
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Perdouro 2016/201727013934 Burela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

FME Fabricación e montaxe Ciclos
formativos de
grao básico

CBFME01Fabricación mecánica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3023 Redes de evacuación 62016/2017 188157

MP3023_12 Implantación de redes de evacuación 62016/2017 6857

MP3023_22 Montaxe e mantemento de redes de evacuación de auga 62016/2017 120100

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

Profesorado asignado ao módulo DIEGO REY GONZÁLEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Prospectiva do título no sector ou nos sectores.

a) O perfil profesional, dentro do sector produtivo, evoluciona cara a un incremento na toma de decisións propias dos procesos automatizados e a

realización de funcións de planificación, mantemento, calidade e prevención de riscos laborais na pequena empresa.

b) As estruturas organizativas tenden a se configurar sobre a base de decisións descentralizadas, relacións funcionais do traballo en equipo,

rotación de postos de traballo e canles de participación.

c) A evolución tecnolóxica tende a sistemas enerxeticamente máis eficientes, polo uso da electrónica, de automatismos e de novos materiais.

d) O desenvolvemento de novos campos de produción de calor, entre os que se poden destacar os sistemas de coxeneración, a utilización de

paneis solares para a obtención de AQS, as bombas de calor xeotérmicas e as instalacións de biomasa, adquiriu unha extraordinaria importancia.

e) O mesmo sucede co desenvolvemento de novos campos de produción de frío, entre os que salientan os sistemas de absorción, utilizando a

calor residual de instalacións produtoras de calor ou mediante o uso de paneis solares térmicos.

f) O sector produtivo apunta a unha evolución cara ás competencias relacionadas co emprego das enerxías renovables, sistemas electrónicos que

incrementan o rendemento, máquinas con altos rendementos enerxéticos e novos materiais plásticos para o transporte de fluídos.

g) Os procesos de montaxe e mantemento terán que se adaptar á normativa referente aos tratamentos e á xestión de residuos e de axentes

contaminantes.
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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 Nesta UD aprenderase a medir lonxitudes, volúmenes, áreas...Metroloxía 15 10

2 Nesta UD aprenderase a representar gráficamente diferentes tipos de redesRepresentación
gráfica de redes

35 18

3 Nesta UD aprenderase a clasificar e a evacuar os diferentes residuos empregados nas redes de evacuación.Clasificación e
evacuación de
residuos

18 9

4 Nesta UD aprenderase os conceptos básicos para montar redes xerais de evacuación de agua, así como os
seus compoñentes e funcións dos mesmos.

Iniciación o montaxe
de redes xerais de
evacuación de auga.

15 10

5 Nesta UD aprenderase a montar diferentes redes de evacuación de augas pluviales.Montaxe de redes de
evacuación de augas
pluviais.

40 20

6 Nesta UD aprenderase a montar diferentes redes de evacuación de augas residuales.Montaxe de redes de
evacuación de augas
residuais.

35 18

7 Nesta UD aprenderase a realizar o mantemento das distintas redes de evacuación.Mantemento de redes. 30 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Metroloxía 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe as operacións que cumpra realizar e identifica equipamentos e materiais 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 Interpretouse a documentación gráfica

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Lonxitudes, superficies e volumes, presións e temperaturas.

 Manexo de equipamentos de medida.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Representación gráfica de redes 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe as operacións que cumpra realizar e identifica equipamentos e materiais 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 Interpretouse a documentación gráfica

CA1.2 Recoñecéronse os elementos que haxa que instalar

CA1.3 Extraeuse a información salientable para levar a cabo a preparación da zona de traballo

CA1.4 Identificáronse as operacións que se vaian realizar

4.2.e) Contidos

Contidos

 Representación gráfica (manual) de instalacións de redes de evacuación. Interpretación de escalas.

 Identificación de compoñentes.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Clasificación e evacuación de residuos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Acondiciona a zona de traballo, describe as operacións que cumpra realizar e identifica equipamentos e materiais NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Limpouse o contorno das zonas en que se vaian realizar os traballos

CA1.6 Aprovisionáronse os materiais, os equipamentos e as ferramentas

CA1.7 Realizáronse operacións de apertura de rozas

CA1.8 Clasificáronse os residuos de apertura de rozas

CA1.9 Abríronse e compactáronse gabias no terreo

CA1.10 Mantivéronse as zonas de traballo da súa responsabilidade en condicións de orde, limpeza e seguridade

CA1.11 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

CA1.12 Operouse con autonomía nas actividades propostas

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Orde de desmontaxe e montaxe de elementos.

