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

As referencias manexadas nesta programación baséanse no establecido no Decreto 1632/2009, do 30 de outubro, polo que se establece o

currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Instalacións de Telecomunicacións.

Seguindo os principios xerais que han rexer a actividade educativa, o currículo dos ciclos formativos da formación profesional específica

establécese de xeito que permita a adaptación da nova titulación ao campo profesional e de traballo na realidade socioeconómica galega e ás

necesidades de cualificación do sector produtivo da nosa economía, tendo en conta a marxe suficiente de autonomía pedagóxica que posibilite aos

centros adecuaren a docencia ás características do alumnado e ao seu contorno sociocultural.

Este módulo profesional é de soporte, polo que dá resposta á necesidade de proporcionar unha adecuada base teórica e práctica para a

comprensión das funcións e das características de equipamentos e elementos electrónicos utilizados nas instalacións e nos sistemas de

telecomunicacións.

O módulo ¿Instalacións de Radiocomunicacións¿ impártese no primeiro curso do ciclo Instalacións de Sistemas de Comunicacións

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións

e instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asegure a súa funcionalidade e o respecto polo medio.

Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

a) Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios, ELE043_2 (Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro), que

abrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC0120_2: Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións

(antenas e vía cable).

¿ UC0121_2: Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía

interior e videoportaría).

b) Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión, ELE188_2 (Real decreto

1228/2006, do 27 de outubro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC0597_2: Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais.

¿ UC0598_2: Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión.

c) Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos, ELE189_2 (Real decreto 1228/2006, do 27 de

outubro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC0599_2: Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade.

¿ UC0600_2: Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos.

Os módulos profesionais deste ciclo formativo son:

¿ MP0237. Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios.

¿ MP0238. Instalacións domóticas.

¿ MP0359. Electrónica aplicada.

¿ MP0360. Equipamentos microinformáticos.

¿ MP0361. Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía.

¿ MP0362. Instalacións eléctricas básicas.

¿ MP0363. Instalacións de megafonía e sonorización.

¿ MP0364. Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica.

¿ MP0365. Instalacións de radiocomunicacións.

¿ MP0366. Formación e orientación laboral.

¿ MP0367. Empresa e iniciativa emprendedora.

¿ MP0368. Formación en centros de traballo.

O módulo profesional ¿Instalacións de Radiocomunicacións¿, está orientado a satisfacer a unidade de competencia 0120_2, Montar e manter

instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Relación de resultados de aprendizaxe:

RA1. Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e

describe as súas características e as súas aplicacións.

RA2. Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a

documentación técnica.

RA3. Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida.

RA4. Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que interpreta e executa plans de proba.

RA5. Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando plans de actualización e mantemento preventivo.

RA6. Repara avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as súas causas.

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.

Relación de contidos básicos:

BC1. Identificación de equipamentos e elementos de sistemas de radiocomunicacións.

BC2. Instalación de equipamentos de radiocomunicacións e elementos auxiliares.

BC3. Configuración de equipamentos de radiocomunicacións.

BC4. Posta en servizo de equipamentos de radiocomunicacións.

BC5. Mantemento e ampliación de equipamentos de radiocomunicacións.

BC6. Restablecemento de parámetros e funcionalidade.

BC7. Prevención de riscos laborais e protección ambiental.
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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 Esta unidade introduce os conceptos básicos subxacentes nos sistemas de radiocomunicaciónsFundamentos de
radiocomunicacións

12 10

2 Esta unidade introduce os conceptos básicos subxacentes nas redes de radiocomunicaciónsRedes de
radiocomunicacións

12 10

3 Esta unidade introduce os conceptos básicos subxacentes nos radioenlaces e antenasRadioenlaces e
Antenas

16 10

4 Esta unidade describe os distintos equipamentos utilizados nos sistemas de radiocomunicaciónsEquipamentos de
radiocomunicacións.

