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

Este profesional exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas, maioritariamente privadas, por conta propia ou

allea, nas áreas de montaxe e mantemento de  equipamentos informáticos.

A ocupación e o posto de traballo máis salientable e  o de técnico/a instalador/ora mantedor/ora de equipamentos informáticos
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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 O ordenador e os seus compoñentes, caixa, fonte de alimentación, placa nai,micro, memoria,almacenamiento
magnetico e optico,perifericos

Ordenador e os seus
compoñentes

20 15

2 Montaxe de ordenadoresMontaxe de
ordenadores

20 15

3 Sistemas operativosSistemas operativos 10 5

4 Sistema operativoSistema operativo
Windows

15 7

5 Sistema operativo LinuxSistema operativo
Linux

15 7

6 Optimización do sistema operativoOptimización do
sistema operativo

10 5

7 Instalación de periféricosInstalación de
periféricos

15 6

8 Aplicaciones informaticasAplicaciones
informaticas

29 20

9 Mantemento e reparación de ordenadoresMantemento e
reparación de
ordenadores

20 15

10 Prevención de riscos laborais e protección ambientalPrevención de riscos
laborais e protección
ambiental

5 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Ordenador e os seus compoñentes 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. 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 Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento microinformático.

CA1.2 Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base.

CA1.7 Medíronse as tensións típicas das fontes de alimentación para computadores persoais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais dun sistema microinformático.

 Compoñentes de equipamentos microinformáticos. Caixas: características. Placas base: factores de forma. Fontes de alimentación: tipos, características eléctricas e físicas.
Microprocesadores.  Dispositivos de memoria e almacenamento. Dispositivos de entr
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Montaxe de ordenadores 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA1.4 Ensambláronse a placa base, o microprocesador, os elementos de refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de lectura e gravación, e a tarxeta de rede, entre
outros, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.5 Configuráronse os parámetros máis significativos da bios, e actualizouse seguindo os pasos descritos en fábrica.

CA1.6 Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Ensamblaxe de equipamentos microinformáticos. Documentación técnica dos compoñentes. Ferramentas e utensilios para a montaxe.

 A bios: configuración. Actualización do firmware.

 Utilidades de diagnóstico e verificación do equipamento ensamblado.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas operativos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizáronse as funcións do sistema operativo.

CA2.2 Describiuse a estrutura do sistema operativo.

CA2.3 Analizáronse os sistemas de ficheiros máis importantes.

CA2.4 Verificouse a idoneidade do hardware.

CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema operativo: concepto, elementos e estrutura.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Sistema operativo Windows 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo.

CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).

CA2.9 Configurouse un xestor de arranque.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Instalación de sistemas operativos libres e propietarios: parámetros básicos e licenzas.

 Sistema de ficheiros: tipos e características.

 Particións: tipos e características.

 Xestores de arranque: instalación e configuración.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistema operativo Linux 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo.

CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).

CA2.9 Configurouse un xestor de arranque.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Instalación de sistemas operativos libres e propietarios: parámetros básicos e licenzas.

 Sistema de ficheiros: tipos e características.

 Particións: tipos e características.

 Xestores de arranque: instalación e configuración.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Optimización do sistema operativo 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o seu uso. 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 Actualizouse un sistema operativo xa instalado.

CA3.2 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de programas e aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización do sistema, etc.).

CA3.3 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo instalado.

CA3.4 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo.

CA3.7 Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

 Xestión do sistema de ficheiros.

 Xestión dos procesos do sistema e de usuario.

 Activación e desactivación de servizos.

 Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, do hardware instalado e das aplicacións.

 Instalación e actualización de aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización, etc.).

 Instalación de actualizacións dos sistemas operativos.

 Utilidades para a creación e a restauración de imaxes de partición/disco.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Instalación de periféricos 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de fábrica dos equipamentos. 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 Interpretáronse manuais de instalación.

CA4.2 Instaláronse periféricos de impresión estándar.

CA4.3 Instaláronse periféricos de captura de imaxes dixitais.

CA4.4 Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións.

CA4.5 Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos.

CA4.6 Instaláronse sistemas sen fíos (bluetooth, wireless, etc.).

