
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Pazo da Mercé 2020/202136019402 Neves (As)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Desenvolvemento de aplicacións web Ciclos
formativos de
grao superior

CSIFC03Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0485 Programación 92020/2021 288240

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

Profesorado asignado ao módulo HECTOR MANU CRESTELO SABURIDO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

As Neves é unha zona rural, cun nivel socioeconómico relativamente baixo, que conta cuns 4000 habitantes censados e se atopa razoablemente

ben comunicada con A Cañiza (5200 habitantes), Arbo (2700 habitantes), Salceda (8900 habitantes), Salvaterra (9560 habitantes), Ponteareas

(23.000 habitantes) e outros concellos lindeiros. Hai que resaltar a proximidade á fronteira con Portugal.

Os habitantes refírense a datos aproximados do censo, recollidos polo Instituto Nacional de Estatística (ine.es) para o ano 2017.

O ámbito productivo no que se atopa o centro caracterízase pola abondancia de PEMEs. Polo tanto, na concreción do currículo do ciclo terase en

conta esta circunstacia para incidir nas tecnoloxías e infraestruturas máis utilizadas neste tipo de empresas.

O alumnado que se matricula nos ciclos formativos é consciente de que os ensinos que vai recibir están moi ligados a unha contorna laboral, e que

o obxectivo principal dos ciclos formativos é formar traballadores nun campo específico.

O grupo de 1º de DAW é un grupo heteroxéneo, con alumnos procedentes de ciclos formativos de grao medio, ou ben doutro ciclo formativo

superior, ou mesmo do ámbito universitario. Independentemente da forma de acceso, todos eles mostran interese pola informática e polas

posibilidades laborais que este ciclo ofrece, aínda que algúns alumnos teñen máis problemas para seguir os contidos que outros, segundo a súa

forma de acceso. Os alumnos procedentes dun eido máis técnico, adoitan posuír unha mentalidade e unha lóxica de pensamento, que se axeita

mellor ós contidos impartidos neste módulo. Xusto o contrario, é o que lles acontence ós alumnos procedentes de eidos máis achegados ás letras

e humanidades.

Por todo isto, o grupo de 1º de DAW, é tendente a constituir grupos de alumnos con distintos niveis de comprensión.

O módulo de Programación é un módulo teórico-práctico, onde se establecen as bases para a creación de aplicacións Java. Consonte ó exposto

previamente, os alumnos poden atopar este módulo un pouco difícil pola cantidade de conceptos ... polo que se agarda que algúns alumnos teñan

dificultades ante certas tarefas.

O desenvolvemento curricular deste módulo ten como referencia de partida o:

   - Real decreto 686/2010, do 20 de maio, polo que se establece o título de técnico superior en desenvolvemento de aplicacións web e se fixan as

súas ensinanzas mínimas.

   - DECRETO 109/2011, do 12 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico

superior en desenvolvemento de aplicacións web.
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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 Lenguaje de programación. Instalación del SDK/JDKProgramación 9 5

2 Sintaxe de Java. Estruturas de control. Lectura e escritura por tecladoIntroducción a Java 35 15

3 Uso e tratamento de arrays, coleccions. Definición de tipos xenéricosEstruturas de
almacenamento

25 10

4 Xestión de cadeas. Clases Math, Random. Uso de datas e da entrada/saída en JavaClases de uso xeral 30 10

5 Conceptos, creación e manexo de clases e obxectosProgramación
orientada a obxectos
en Java

35 20

6 Tratamento de excepciónsExcepcións 35 5

7 Creación de GUIs, utilización de xestores de deseño, etc...Desenrolo de
interfaces gráficas de
usuario

50 15

8 Tratamento de eventos nas GUIsTratamento de
eventos

30 10

9 Tratamento de arquivos en JavaTratamento de
Ficheiros

20 5

10 Xestión de bases de datos relacionaisUtilización e
mantemento de BD
relacionais

10 3

11 Utilización de bases de datos orientadas a obxectosAnálise e
implementación de BD
orientadas a obxectos

9 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Programación 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura dun programa informático, para o que identifica e relaciona os elementos propios da linguaxe de programación utilizada. 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 bloques que compoñen a estrutura dun programa informático.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Estruturas e bloques fundamentais.