14 10

5 Esta unidade describe a maneira de configurar os distintos equipamentos utilizados nos sistemas de
radiocomunicacións seguindo a regulamentación e estándares establecidos

Configuración de
Equipamentos.
Regulamentación e
Estándares.

12 10

6 Esta unidade describe os distintos instrumentos de medida e a súa forma de usoInstrumentos e
Procedementos de
medida.

26 10

7 Esta unidade describe os procedementos axeitados para realizar o mantemento das instalaciónsMantemento de
Instalacións.

10 10

8 Esta unidade describe os procedementos axeitados para realizar o diagnóstico de avarías e aplicar as medidas
correctoras correspondentes

Diagnóstico de avarías
e medidas correctoras.

10 10

9 Esta unidade describe os procedementos axeitados para realizar as comprobacións e axustes axeitados en
equipa-mentos de radio

Comprobación e
axustes de equipos de
radio.

8 10

10 Esta unidade describe as normas e procedementos de prevención de riscos laboraisPrevención de riscos
laborais.

8 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Fundamentos de radiocomunicacións 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas
características e as súas aplicacións. 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 Describiuse a estrutura das redes fixas e móbiles de radiocomunicacións.

CA1.7 Relacionouse cada equipamento de emisión e recepción coas súas aplicacións características.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sinais de radiofrecuencia: características.

 Redes móbiles e fixas: arquitectura e funcionamento; tecnoloxías e servizos.

 Sistemas de radiodifusión: radio, televisión vía satélite e televisión dixital terrestre.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Redes de radiocomunicacións 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas
características e as súas aplicacións. 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 Clasificáronse os sistemas de radiocomunicación segundo a súa localización, as tecnoloxías e a cobertura.

CA1.4 Recoñecéronse as interfaces de conexión entre equipamentos e coa rede troncal.

CA1.6 Describíronse as características dos equipamentos, os medios de transmisión e os elementos auxiliares.

CA1.8 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos dos esquemas.

4.2.e) Contidos

Contidos

  Simboloxía normalizada.

 Espectro electromagnético. Propagación de ondas electromagnéticas.

 Medios de transmisión guiados e non guiados: tipos e características.

 Modulación e demodulación de sinais: tipos.

 Sistemas de radiocomunicacións: características.

 Radioenlaces analóxicos e dixitais.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Radioenlaces e Antenas 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas
características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse os sistemas de transmisión para radiodifusión e televisión.

CA1.5 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Antenas e sistemas radiantes: tipos e características, orientación, medidas e elementos auxiliares.

 Emisión e recepción: conceptos e bloques funcionais.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Equipamentos de radiocomunicacións. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a documentación
técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Interpretouse documentación técnica (planos e esquemas, etc.).

CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o instrumental de medida.

CA2.3 Montáronse os elementos auxiliares das antenas.

CA2.4 Montáronse as antenas.

CA2.5 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus elementos auxiliares.

CA2.6 Localizáronse e fixáronse os equipamentos de radiocomunicacións.

CA2.7 Etiquetáronse os equipamentos e as liñas de transmisión.

CA2.8 Conectáronselles os tubiños flexibles aos elementos auxiliares.

CA2.9 Conectáronse entre eles os equipamentos con distintos medios de transmisión (radiofrecuencia, par, fibra óptica, etc.), e cos elementos radiantes.

CA2.10 Conectouse o sistema de alimentación e sistemas redundantes (SAI, fotovoltaica, etc.).

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de planos e esquemas.

 Equipamentos de comunicacións.

 Interfaces físicas.

 Técnicas de conectorización de cable coaxial e FO. Verificacións.

 Equipamentos de alimentación: sistemas de alimentación ininterrompida, grupos electróxenos e placas solares.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Configuración de Equipamentos.  Regulamentación e Estándares. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse o software segundo o tipo e as características do equipamento.

CA3.2 Cargouse o software e comprobouse o seu recoñecemento e a súa versión.

CA3.3 Seleccionáronse os parámetros de configuración segundo as características, o tipo e o funcionamento do equipamento (receptor, descodificador e transmisor, etc.).