CA4.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo e correctivo.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de impresión: tipos e especificacións. Servidores de impresión.

 Periféricos de captura e dixitalización de imaxes: escáner, cámara, etc.

 Periféricos multimedia de son (altofalantes, micrófonos, etc.) e de imaxe (monitores, proxectores, etc.).

 Periféricos de entrada: teclado, rato, etc.

 Redes sen fíos: bluetooth e wireless. Funcionamento e características. Recursos compartidos.

 Mantemento básico dos periféricos. Instalación e actualización dos drivers.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Aplicaciones informaticas 29

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Utilizáronse programas de tratamento de texto.

CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo.

CA5.3 Utilizáronse programas de bases de datos.

CA5.4 Creáronse presentacións utilizando programas específicos.

CA5.5 Deseñáronse patróns.

CA5.6 Utilizáronse outras aplicacións incluídas nun paquete ofimático (tratamento de imaxes e publicacións, etc.).

CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico.

CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet.

CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tratamento e procesamento de textos: OCR.

 Creación de follas de cálculo.

 Creación de bases de datos.

 Creación de presentacións.

 Xestores de correo electrónico e navegadores web.

 Manexo das utilidades de internet.

 Outras aplicacións.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Mantemento e reparación de ordenadores 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Describiuse o proceso de arranque dun computador.

CA6.2 Configuráronse as versións máis habituais e representativas do programa de arranque dun equipamento.

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

CA6.4 Utilizáronse programas de diagnóstico.

CA6.5 Substituíronse compoñentes deteriorados, interpretando as especificacións de fábrica.

CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA6.7 Realizáronse probas de rendemento do sistema.

CA6.8 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes e de software.

CA6.9 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación).

4.9.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de mantemento preventivo, e operacións programadas.

 Detección e reparación de avarías de hardware ou de software nun equipamento microinformático. Fallos comúns: criterios e puntos de revisión. Sinais de aviso, luminosos e acústicos.
Creación dun disco de arranque.  Posta en servizo de equipamentos con pro
 Elaboración dun informe da avaría e reparación.

 Ampliacións de hardware e actualizacións do software. Incompatibilidades.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Prevención de riscos laborais e protección ambiental 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.10.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 e de protección ambiental.
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Montaxe e configuración de equipamentos microinformáticos:

¿  Bloques funcionais dun sistema microinformático.

¿  Compoñentes de equipamentos microinformáticos.

¿  Placas base: factores de forma.

¿  Fontes de alimentación: tipos, características eléctricas e físicas.

¿  Microprocesadores.

¿  Dispositivos de memoria e almacenamento.

¿  Ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

¿  Documentación técnica dos compoñentes.

¿  Ferramentas e utensilios para a montaxe.

¿  A bios: configuración.

Instalación de sistemas operativos:

¿  Sistema operativo: concepto.

¿  Instalación de sistemas operativos libres e propietarios: parámetros básicos e licenzas.

¿  Particións: tipos e características.

Configuración dos sistemas operativos:

¿  Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

¿  Activación e desactivación de servizos.

¿  Instalación e actualización de aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización, etc.).

¿  Instalación de actualizacións dos sistemas operativos.

¿  Utilidades para a creación e a restauración de imaxes de particións de disco.

Instalación e configuración de periféricos:

¿  Periféricos de impresión: tipos e especificacións.

¿  Periféricos de captura e dixitalización de imaxes: escáner, cámara, etc.

¿  Periféricos multimedia de son (altofalantes, micrófonos, etc.) e de imaxe (monitores, proxectores, etc.).

¿  Periféricos de entrada: teclado, rato, etc.

¿  Redes sen fíos: bluetooth e wireless. Funcionamento e características. Recursos compartidos.

¿  Mantemento básico dos periféricos. Instalación e actualización dos drivers.

Manexo de ferramentas informáticas:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿  Tratamento e procesamento de textos: OCR.

¿  Creación de follas de cálculo.

¿  Creación de bases de datos.

¿  Creación de presentacións

Mantemento de equipamentos microinformáticos:

¿  Técnicas de mantemento preventivo, e operacións programadas.

¿  Detección e reparación de avarías de hardware ou de software nun equipamento microinformático.