  Condicións de seguridade.

  Especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais aplicables.

 Manexo de ferramentas portátiles.

 Técnicas de marcaxe de caixas e rozas.

 Técnicas de clasificación dos residuos.

 Técnicas de evacuación de residuos.

 Marcaxe de elementos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Iniciación o montaxe de redes xerais de evacuación de auga. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta redes xerais de evacuación de auga, tendo en conta a función que realiza cada compoñente 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 Describiuse a función de cada elemento no conxunto da instalación

CA1.2 Identificouse o sistema de montaxe (vertical, horizontal, pendentes, conexións, etc.)

CA1.3 Fíxose a implantación da instalación

CA1.4 Realizouse a montaxe da estrutura necesaria (estada, traballo vertical e suxeiccións) para a instalación de evacuación de auga

CA1.5 Montáronse os elementos (pechamentos hidráulicos, baixantes, colectores pendurados, elementos de conexión, etc.) dunha rede xeral de evacuación dun edificio ou dunha vivenda
tipo

CA1.6 Montáronse os elementos (pechamentos hidráulicos, baixantes, colectores pendurados, elementos de conexión, fosa séptica, etc.) dunha vivenda unifamiliar

CA1.7 Preparouse o morteiro necesario para a suxeición das conducións tendo en conta a ausencia de vibracións e o illamento acústico

CA1.8 Conectáronse os elementos da instalación

CA1.9 Realizáronse probas de funcionamento

CA1.10 Colaborouse cos/coas compañeiros/as para a realización dos traballos

CA1.11 Aplicáronse as medidas requiridas pola lexislación de tratamento de augas

CA1.12 Retirouse o material sobrante e clasificouse para o seu aproveitamento ou a súa reciclaxe

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía das instalacións de evacuación de augas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe de redes de evacuación de augas pluviais. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta redes de evacuación de augas pluviais, tendo en conta función que realiza cada compoñente 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 Describiuse a función de cada elemento no conxunto da instalación e o seu sistema de montaxe (vertical, horizontal, pendentes, conexións, etc.)

CA2.2 Identificouse o sistema de montaxe (vertical, horizontal, pendentes, conexións, etc.)

CA2.3 Fíxose a implantación da instalación

CA2.4 Montáronse as conducións dunha rede de evacuación de augas pluviais de evacuación dun edificio ou dunha vivenda tipo (canlóns, baixantes, colectores pendurados ou soterrados,
elementos de conexión, etc.)

CA2.5 Aplicáronse técnicas de ancoraxe e suxeición, e as normas de seguridade establecidas

CA2.6 Realizáronse operacións de conexión dos elementos da rede de evacuación á rede xeral (colectores, arquetas, pozos, etc.)

CA2.7 Realizáronse probas de funcionamento

CA2.8 Colaborouse cos/coas compañeiros/as para a realización dos traballos

CA2.9 Retirouse o material sobrante e clasificouse para o seu aproveitamento ou a súa reciclaxe

CA2.10 Aplicáronse as medidas de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía das instalacións de evacuación de augas.

 Características dos materiais das tubaxes.

 Configuracións dos sistemas de evacuación.

 Elementos que compoñen as instalacións.

 Técnicas de montaxe e unión de tubaxes plásticas, de gres e de fundición.

 Especificacións de prevención de riscos laborais na montaxe.

 Lexislación sobre tratamento de augas.

 Tipoloxía das instalacións de evacuación de augas pluviais.

 Características dos materiais das tubaxes.

 Configuracións dos sistemas de evacuación.
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Contidos

 Elementos que compoñen as instalacións.

 Técnicas de montaxe e unión de canlóns e tubaxes.

 Sistemas de suxeición.

 Probas de estanquidade.

 Instalacións de recuperación da auga de chuvia.

 Especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais aplicables.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Montaxe de redes de evacuación de augas residuais. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta redes de evacuación de augas residuais, tendo en conta función que realiza cada compoñente SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describiuse a función de cada elemento no conxunto dunha instalación de evacuación de augas residuais

CA3.2 Identificouse o sistema de montaxe (vertical, horizontal, pendentes, conexións, etc.)