CA3.4 Parametrizouse o equipamento de acordo coa aplicación.

CA3.5 Seleccionouse e configurouse o tipo de acceso remoto.

CA3.6 Comprobouse a funcionalidade do equipamento.

CA3.7 Realizouse o histórico de software e parámetros de configuración de cada equipamento.

CA3.8 Cumpriuse a normativa na asignación de bandas e frecuencias.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Software de control.

 Manuais de equipamentos de radiocomunicacións.

 Parámetros e ferramentas de configuración en redes fixas e móbiles: características.

 Software de instalación e utilidades de equipamentos de radiocomunicación.

 Software de xestión local de equipamentos de radiocomunicacións.

 Sistemas de acceso remoto.

 Regulamentación e estándares. Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Instrumentos e Procedementos de medida. 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que interpreta e executa plans de proba. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Seleccionáronse equipamentos, materiais, ferramentas e instrumental de medida.

CA4.2 Verificouse a conexión dos equipamentos e dos dispositivos cos sistemas de alimentación e os elementos radiantes.

CA4.3 Verificouse que os sistemas de alimentación subministren as tensións coa marxe de tolerancia establecida.

CA4.4 Realizouse a comprobación visual de funcionamento dos equipamentos e dos dispositivos.

CA4.5 Realizouse a medición de relación de ondas estacionarias (ROE) en cada banda de frecuencia e nas liñas de transmisión, entre os transceptores e as antenas.

CA4.6 Realizáronse axustes para garantir unha ROE dentro dos límites establecidos.

CA4.7 Realizáronse as probas de integración dos sinais eléctricos e ópticos cos equipamentos e os dispositivos.

CA4.8 Realizáronse as medidas de radiación e cobertura.

CA4.9 Formalizáronse as follas de probas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Medidas de parámetros. Medidas de ROE. Gráficas. Potencia radiada.

 Métodos e equipamentos de comprobación de exposición e cobertura: regulamentación.

 Procedementos de posta en servizo.

 Protocolos de seguridade en redes fixas e móbiles.

 Elaboración de documentación: método e probas de aceptación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Mantemento de Instalacións. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando plans de actualización e mantemento preventivo. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA5.2 Inspeccionouse o cableamento e comprobouse a súa conexión entre os equipamentos e os dispositivos, os sistemas de alimentación e os elementos radiantes.

CA5.3 Realizáronse ampliacións de equipamentos.

CA5.4 Instalouse o software de ampliación de funcionalidades dos equipamentos.

CA5.5 Comprobáronse os parámetros de funcionamento mediante aplicacións informáticas.

CA5.6 Configuráronse os equipamentos e os dispositivos para as novas funcións.

CA5.7 Interpretáronse os plans de mantemento preventivo.

CA5.8 Verificáronse as tensións de alimentación e substituíronse as baterías dos sistemas de alimentación redundantes.

CA5.9 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos mediante a inspección visual dos indicadores de alarma.

CA5.10 Realizouse o informe técnico.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas, instrumentos e procedementos de medida: comprobador de cableamento, reflectómetro óptico e analizador de espectro, etc.

 Plans de mantemento.

 Operacións periódicas. Manuais de fabricantes.

 Partes de descrición de avarías.

 Métodos de ampliación de dispositivos e equipamentos.

 Manuais técnicos de equipamentos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Diagnóstico de avarías e medidas correctoras. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as súas causas. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Interpretáronse as alarmas do hardware dos equipamentos para o diagnóstico da anomalía ou do incorrecto funcionamento.

CA6.2 Utilizáronse os equipamentos de medida e as aplicacións de software para determinar as características da anomalía.

CA6.3 Localizouse a avaría ou a disfunción.

CA6.4 Substituíuse o equipamento avariado e comprobouse a súa compatibilidade.

CA6.7 Estableceuse conexión remota cos equipamentos e cos dispositivos ao recibir a alarma de mal funcionamento.

CA6.8 Restablecéronse de xeito remoto os parámetros nos equipamentos e nos dispositivos.