¿  Fallos comúns: criterios e puntos de revisión. Sinais de aviso, luminosos e acústicos.

¿  Creación dun disco de arranque.

¿  Posta en servizo de equipamentos con problemas ou avariados.

¿  Elaboración dun informe da avaría e reparación.

¿  Ampliacións de hardware e actualizacións do software. Incompatibilidades.

Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental:

¿  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 e de protección ambiental.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

A calificación do módulo profesional  obterase pola media aritmética ponderada das notas obtenidas polo alumnado en:

   - Contidos conceptuais 70 %

    - Contidos procedimentais 30 %

Os aspectos a observar son os seguintes:

CONCEPTUAIS:

      - Superar as probas escritas realizadas.

      - Analiza e resolve correctamente as actividades propostas.

      - Utiliza técnicas e procesos axeitados.

        - Comprende e repite adecuadamente a información que recibe.

          - Expresarse con claridade e fluidez utilizando o vocabulario axeitado.

PRODEDIMENTAIS:

     - Supera as probas prácticas realizadas.

      - Presenta memorias e traballos con orde e limpeza.

     - É puntual na entrega de traballos e constante nas súas tarefas.

     - É respectuoso coas ideas e achegas doutros.
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     - Ten iniciativa ante os problemas que se lle expoñen.

Para superar o módulo deberá obterse unha nota igual ou superior a 5 puntos en cada avaliación, sendo requisito imprescindible obter polo menos

3 puntos nos contidos conceptuais, e 2 punto nos procedimentais,.

A cualificación final do curso , calcularase realizando a media aritmética coas cualificacións obtidas en cada avaliación trimestral sempre e cando

estas non sexan inferiores a 5.

O alumno terá o Módulo aprobado cando a súa calificación final sexa igual ou superior a 5 puntos

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

Test.- Volver facer

Actividades.- Volver facer

Casos prácticos.- Volver facer

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

Para aqueles alumnos que perderon o dereito a avaliación continua, por superar o 10% das horas totais do módulo: Equipos Microinformáticos.

Sendo o total de horas deste modulo de 133h.

A proba constará dun exame cuxa data publicarase no taboleiro de anuncios do Instituto e realizarase na aula taller T1B2 sobre as 10 unidades

didácticas do modulo

Unha vez aprobado o devandito exame, o cal será eliminatorio, realizaranse un exercicio práctico, , sobre os contidos do módulo en función dos

resultados de aprendizaxe.

A proba constará das seguintes fases:

- Análise.

- Realización práctica.

- Verificación, comprobación e localización de avarías do mesmo.

-Redacción dunha memoria do traballo realizado. Criterios de avaliación en porcentaxe

Análise do exercicio 15% Realización do exercicio 40%

Verificación, comprobación e localización de avarías do mesmo 30% Redacción dunha memoria do traballo realizado.15%

Para superar o modulo será necesario acadar unha cualificación de 5 puntos ou superior en todas as probas teórico ¿ prácticas de cada apartado..

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

A presente programación avaliarase mediante o procedemento establecido polo control do sistema de calidade establecido no centro. Dito control

realizase principalmente por medio do cumprimento dos seguintes documentos:

¿Enquisa avaliación docente,que é unha autoavaliación dos alumnos da materia sobre as actividades docente realizadas polo profesor.

¿Actividades de aula desenvolvidas, que recolle a información sistemática sobre as actividades docentes realizadas polo profesor e emitida polo

mesmo, para realizar un autocontrol de ditas actividades.

¿Recollida de datos para a xunta de avaliación, que recolle as conformidades/non conformidades e as actuacións derivadas das non

conformidades referentes ó alumnado (suspensos) e cumprimento da programación.

¿Memoria fin de curso, na que, entre outros temas, trátase da porcentaxe da programación impartida, a realización de modificacións na mesma e

as propostas de mellora para o seguinte curso académico.

Ademais, en reunión de departamento, o longo do curso, realizarase o seguimento e control da programación, tomando as medidas oportunas se é

o caso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O obxecto desta avaliación será coñecer as características e a formación previa do alumnado en relación cos contidos do módulo. Esta levarase a

cabo interrogando ao alumnado na sesión inicial de introdución ao módulo, é en concreto, na ficha do alumnado este anotará o nivel no que cree

que se atopa apuntando cursos ou actividades desenvolvidas para acadalo.