CA3.3 Fíxose a implantación da instalación

CA3.4 Uníronse e tendéronse as tubaxes de evacuación de augas residuais presentándoas desde cada equipamento sanitario ao colector ou á baixante correspondente, seguindo as
instrucións correspondentes

CA3.5 Uniuse cada condución da rede de evacuación de augas residuais dun cuarto de baño a cada equipamento sanitario ou elemento terminal

CA3.6 Insonorizáronse as tubaxes de evacuación

CA3.7 Conectouse a rede de evacuación de augas residuais aos elementos (colectores, arquetas, pozos, etc.) da rede xeral de evacuación do edificio, seguindo a normativa correspondente

CA3.8 Realizáronse probas de funcionamento

CA3.9 Colaborouse cos/coas compañeiros/as para a realización dos traballos

CA3.10 Retirouse o material sobrante e clasificouse para o seu aproveitamento ou a súa reciclaxe

CA3.11 Aplicáronse as medidas requiridas pola lexislación de tratamento de augas

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía das instalacións de evacuación de augas residuais.

 Características dos materiais das tubaxes.

 Configuracións dos sistemas de evacuación.

 Elementos que compoñen as instalacións.

 Técnicas de montaxe e unión.

 Probas de estanquidade.

 Lexislación sobre tratamento de augas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Mantemento de redes. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Mantén redes de evacuación de augas, e asocia as disfuncións coa súa posible causa SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Describíronse as posibles disfuncións que poden presentar as redes xerais de evacuación, as redes de augas pluviais e as redes de augas residuais

CA4.2 Relacionáronse as disfuncións das redes coas operacións de mantemento

CA4.3 Seleccionáronse equipamentos, ferramentas e utensilios necesarios para as operacións de mantemento

CA4.4 Realizáronse operacións de reparación e mantemento de instalacións das redes conforme a normativa

CA4.5 Realizáronse probas de funcionamento

CA4.6 Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

CA4.7 Aplicáronse as medidas requiridas pola lexislación de tratamento de augas

CA4.8 Retirouse o material sobrante e clasificouse para o seu aproveitamento ou a súa reciclaxe

4.7.e) Contidos

Contidos

 Comprobacións periódicas de estanquidade.

 Revisión de sifóns e válvulas.

 Diminución de caudais.

 Eliminación de atascos.

 Especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais aplicables.

 Lexislación sobre tratamento de augas.
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- Interpretouse a documentación gráfica

- Recoñecéronse os elementos que haxa que instalar

- Extraeuse a información salientable para levar a cabo a preparación da zona de traballo

- Identificáronse as operacións que se vaian realizar

- Limpouse o contorno das zonas en que se vaian realizar os traballos

- Realizáronse operacións de apertura de rozas

- Clasificáronse os residuos de apertura de rozas

- Abríronse e compactáronse gabias no terreo

- Mantivéronse as zonas de traballo da súa responsabilidade en condicións de orde, limpeza e seguridade

- Aplicáronse as especificacións de prevención de riscos laborais e ambientais requiridas

- Describiuse a función de cada elemento no conxunto da instalación

- Identificouse o sistema de montaxe (vertical, horizontal, pendentes, conexións, etc.)

- Fíxose a implantación da instalación

- Realizouse a montaxe da estrutura necesaria (estada, traballo vertical e suxeiccións) para a instalación de evacuación de auga

- Montáronse os elementos (pechamentos hidráulicos, baixantes, colectores pendurados, elementos de conexión, etc.) dunha rede xeral de

evacuación dun edificio ou dunha vivenda tipo

- Montáronse os elementos (pechamentos hidráulicos, baixantes, colectores pendurados, elementos de conexión, fosa séptica, etc.) dunha vivenda

unifamiliar

- Conectáronse os elementos da instalación

- Realizáronse probas de funcionamento

- Colaborouse cos/coas compañeiros/as para a realización dos traballos

- Aplicáronse as medidas requiridas pola lexislación de tratamento de augas

- Retirouse o material sobrante e clasificouse para o seu aproveitamento ou a súa reciclaxe

- Montáronse as conducións dunha rede de evacuación de augas pluviais de evacuación dun edificio ou dunha vivenda tipo (canlóns, baixantes,

colectores pendurados ou soterrados, elementos de conexión, etc.)

- Aplicáronse técnicas de ancoraxe e suxeición, e as normas de seguridade establecida

- Realizáronse operacións de conexión dos elementos da rede de evacuación á rede xeral (colectores, arquetas, pozos, etc.)