CA6.10 Realizouse o informe coas actividades realizadas e coas incidencias detectadas.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de diagnóstico e localización de avarías. Substitución e axuste de elementos.

 Métodos de restablecemento de parámetros.

 Mantemento remoto.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Comprobación e axustes de equipos de radio. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as súas causas. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.5 Axustáronse os equipamentos coas ferramentas e a precisión requirida.

CA6.6 Cargáronse os parámetros de configuración e comprobouse a funcionalidade.

CA6.9 Verificáronse as características de funcionalidade.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Plans de mantemento correctivo de sistemas de radiocomunicacións.

 Instrumentos e procedementos de medida.

 Software de diagnóstico.

 Comprobacións e axustes.

 Elaboración de informes técnicos.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Prevención de riscos laborais. 8

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 dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA7.2 Manexáronse as 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 os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
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 de protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
de radiocomunicacións.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 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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1ª Obter unha nota media superior a 5 en tódalas avaliacións trimestrais, ou nas actividades de recuperación, ou ben na proba final.

2ª Presentación axeitada de tódolos traballos encomendados dentro dos prazos establecidos.

3ª A adquisición das capacidades terminais do módulo

Os criterios de cualificación son os seguintes:

Os procedementos, traballos persoais, problemas, exercicios, realización dos supostos prácticos, etc, terán un peso do 30% na nota da avaliación.

Realizarase, como mínimo, unha proba escrita por cada trimestre. Estas probas contarán ata un 70% na nota da avaliación correspondente.

Haberá que ter unha nota mínima de 4 nesta proba escrita (ou, no caso de realizarse máis dunha proba escrita por trimestre, unha nota media de 4

de todas as probas escritas realizadas nese trimestre) para facer a media ponderada cos supostos prácticos.

Polo tanto, o resultado da avaliación será unha nota numérica sobre 10.

Coas calificacións obtidas nas probas escritas e a calificación dos supostos prácticos, farase unha media ponderada (sempre que se acade unha

nota mínima media de 4 nas probas escritas).

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

Non se superou algunha avaliación.

Ao comezo da seguinte avaliación,  farase unha nova proba escrita no período de tempo posterior a cada avaliación e o final do curso. Os

alumnos con avaliacións pendentes terán unha nova oportunidade nun exame final ao remate do curso no que examinaranse de tódalas

avaliacións pendentes.

Será condición indispensable para poder recuperar unha avaliación ter entregado en data e forma axeitada tódalas tarefas

correspondentes.

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

 Neste caso o alumno deberá realizar un exame final de toda a materia impartida, presentar un traballo final e facer un exame práctico final no que

se demostrarán as destrezas adquiridas. Para obter o aprobado o resultado terá que ser igual o superior a 5 en cada unha das probas

mencionadas

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

A avaliación da propia práctica docente é un elemento esencial do proceso de ensino aprendizaxe que debe aplicarse tanto á aprendizaxe dos

alumnos coma á revisión da propia práctica docente.

A avaliación consiste nun proceso continuo que nos permite recoller sistematicamente información relevante, co obxecto de readaptar a

intervención educativa de acordo coas aprendizaxes reais do alumnado. A finalidade da avaliación educativa é mellorar o proceso de aprendizaxe
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de cada alumno, o funcionamento do grupo clase e a nosa propia práctica. Para tal fin proponse o seguinte :

- Revisión e corrección frecuentemente os contidos, actividades propostas -dentro e fóra da aula, adecuación dos tempos, agrupamentos e

materiais utilizados.

- Proporciono información ao alumno sobre a execución das tarefas e como pode melloralas e, favorezo procesos de autoavaliación e coavaliación.

- En caso de obxectivos insuficientemente alcanzados propoño novas actividades que faciliten a súa adquisición.

- En caso de obxectivos suficientemente alcanzados, en curto espazo de tempo, propoño novas actividades que faciliten un maior grao de

adquisición.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación nicial, servirá para comprobar os coñecementos previos adquiridos polos alumnos nos cursos anteriores, xunto cos seus

coñecementos recibidos fora do centro. Por medio dunha presentación de PRL.

