades complementarias, probablemente unha por cada trimestre.

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.

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
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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.

10.4) Bibliografía

Ademáis dos apuntes e material facilitado polo profesor, nalgunhas unidades didácticas empregarase como libro de consulta o libro "Montaxe e

Mantemento de Equipamentos" da editorial Editex e o libro homónimo da editorial Paraninfo, ademáis de recursos web de fiabilidade contrastada.
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