 Literais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Introducción a Java 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a estrutura dun programa informático, para o que identifica e relaciona os elementos propios da linguaxe de programación utilizada. SI

RA2 - Escribe e proba programas sinxelos, para o que recoñece e aplica os fundamentos da programación orientada a obxectos. NO

RA3 - Escribe e depura código, para o que analiza e utiliza as estruturas de control da linguaxe. NO

RA5 - Realiza operacións de entrada e saída de información, utilizando procedementos específicos da linguaxe e librarías de clases. NO

4.2.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 bloques que compoñen a estrutura dun programa informático.

CA1.2 Creáronse proxectos de desenvolvemento de aplicacións.

CA1.3 Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento.

CA1.4 Identificáronse os tipos de variables e as súas utilidades específicas.

CA1.5 Modificouse o código dun programa para crear e utilizar variables.

CA1.6 Creáronse e utilizáronse constantes e literais.

CA1.7 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os operadores da linguaxe.

CA1.8 Comprobouse o funcionamento das conversións de tipo explícitas e implícitas.

CA1.9 Introducíronse comentarios no código

CA2.2 Escribíronse programas simples.

CA2.6 Utilizáronse parámetros na chamada a métodos.

CA2.9 Utilizouse o contorno integrado de desenvolvemento na creación e na compilación de programas simples.

CA3.1 Escribiuse e probouse código que faga uso de estruturas de selección.

CA3.2 Utilizáronse estruturas de repetición.

CA3.3 Recoñecéronse as posibilidades das sentenzas de salto.

CA3.5 Creáronse programas executables utilizando diversas estruturas de control.

CA3.7 Comentouse e documentouse o código.

CA5.1 Utilizouse a consola para realizar operacións de entrada e saída de información.
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4.2.e) Contidos

Contidos

 Contornos integrados de desenvolvemento.

 0Expresións aritméticas.

  Asignacións.

  Conversións de tipo.

  Comentarios.

 Estruturas e bloques fundamentais.

 Identificadores.

 Palabras reservadas.

 Tipos de datos primitivos.

 Variables.

 Literais.

 Constantes.

 Operadores aritméticos.

 Argumentos dun método. Valores devoltos.

 Operadores de relación e lóxicos.

 Condicións simples e múltiples.

 Estruturas condicionais.

 Bloques de instrucións.

 Estruturas de repetición.

 Entrada desde teclado.

 Saída a pantalla.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Estruturas de almacenamento 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de entrada e saída de información, utilizando procedementos específicos da linguaxe e librarías de clases. NO

RA6 - Escribe programas que manipulen información, para o que selecciona e utiliza tipos avanzados de datos. 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 Utilizouse a consola para realizar operacións de entrada e saída de información.

CA6.1 Escribíronse programas que utilicen arrays.

CA6.3 Utilizáronse listas para almacenar e procesar información.

CA6.4 Utilizáronse iteradores para recorrer os elementos das listas.

CA6.5 Recoñecéronse as características e as vantaxes de cada colección de datos dispoñible.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Entrada desde teclado.

 Saída a pantalla.

 Coleccións.

 Definición de coleccións.

 Tipos de coleccións habituais: arrays e listas.

 Arrays multidimensionais.

 Operacións con arrays: inicialización, inserción, borrado e ordenación.

 Listas, pilas e colas.

 Estruturas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Clases de uso xeral 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Escribe e proba programas sinxelos, para o que recoñece e aplica os fundamentos da programación orientada a obxectos. NO

RA5 - Realiza operacións de entrada e saída de información, utilizando procedementos específicos da linguaxe e librarías de clases. NO

RA6 - Escribe programas que manipulen información, para o que selecciona e utiliza tipos avanzados de datos. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Instanciáronse obxectos a partir de clases predefinidas.

CA2.5 Escribíronse chamadas a métodos estáticos.

CA2.7 Incorporáronse e utilizáronse librarías de obxectos.

CA5.2 Aplicáronse formatos na visualización da información.

CA5.3 Recoñecéronse as posibilidades de entrada e saída da linguaxe, e as librarías asociadas.

CA6.2 Recoñecéronse as librarías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.