Entre os trazos clave da avaliación inicial poderían destacarse:

- Realízase ao principio de curso .

- Corresponde á primeira reunión do equipo docente.

- Ten carácter orientativo.

- Serve para coñecer a situación de partida do alumnado e do grupo.

- Cada profesor e profesora achega datos sobre a súa visión do grupo e de cada alumno e alumna.

- Permite o axuste das estratexias didácticas-pedagóxicas.

- Permite confrontar o que se ensina respecto do que se aprende.

- Orienta a programación, a metodoloxía a utilizar, a organización da aula, as actividades a desenvolver, etc.

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

De acordo co decreto 320/1996 do 26 de xullo, polo que se establecen as normas xerais que deben rexer as respostas ás diferentes necesidades

educativas dentro dunha ensinanza comprensiva e aberta a diversidade, as necesidades educativas específicas céntranse en tres medidas de

atención:

a) Atención dos alumnos con necesidades educativas especiais, distinguiremos:

Alumnos superdotados intelectualmente, necesitarán de motivación adicional :se lles poden encomendar tarefas de mais dificultade co resto do

grupo, necesitarán da permanente xustificación do porqué das tarefas, a súa relación co traballo no mundo da empresa e cos coñecementos que

se están a estudar a través dela.

Alumnos con dificultades na aprendizaxe, se lle entregarán exercicios que deberán facer na casa, de dificultade gradual ata chegar o nivel da

clase. Tamén se buscará que ao facer exercicios prácticos, os equipos sexan heteroxéneos en canto a capacidade de aprendizaxe e nivel, de xeito

que os mais dotados poidan axudalos.

b) Segundo o tipo de discapacidade que presentan, poden precisar a necesidade de:

Recursos materiais adaptados ás mesmas: configuración do monitor con fontes grandes, asentos, posición específicas no aula, periféricos de

entrada ao ordenador especialmente adaptados, etc.

Tempo adicional para facer os exercicios, ou ben adapta-los a súas condicións de xeito que a proba sexa oral ou ben interactiva.

Unha programación adecuada ás posibilidades do alumnado con discapacidade, a partir dunha avaliación inicial completa contando co

departamento de orientación, informe médico e o resto dos profesores do departamento.

Se as medidas propostas son insuficientes para resolver os problemas dun alumno, se lle comunicará o titor e o departamento de orientación a
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necesidade dunha adaptación curricular conforme as súas necesidades e circunstancias.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Dentro do ciclo formativo e a través deste módulo profesional trataremos os temas transversais cos seguintes criterios:

- A educación para a igualdade de oportunidade de ambos sexos

Terá un tratamento fundamentalmente metodolóxico, coidando aspectos como; nivel de expectativas iguais ante alumnos e alumnas, idéntica

dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras cara as alumnas e asignar tarefas de responsabilidade en función das capacidades

individuais.

- A educación ambiental

Potenciaranse as actitudes persoais de aproveitamento de materiais nas aulas

- A adecuación para a saúde

Traballarase a atención e respecto das normas de uso das ferramentas e aparellos do laboratorio. Traballarase tamén o respecto polo orde e a

limpeza no posto de traballo.

- A educación para o consumidor

Potenciarase o consumo moderado e responsable de recursos e materiais funxibles. Potenciarase tamén a aplicación de criterios de racionalidade

enerxética naqueles temas sensibles.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares para este módulo son as programadas polo departamento para todo o ciclo e o propio IES.

10.Outros apartados

10.1) Bibliografía

Libro didáctico de Instalación de radiaocumnicacións.

10.2) Clases non presenciais

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. A aula virtual será a plataforma onde se seguirá coas

clases. 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.

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

mensaxería...), e un grupo da aplicación telegram, escollida porque permite a comunicación sen o coñecemento do número de teléfono, o que

permite a preservación de datos personais.
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