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

 As medidas de atención a diversidade nesta materia poderán concretarse en:

 Promover a aprendizaxe significativo, e dicir que os alumnos relacionen os contidos novos cos previos.

 Procurar a aprendizaxe funcional, isto e que os alumnos poidan aplicar os contidos aprendidos.

 Planificar actividades variadas e con diferentes niveles de dificultade e profundidade.

 Realizar distintos agrupamentos dos alumnos para realizar as actividades.

 Utilizar diferentes materiais e recursos didácticos.

 Ademais, tendo en conta os distintos motivos da atención a diversidade levaranse a cabo as seguintes accións: Alumnos superdotados

intelectualmente

 O alumnado que posúa características de superdotados e/ou a aqueles que pola súa capacidade ou experiencia teñan un nivel claramente

superior ao resto da clase,    proporcionaránselles actividades específicas que permitan desenvolver o seu intelecto da forma máis axeitada.

Recomendaráselles e proporáselles a realización de actividades de maior complexidade que ao resto da clase, que amplíen os conceptos, ben

sexa coa lectura de artigos ou bibliografía avanzados ou a realización de actividades de maior complexidade. Alumnos con dificultade de

aprendizaxe

Alumnos con discapacidade física

Con respecto a los alumnos que presenten algunha discapacidade física, segundo sexa esta temporal o permanente, actuarase de diferente forma.

Para as discapacidades físicas permanentes realizaranse as adaptacións curriculares que sexan oportunas, baseadas na adaptación dos espazos,

aspectos físicos, equipamento e recursos. No caso de discapacidades físicas temporais realizarase a adaptación que se considere más adecuada
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para cada caso particular durante o tempo que dure a discapacidade.

Alumnos estranxeiros

No caso de alumnos estranxeiros con problemas de comunicación asociados a linguaxe, aínda que a materia será impartida en galego,

explicaráselle en castelán si fose necesario.

Alumnos con necesidades educativas especiais

Para os alumnos con necesidades educativas especiais realizaranse adaptacións curriculares, estas poderán ser significativas ou non

significativas.

Calquera adaptación curricular que se faga aos alumnos con necesidades educativas especiais farase sempre en colaboración co Departamento

de Orientación, o cal nos indicará os graos e formas de aprender de alumno co fin de determinar que obxectivos da programación convén modificar

ou adaptar. Todo isto intentando sempre integrar ao alumno col resto de compañeiros.

Aos alumnos que presenten dificultades de aprendizaxe trataráselles de orientar cara a realización de actividades máis básicas que cumpran os

obxectivos marcados para o módulo. Proporcionaráselles información de apoio adecuada ao seu nivel.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O talante co que se enfocan os contidos transversais debe ser integrador; é dicir, non deben ser entendidos como ¿engadidos¿ ao currículo nin

como ¿materias ailladas¿ que supoñan a elaboración de novos contidos; moi ao contrario, deben servir como vía para adoptar perspectivas

múltiples que abran camiño e permitan dirixir e ¿enfocar¿ os coñecementos de modo máis completo e eficaz.

Os temas transversais que se relacionan máis directamente con este módulo e que polo tanto poden tratarse dunha forma natural serían os

seguintes:

Educación moral para a convivencia e a paz.

Pretende orientar e facilitar o desenvolvemento das capacidades do alumnado que intervén no xuízo e na acción moral, orientalo en situacións de

conflito de valores de forma racional, autónoma e dialogante, desenvolvendo habilidades de relación social e interpersoal, potenciando actitudes

comunicativas, de negociación e de traballo en grupo, fomentando a motivación e a actitude positiva, promovendo a asunción de responsabilidades

e valorando positivamente o traballo ben feito, potenciando valores democráticos, de solidarizade, tolerancia, respecto á diversidade e capacidade

de diálogo e de participación social.

Educación para a saúde.