CA6.7 Utilizáronse expresións regulares na procura de patróns en cadeas de texto.

4.4.e) Contidos

Contidos

  Librarías de funcións.

  Funcións de usuario

 Uso de métodos, de propiedades e de métodos estáticos.

 Entrada desde teclado.

 Saída a pantalla.

 Cadeas de caracteres.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Programación orientada a obxectos en Java 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Escribe e proba programas sinxelos, para o que recoñece e aplica os fundamentos da programación orientada a obxectos. NO

RA3 - Escribe e depura código, para o que analiza e utiliza as estruturas de control da linguaxe. NO

RA4 - Desenvolve programas organizados en clases, para o que analiza e aplica os principios da programación orientada a obxectos. SI

RA6 - Escribe programas que manipulen información, para o que selecciona e utiliza tipos avanzados de datos. NO

RA7 - Desenvolve programas aplicando características avanzadas das linguaxes orientadas a obxectos e do contorno de programación. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os fundamentos da programación orientada a obxectos.

CA2.4 Utilizáronse métodos e propiedades dos obxectos.

CA2.7 Incorporáronse e utilizáronse librarías de obxectos.

CA2.8 Utilizáronse construtores.

CA3.7 Comentouse e documentouse o código.

CA4.1 Recoñeceuse a sintaxe, a estrutura e os compoñentes típicos dunha clase.

CA4.2 Definíronse clases.

CA4.3 Definíronse propiedades e métodos.

CA4.4 Definíronse construtores.

CA4.5 Desenvolvéronse programas que instancien e utilicen obxectos das clases creadas anteriormente.

CA4.6 Utilizáronse mecanismos para controlar a visibilidade das clases e dos seus membros.

CA4.7 Definíronse e utilizáronse clases herdadas.

CA4.8 Definíronse e utilizáronse métodos estáticos.

CA4.9 Definíronse e utilizáronse interfaces.

CA4.10 Definíronse e utilizáronse conxuntos e librarías de clases.

CA6.6 Creáronse clases e métodos xenéricos.

CA7.1 Identificáronse os conceptos de herdanza, superclase e subclase.
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Criterios de avaliación

CA7.2 Utilizáronse modificadores para bloquear e forzar a herdanza de clases e métodos.

CA7.3 Recoñeceuse a incidencia dos construtores na herdanza.

CA7.4 Creáronse clases herdadas que sobrescriban a implementación de métodos da superclase.

CA7.5 Deseñáronse e aplicáronse xerarquías de clases.

CA7.6 Probáronse e depuráronse as xerarquías de clases.

CA7.7 Realizáronse programas que implementen e utilicen xerarquías de clases.

CA7.8 Comentouse e documentado o código.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Obxectos: atributos e comportamento.

 0Construtores.

  Librarías de obxectos.

  Destrución de obxectos e liberación de memoria.

 Características dos obxectos. Tipos de atributos: propiedades.

 Instanciación de obxectos.

 Estado dun obxecto.

 Comportamento dos obxectos: métodos.

 Chamada aos métodos: mensaxes. Operador punto.

 Identificador de obxecto actual.

 Uso de métodos, de propiedades e de métodos estáticos.

 Proba, depuración e documentación de programas.

 Concepto de clase.

 Estrutura e membros dunha clase.

 Tipos de atributos, métodos e construtores.

 Constantes de clase.

 Modificadores de acceso a propiedades e métodos: visibilidade e encapsulación.

 Herdanza.

 Atributos e métodos estáticos.

 Interfaces: definición e implementación.

 Empaquetaxe de clases.
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Contidos

 Enumeradores.

 Xerarquía de clases.

 Tipos de xerarquía: xeneralización e especialización; todo-parte.

 Composición de clases.

 Superclases e subclases.

 Clases e métodos abstractos e finais.

 Sobrescritura e sobrecarga de métodos.

 Ligadura dinámica.

 Polimorfismo.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Excepcións 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Escribe e depura código, para o que analiza e utiliza as estruturas de control da linguaxe. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.4 Escribiuse código utilizando control de excepcións.

CA3.6 Probáronse e depuráronse os programas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Instrucións de salto: erros e excepcións.

 Categorías de excepcións.