- Uníronse e tendéronse as tubaxes de evacuación de augas residuais presentándoas desde cada equipamento sanitario ao colector ou á baixante

correspondente, seguindo as instrucións correspondentes

- Uniuse cada condución da rede de evacuación de augas residuais dun cuarto de baño a cada equipamento sanitario ou elemento terminal

- Insonorizáronse as tubaxes de evacuación

- Conectouse a rede de evacuación de augas residuais aos elementos (colectores, arquetas, pozos, etc.) da rede xeral de evacuación do edificio,

seguindo a normativa correspondente

- Describíronse as posibles disfuncións que poden presentar as redes xerais de evacuación, as redes de augas pluviais e as redes de augas

residuais

- Relacionáronse as disfuncións das redes coas operacións de mantemento

- Seleccionáronse equipamentos, ferramentas e utensilios necesarios para as operacións de mantemento

- Realizáronse operacións de reparación e mantemento de instalacións das redes conforme a normativa

1.- Avaliación inicial para valorar o nivel de coñecementos de que dispoñen os alumnos de partida. (O primeiro mes de clase).

2.- Avaliación continua, estando ésta composta por tres variables: Contidos (probas / exámes teóricos). Procedementos (Destrezas, habilidades).

Actitudes (iniciativa, orden, coidado e aproveitamento de medios).

A nota final será a suma das notas parciais de cada unha destas variables, aplicando a cada unha delas o seguinte porcentaxe:

-(C) Contidos-------------------------------------------30%

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-(P) Destrezas e habilidades---------------------50%

-(A) Actitude------------------------------------------20%

-Nota final-----------------(C)+(P)+(A)-------------100%

Así mesmo e requisito indispensable para aprobar o módulo ter en cada un dos apartados unha nota mínima dun 5.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter módulos pendentes de primeiro e/ou segundo curso,

poderá recuperalos neste mesmo período. Para este fin, o equipo docente asignaralle unha serie de actividades de recuperación para os módulos

non superados, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

Os alumnos/as únicamente poderán recuperar de forma autónoma aquelas actividades ou traballos teórico-prácticos que pola súa composición

poidan

ser realizados por calquera alumno/a fora de horas de clase.

No caso de traballos prácticos no que o profesor teña que avaliar a destreza de cada alumno/a, como poidan ser os traballos de taller, estes

traballos non poderán realizarse nunca sen a supervisión do profesor do módulo.

As actividades de recuperación versará sobre aquelas prácticas ou contidos teóricos ou teórico-prácticos onde o alumno manifestase unha maior

dificultade.

No caso de que se suspenda algunha unidade formativa do módulo (nota inferior a 5 ) recuperaranse únicamente as variables (contidos,

procedementos, actitudes) cunha nota inferior a 5. En todo caso esta recuperación farase antes da sesión da avaliación final de abril e consistirá

nunha proba teórica ou práctica ou ámbalas dúas. As probas a realizar na recuperación serán similares ás da avaliación.

No caso dos alumnos que por motivos actitudinais teñan suspensa a avaliación, os alumnos/as deberán de corrixir a súa conducta durante o tempo

de

asistencia as clases e permanencia no centro.

De superar ás probas, iniciarase o proceso para realizar ás FCT a finais de abril. No caso contrario, seguirá asistindo a clase ata finais de xuño,

realizando actividades de reforzo para superar as diferentes partes non superadas.

Se en xuño supera tódalas partes do módulo, solicitaranse as FCT para o mes de setembro. Cando o alumno/a non supere no mes de xuño o

módulo, o alumno/a terá que volver a cursar o módulo na súa totalidade.

A nota reflexada na acta de avaliación será a suma das notas parciais de cada unha destas variables, aplicando a cada unha delas o seguinte

porcentaxe:

-(C) Contidos-------------------------------------------30%

-(P) Destrezas e habilidades---------------------50%

-(A) Actitude------------------------------------------20%

-Nota final-----------------(C)+(P)+(A)------------100%

Para aprobar o módulo a nota final deberá ser igual ou maior a 5. Así mesmo e requisito indispensable para aprobar o módulo ter en cada un dos

apartados unha nota mínima dun 5.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para o alumnado que cursa este módulo non ten perda de avaliación continua.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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O seguemento da programación realizarase na aplicación Web habilitada para iso, www.edu.xunta.es/programacións.