O seu obxectivo e informar e educar ao alumnado en hábitos e estilos de vida saudables con valor preventivo e educativo, mediante a aprendizaxe

das formas que permitan facer máis positivas as relacións con todo aquilo que se atope no seu entorno físico, biolóxico e sociocultural. En

concreto:

¿Consideracións de tipo ergonómico: educación da postura no uso do ordenador,

¿outros problemas de saúde que puideran derivarse dunha utilización inadecuada ou excesiva do mesmo. Educación para o consumidor o el

usuario.

Diríxese a desenvolver no alumnado capacidades relativas á comprensión da súa propia conduta de consumidor/a, os seus dereitos e deberes e

do  funcionamento da propia sociedade de consumo.
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Incidiremos en varios aspectos:

¿Manipulación de imaxes

¿Fomento do uso de software legal e estudio da problemática do uso do software pirata.

¿Incidencia nas vantaxes e desvantaxes do software de distribución libre.

¿Necesidade de estudio detallado de prezo/prestacións á hora de mercar calquera produto hardware ou software.

¿Estar abertos a calquera innovación educativa e promover a creatividade como medio apropiado para atopar solucións aos problemas. Educación

ambiental

Fomentarase a idea do reciclado e o uso selectivo do papel e as novas tecnoloxías (hardware)

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades extraescolares que se poden desenvolver relacionadas con este módulo dependerá das ofertas do mercado (feiras, xornadas,

charlas¿ con temática nas novas tecnoloxías) e da adecuación da programación a temporalización.

10.Outros apartados

10.1) Equipos microinformaticos

10.1 Repaso de posibles carencias de base do alumnado

Este é un módulo de primeiro curso do ciclo, polo que farase unha avaliación inicial por si existen coñecementos básicos cos que os alumnos

debera iniciar o curso e puideran non haber sido  acadados no ano anterior por mor do confinamento debido á pandemia da COVID-19 e que

sexan necesarios para o desenvolvemento deste módulo, serán repasadas ou impartidas, segundo o caso, no horario de clase. Ademáis, se fose

necesario, aportaríase documentación adicional na aula virtual, así como exercicios con solución para un mellor entendemento da materia.

10.2 Clases non presenciais

Este módulo pertence a un ciclo ordinario e é de carácter presencial. Polas circunstancias especiais de este curso, hai que ter en conta todas as

contixencias debidas á COVID-19, de tal forma que haberá momentos nos que algún/ha alumno/a non poida vir á clase, ou todo o alumnado, ou se

chegue a unha situación de confinamento. Por ese motivo, levaráse a cabo ó comezo do curso unha avaliación das posibilidades dos alumnos para

poder seguir mantendo unha formación a distancia en caso de ser necesaria. Por esta razón tomouse a decisión de usar a aula virtual como

complemento ás clases presenciais, de tal forma que en todo momento teñen acceso aos materiais impartidos, así como a exercicios e enunciados

de prácticas que terán que entregar resoltos na propia aula virtual.

A aula virtual será a plataforma onde se seguirá coas clases en caso de confinamento. Neste senso vaise usar a aula virtual dende o inicio para

todo, tanto para os documentos de contido como para a entrega de exercicios e probas puntuables. No caso de non poder realizarse exames

presenciais, estes serán a través da aula virtual. Tamén se poderá completar o contido con vídeos curtos de explicacións, tanto no formato de

screencast como diante dunha pizarra ou por videoconferencia, de distintos temas, sempre que se conte cos recursos necesarios.

Ante a posibilidade de un confinamento, tratarase de avanzar os máximos contidos prácticos posibles durante durante o principio de curso, e

aproveitaríase este posible período de  confinamento  para poder acadar os RAs máis teóricos no período de educación a distancia, para unha vez

recuperadas as clases presenciais voltar ós contidos considerados máis prácticos que son máis deficiles de impartir a distancia.

Os RAs que se consideran máis prácticos e terán prioridade nas clases presenciais serán:
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RA1. Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes.

RA 4. Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de fábrica dos equipamentos.

RA6. Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas.

En caso de confinamento darase prioridade a acadar os RAs seguintes:

RA 2. Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación.

RA 3. Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o

sistema para o seu uso.

RA5. Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas.

RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os

equipamentos para os previr.

Para a comunicación directa entre profesor e alumnado usarase o correo electrónico e as canles de comunicación da aula virtual (foros,

mensaxería...).
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