 Control de excepcións. Declaración e lanzamento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Desenrolo de interfaces gráficas de usuario 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de entrada e saída de información, utilizando procedementos específicos da linguaxe e librarías de clases. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.6 Utilizáronse as ferramentas do contorno de desenvolvemento para crear interfaces gráficas de usuario simples.

CA5.8 Escribíronse programas que utilicen interfaces gráficas para a entrada e saída de información.

4.7.e) Contidos

Contidos

  Interfaces gráficas de usuario.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Tratamento de eventos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de entrada e saída de información, utilizando procedementos específicos da linguaxe e librarías de clases. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.7 Programáronse controladores de eventos.

CA5.8 Escribíronse programas que utilicen interfaces gráficas para a entrada e saída de información.

4.8.e) Contidos

Contidos

  Concepto de evento.

  Xestión de eventos.

  Creación de controladores de eventos
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Tratamento de Ficheiros 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de entrada e saída de información, utilizando procedementos específicos da linguaxe e librarías de clases. NO

RA6 - Escribe programas que manipulen información, para o que selecciona e utiliza tipos avanzados de datos. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.4 Utilizáronse ficheiros para almacenar e recuperar información.

CA5.5 Creáronse programas que utilicen diversos métodos de acceso ao contido dos ficheiros.

CA6.8 Identificáronse as clases relacionadas co tratamento de documentos XML.

CA6.9 Realizáronse programas que realicen manipulacións sobre documentos XML.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Tipos de fluxos: de bytes e de caracteres.

 0Creación e eliminación de ficheiros e directorios.

 Clases relativas a fluxos.

 Uso de fluxos.

 Ficheiros de datos. Rexistros.

 Apertura e pechamento de ficheiros. Modos de acceso.

 Escritura e lectura de información en ficheiros.

 Uso dos sistemas de ficheiros.

 0Librarías de clases relacionadas con XML.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Utilización e mantemento de BD relacionais 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Xestiona información almacenada en bases de datos relacionais, mantendo a integridade e a consistencia dos datos. SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Identificáronse as características e os métodos de acceso a sistemas xestores de bases de datos relacionais.

CA9.2 Programáronse conexións con bases de datos.

CA9.3 Escribiuse código para almacenar información en bases de datos.

CA9.4 Creáronse programas para recuperar e amosar información almacenada en bases de datos.

CA9.5 Efectuáronse borrados e modificacións sobre a información almacenada.

CA9.6 Creáronse aplicacións que executen consultas sobre bases de datos.

CA9.7 Creáronse aplicacións para posibilitar a xestión de información presente en bases de datos relacionais.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Establecemento de conexións.

 Recuperación e manipulación de información.

 Execución de consultas sobre a base de datos.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Análise e implementación de BD orientadas a obxectos 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Utiliza bases de datos orientadas a obxectos e analiza as súas características, aplicando técnicas para manter a persistencia da información. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse as características das bases de datos orientadas a obxectos.

CA8.2 Analizouse a súa aplicación no desenvolvemento de aplicacións mediante linguaxes orientadas a obxectos.

CA8.3 Instaláronse sistemas xestores de bases de datos orientados a obxectos.

CA8.4 Clasificáronse e analizáronse os métodos soportados polos sistemas xestores para a xestión da información almacenada.

CA8.5 Creáronse bases de datos e as estruturas necesarias para o almacenamento de obxectos.

CA8.6 Programáronse aplicacións que almacenen obxectos nas bases de datos creadas.

CA8.7 Realizáronse programas para recuperar, actualizar e eliminar obxectos das bases de datos.

CA8.8 Realizáronse programas para almacenar e xestionar tipos de datos estruturados, compostos e relacionados.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Bases de datos orientadas a obxectos.

 Características das bases de datos orientadas a obxectos.

 Instalación do xestor de bases de datos.

 Creación de bases de datos.

 Mecanismos de consulta.

 Linguaxe de consultas: sintaxe, expresións e operadores.

 Recuperación, modificación e borrado de obxectos da base de datos.

 Almacenamento de tipos de datos estruturados, compostos e relacionados.
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Mínimos exixibles:

  - Recoñecer a estrutura dun programa informático.