Nela se indicará os motivos polos que non se cumpra o previsto na programación así como as medidas a adoptar para a súa adecuación á

mesma.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio de curso, unha vez pechado o prazo de matrícula, o equipo docente celebrará unha xuntanza de avaliación inicial para coñecer as

características e a formación previa de cada alumno/a. Nesta avaliación o titor/a dará toda a información dispoñible sobre as características xerais

do grupo. Realizarase unha proba de contidos básicos para ver o nivel, por suposto non ten unha nota numérica. soamente é unha ferramenta para

ver o nivel académico dos alumnos/as.

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización

modular na duración das ensinanzas.

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

Os alumnos/as que durante o transcurso do curso non cumpran coas expectativas marcadas polo profesor, o profesor realizará unha atención máis

individualizada co alumno/a, ou alumnos/as, esta atención incluíra os seguintes apartados.

-Atención máis individualizada.

-Relización de aqueles traballos nos que non acadou ó mínimo esixible.

-Traballo en equipo con aqueles alumnos máis avanzados.

Estas accións nunca influirán nos contidos mínimos esixidos na programación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que interactúan en todas as áreas do Currículum escolar, e o seu ensino afecta

á

globalidade do mesmo; non se trata dun conxunto de ensinos autónomos, senón máis ben, dunha serie de elementos de aprendizaxe sumamente

globalizados.

Partimos do convencemento de que a educación en valores debe impregnar a actividade docente e estar presentes na aula de forma permanente,

xa que se refiren a problemas e preocupacións fundamentais da sociedade.

Ademais de coidar o uso da linguaxe e de revisar coidadosamente os textos e ilustracións para que non conteñan ningún elemento que poida

atentar contra a igualdade, a tolerancia ou calquera dos dereitos humanos, a programación suscita directamente aqueles temas transversais aos

que os contidos desenvolvidos se prestan especialmente.

- Educación para a saúde. Farase fincapé sobre a importancia do uso correcto da normativa para cumprir os requisitos de seguridade

estrutural. Tamén é importante concienciar ao alumnado para que desenvolvan hábitos saudables cando traballan con ordenadores e promover

unha participación activa na consecución dun lugar ordenado e un ambiente san e agradable.

- Educación moral e cívica. Potenciarase o interese e respecto cara ás solucións construtivas adoptadas por outras persoas, culturas ou

épocas para resolver un problema estrutural facendo unha crítica construtiva e tendo en conta o desenvolvemento tecnolóxico.

- Educación para a paz. Propóñense os seguintes obxectivos:

- Adoptar unha actitude aberta e flexible ao explorar e desenvolver as propias ideas.

- Aceptar as ideas, os traballos e as solucións dos demais con espírito tolerante e de cooperación.

- Adoptar unha actitude paciente e perseverante ante as dificultades e os obstáculos imprevistos.
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- Mostrar disposición e iniciativa persoal para organizar e participar solidariamente en tarefas de equipo.

- Educación ambiental e do consumidor. Valorarase criticamente o impacto social e medioambiental producido pola explotación, a

transformación, o desbote de materiais e o consumo de recursos, buscando a solución de menor impacto, facendo un uso racional e adecuado de

recursos e da enerxía, e fomentando a reciclaxe de materiais e obxectos.

Fomentaranse actitudes de coidado, protección e respecto polos ecosistemas a través das actividades no medio natural. Ademais, discutirase

sobre o uso de materiais naturais ou transformados. Explicaráselles como o impacto da industria sobre o medio ambiente se pode reducir facendo

un uso axeitado dos recursos e traballarase o tema da reciclaxe así como a redución do gasto enerxético.

- Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos os sexos. O sector laboral no que poderiamos englobar este ciclo formativo

estivo ocupado principalmente por homes. Debemos fomentar a igualdade entre alumnos e alumnas e promover un cambio na actitude social que

sitúa ás mulleres nunha posición marxinal neste sector

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Aínda que nun principio non se contempla facer actividades extraescolares relacionados co módulo en cuestión, podería xurdir a posibilidade ó

longo do curso de facer algunha saída a algunha empresa relacionada cos contidos que se desenrolan neste ciclo formativo ó que pertence este

módulo.

En caso de organizar algunha saída o alumnado deberá facer un traballo explicativo relacionado coa visita.
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