  - Escribir e probar programas sinxelos.

  - Utilizar as estruturas de control da linguaxe.

  - Desenvolver programas organizados en clases.

  - Realizar operacións de entrada e saída de información.

  - Escribir programas que manipulen información utilizando tipos avanzados de datos

  - Deseño de interfaces gráficas de usuario sinxelas e funcionais

  - Desenvolver programas aplicando características avanzadas das linguaxes orientadas a obxectos e do contorno de programación

Criterios de cualificación:

Os criterios de cualificación definen como se formará a nota do alumnado, tanto nas avaliacións parciais, como na final, no caso de non superarse

algunha avaliación parcial:

1.- En cada avaliación obterase unha cualificación de 0 a 10.

2.- A nota de cada avaliación, estará composta nun:

     - 30% de actividades prácticas. Entrega de diferentes tipos de tarefas documentadas por escrito

     - 60% avaliación obxectiva de coñecementos e conceptos. Probas escritas.

        - Esta parte, poderá estar constituida só por unha proba práctica, ou por unha proba práctica e máis outra teórica.

        - Se se fan dúas probas, haberá que obter un 5 en cada unha das probas. A media das dúas probas, será a nota desta parte.

     - 10% Observación na clase. Neste punto, terase en conta o comportamento e a actitude na clase.

Para poder aprobar cada avaliación, cada alumno, haberá de acadar a nota mínima de 5 nos criterios de cualificación referentes á entrega de

tarefas e probas escritas.

A nota final do módulo, será a nota media das tres avaliacións, sendo necesario para poder aprobar o mesmo, que cada alumno acade a nota

mínima de 5 en cada unha das avaliacións.

Se un alumno non obtén a nota mínima nalgún dos criterios de cualificación anteriormente dispostos, para algunha avaliación, para recuperar esa

parte, terá que volver a facer a proba ou tarefa non superada durante a avaliación ordinaria.

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 supere algunha das avaliacións ó longo do ano, deberá presentarse á proba de avaliación final, na que soamente deberá

recuperar aquelas probas ou tarefas que non puido superar.

A cualificación final, obterase facendo a media entre as notas das avaliacións superadas durante o curso académico, e as superadas na avaliación

final.

Para superar a avaliación final, será necesario ter unha cualificación mínima de 5.

Para o alumnado que non supere o módulo na avaliación final, pero que acceda ao segundo curso do ciclo co módulo suspenso, faráse unha proba

que abranga os contidos máis importantes do módulo.

Se esta proba fora dividida en máis dunha parte, os estudantes haberán de acadar unha nota mínima de 5 en todas elas para poder aprobar.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para superar o módulo, o alumnado con perda a dereito a avaliación continua, deberá de someterse a unha proba final ao final do curso.

A devandita  proba, constará de tres partes, unha por avaliación, independentemente das avaliacións superadas con anterioridade, e será preciso

superar as tres partes por separado para aprobar o módulo.

Cada parte constará dun ou varios exercicios teóricos ou prácticos.

A calificación final do módulo resultará da media aritmética entre todas as partes.

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 UD.

   - En consecuencia, poderase decidir incidir en determinados contidos ou actividades, aumentando, se se considera necesario, o número de

sesións adicadas a unha determinada UD.

   - Recollerase a temporalización real das distintas UD, co obxectivo de poder corrixir os desfases detectados coa temporalización prevista, e

precisar mellor a temporalización das UD en vindeiros cursos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó comezo do curso, realizarase unha avaliación inicial dos coñecementos previos do alumnado, baseada nunha entrevista/debate levado a cabo

no primeiro día.

Así mesmo, levarase a cabo unha observación activa do grupo por parte do docente, nos vindeiros días de comezo de curso.

Esto permitirá inferir o nivel de coñecementos previos do alumnado e poder adaptar o ritmo de desenvolvemento das clases e realización das

actividades.

De ser preciso, en coordinación co Departamento de Orientación do centro, elaboraráse unha avaliación inicial na que se analizarán as

características e dificultades de aprendizaxe que se atopen no alumnado do grupo, para establecer así as medidas de flexibilización e orientación

oportunas.

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

Levaranse a cabo as adaptacións necesarias nos medios e procedementos de avaliación para o alumnado con necesidades específicas de apoio

educativo, co fin de garantir a súa accesibilidade ás probas e que sexa avaliado cos medios apropiados ás súas posibilidades e características.

En todo caso, no proceso de avaliación comprobarase que o alumnado alcanzou os resultados de aprendizaxe establecidos para o módulo.

9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores

Temos que partir do convencemento de que a educación en valores debe embeber a actividade docente e estar presente na aula de forma

permanente, xa que se refire a problemas e preocupacións fundamentais da sociedade.

Búscarase pois:

   - Desenvolver e consolida-los hábitos de estudo, disciplina individual e traballo en equipo, como condición necesaria para a aplicación efectiva

das tarefas de ensino-aprendizaxe.

   - Practicar tolerancia, cooperación e solidariedade entre os individuos e grupos.

   - Que todos comprendan e exerzan os seus dereitos e as súas obrigas en relación aos outros, rexeitando a discriminación por razón se sexo ou

crenzas.

   - Desenvolver actividades dirixidas á práctica de valores, dentro da aula, no fogar e na contorna inmediata.

   - Respetar o medio ambiente e acadar unha conciencia social activa  (Proxecto "O monte nace na escola"), e a recollida selectiva dos residuos.

O obxectivo primordial é formar cidadáns libres, responsables e comprometidos consigo mesmos e coa sociedade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non hai previsión de actividades extraescolares propias de este módulo.

10.Outros apartados

10.1) Secuenciación dos contidos

O traballo dos contidos non será estrictamente secuencial, senón que estarán interrelacionados ao longo do desenvolvemento do curso, tratandose

moitos deles dun xeito transversal ao longo do mesmo.

10.2) Escenarios a ter en conta por mor da COVID-19

A aula virtual será o eixe que vertebrará da acción educativa, polo tanto, todo o material empregado no proceso de ensinanza-aprendizaxe, así

como os procedementos e instrumentos de avaliación, serán de tipo dixital.

Partindo pois desta base e xeito de traballo, a acomodación ós diferentes escenarios que se puideran dar no presente curso académico, será máis

doada.

Os tres escenarios posibles a considerar son:

- Presencial: esta será a situación máis desexable, pois permitirá sesións moi interactivas, interpelándose constantemente ós estudantes de xeito

directo durante as mesmas, o que favorecerá a súa participación e colaboración, aportando a súa visión e dúbidas sobre o tratado na clase. No

referente á xestión dos materiais de estudo e métodos de avaliación, como xa se comentou, será levada a cabo a través de aula virtual.

- Semipresencial: será moi similar ó anterior escenario, tendo que poñer especial atención ó alumnado que non se atopa na aula, de xeito que se

sintan o menos desprazados posible por non estar interactuando e aportando ó devir da clase de xeito presencial. Para atallar esta situación,

xestionaranse 'webcams' e todo necesario para que os estudantes poidan presenciar o que acontece na aula e sexan capaces, non só de seguir,

senón tamén de intervir, ó mesmo ritmo que os seus compañeiros en presencial. No referente á xestión dos materiais de estudo e métodos de

avaliación, todo será moi sinxelo, pois o uso da aula virtual, fai que todos os estudantes teñan acceso ós materias ó mesmo tempo e nas mesmas

condicións, independentemente de onde se atopen.

- Non presencial: será un caso particular do escenario semipresencial, onde todos os alumnos estarán na casa. Perderase absolutamente a

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

capacidade de interacción directa cos alumnos, o que sen dúbida, restará axilidade e capacidade de participación ás sesións. As clases serán

moito máis dirixidas polo docente, para tentar optimizar ó máximo o tempo. No referente á xestión dos materiais de estudo e métodos de

avaliación, nada cambiará con respecto ós escenarios previos, gracias ó uso da aula virtual. O que si se considerará a maiores neste caso, é o uso

de exames de tipo oral en directo a cada alumno.

Se algún alumno ten dificultades técnicas, ben por non dispor dun equipo axeitado, ben por non dispor de conexión a internet ... os titores serán os

encargados de analizar cada caso particular, para xunto con Dirección e o Departamento de informática, tentar dar unha solución.
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