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

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.

A competencia xeral deste título consiste en manter e reparar equipamentos e sistemas electrónicos, profesionais, industriais e de consumo, así

como planificar e organizar os procesos de mantemento, aplicando os plans de prevención de riscos laborais e ambientais,

criterios de calidade e a normativa vixente.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan:

a) Configurar circuítos electrónicos, recoñecendo a súa estrutura en bloques.

b) Calcular parámetros de circuítos electrónicos analóxicos e dixitais, identificando os

valores das etapas de entrada-saída e de acondicionamento e tratamento de sinal.

c) Verificar o funcionamento de circuítos analóxicos e de electrónica dixital microprogramables,

utilizando equipamentos de medida e sistemas software de análise e configuración.

d) Planificar o mantemento a partir da normativa, as condicións da instalación e os equipamentos,

segundo as recomendacións de fábrica.

e) Elaborar o orzamento do mantemento, cotexando os aspectos técnicos e económicos,

para ofrecer a mellor solución.

f) Organizar e xestionar as intervencións para o mantemento correctivo, de acordo co

nivel de servizo e optimizando os recursos humanos e materiais.

g) Xestionar a subministración e o almacenamento dos materiais e dos equipamentos,

definindo a loxística asociada e controlando as existencias.

h) Desenvolver as intervencións de mantemento, atendendo á documentación técnica e

ás condicións dos equipamentos ou sistemas.

i) Realizar o diagnóstico das disfuncións ou avarías nos equipamentos ou nos sistemas,

a partir dos síntomas detectados, da información achegada pola persoa usuaria, da información

técnica e do historial da instalación.

j) Supervisar e/ou executar os procesos de mantemento preventivo, correctivo e preditivo,

controlando os tempos e a calidade dos resultados.

k) Realizar a posta en servizo dos equipamentos e dos sistemas electrónicos, asegurando

o seu funcionamento dentro dos parámetros técnicos de aceptación, así como as

condicións de calidade e seguridade.

l) Elaborar a documentación técnica e administrativa para manter un sistema documental

de mantemento e reparación de equipamentos ou sistemas electrónicos.

m) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos

científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito profesional, xestionando a súa

formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida, e utilizando as tecnoloxías

da información e da comunicación.

n) Arranxar situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito

da súa competencia, con creatividade, innovación e espírito de mellora no traballo persoal

e no dos membros do equipo.

ñ) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o seu
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desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solucións

aos conflitos de grupo que se presenten.

o) Comunicarse con iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa responsabilidade,

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a información ou os coñecementos

axeitados e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no

ámbito do seu traballo.

p) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e no do seu equipo, supervisando

e aplicando os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais,

de acordo co establecido pola normativa e os obxectivos da empresa.

q) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade e de accesibilidade e

deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou

prestación de servizos.

r) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa

e ter iniciativa na súa actividade profesional, con sentido da responsabilidade social.

s) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de

acordo co establecido na lexislación, participando activamente na vida económica, social

e cultural.

Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

Mantemento de equipamentos electrónicos, ELE552_3 (Real decreto 559/2011, do 20

de abril), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC1823_3: manter equipamentos con circuítos de electrónica dixital microprogramable.

¿ UC1824_3: manter equipamentos de telecomunicación.

¿ UC1825_3: manter equipamentos electrónicos de potencia e control.

¿ UC1826_3: manter equipamentos de imaxe e son.

Cualificacións profesionais incompletas:

Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de equipamento de rede e estacións

base de telefonía, ELE485_3 (Real decreto 144/2011, do 4 de febreiro):

¿ UC1572_3: xestionar e supervisar os procesos de mantemento de estacións

base de telefonía.

¿ UC1574_3: xestionar e supervisar os procesos de mantemento dos sistemas

de telecomunicación de rede telefónica.

Ámbito profesional

 As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas

do sector de servizos, tanto privadas como públicas, dedicadas ao mantemento e a

reparación de equipamentos e sistemas de telecomunicacións, sistemas microprocesados,

redes de banda larga, telemática e radiocomunicacións, así como equipamentos

industriais e profesionais de audio e vídeo, por conta propia ou por conta

allea.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores:

1. O perfil profesional deste título, dentro do sector terciario, evoluciona cara ao

de persoal técnico superior con gran especialización na supervisión, na reparación
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e no mantemento de infraestruturas e equipamentos de telecomunicacións, sistemas

de seguridade electrónica, redes de comunicación, equipamentos de domótica

e inmótica, sistemas de telefonía, equipamentos de son e imaxe, sistemas informáticos

e equipamentos electrónicos industriais, cun incremento no desempeño de

funcións de xestión, planificación, calidade e prevención de riscos laborais.

2. O desenvolvemento das tecnoloxías electrónicas aplicadas á reparación de

equipamentos fundaméntase nomeadamente nas novas técnicas de supervisión e

control da reparación de equipamentos e sistemas electrónicos.

3. Cumprirá a utilización de técnicas e procedementos concretos para o uso de

equipamento de comprobación e medida específico.

4. As estruturas organizativas tenden a configurarse sobre a base de decisións

descentralizadas e equipamentos participativos de xestión, potenciando a autonomía

e a capacidade de decisión.

5. As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e a apertura

económica obrigan a formar profesionais polivalentes capaces de adaptárense ás

novas situacións socioeconómicas, laborais e organizativas do sector.

6. A adaptación ás directivas europeas, estatais e autonómicas sobre a xestión

de residuos implicará a posta en marcha de procedementos que permitan o aproveitamento

dos recursos en condicións de seguridade, calidade e respecto polo

ambiente.
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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 Identificación, símbolos e características dos compoñentes electrónicosCompoñentes e
dispositivos
electrónicos

60 20

2 Manexo do equipamento de medida e visualización de sinaisMedida e visualización
de sinais electronicas
analóxicas

25 5

3 Identificación e funcionamento de circuitos analóxicos tipoAnálise de circuitos
analóxicos tipo

55 20

4 Realización de cálculos e selección de componentes dos circuitos electrónicosDeseño de circuitos
electrónicos
analóxicos

65 25

5 Montaxe dos circuitos e medida ou visualización dos seus parámetros e sinaisMontaxe e verificación
do funcionamento dos
circuitos electrónicos

65 25

6 Realización de esquemas e documentos de texto asociados ó circuitoElaboración de
documentación
técnica dos circuitos
electrónicos

18 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Compoñentes e dispositivos electrónicos 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. SI

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 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

CA1.2 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos.

CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes activos.

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Medida e visualización de sinais electronicas analóxicas 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos asociados.

CA2.2 Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus parámetros fundamentais.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.7 Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Natureza da electricidade. Magnitudes eléctricas básicas. Indución magnética. Campo eléctrico e magnético. Tipos de materiais eléctricos. Condutores, semicondutores e illantes.

 Características dos sinais eléctricos. Parámetros. Voltaxe, corrente, resistencia e potencia. Relacións entre magnitudes eléctricas básicas. Lei de Ohm. Relación corrente-campo magnético.
Relación tensión-campo eléctrico.
 Funcionamento e aplicacións dos xeradores de sinais eléctricos básicos. Fonte de alimentación e xerador de funcións.

 Equipamentos de medida de ondas eléctricas. Amperímetro, voltímetro e óhmetro. Osciloscopio. Técnicas de medida.

 Medidas de magnitudes eléctricas básicas.

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 Relación entre medidas eléctricas e fenómenos físicos. Tipos de sinais eléctricos e electrónicos. Parámetros e características de sinais eléctricos. Amplitude, frecuencia e fase.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Análise de circuitos analóxicos tipo 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos.

CA3.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA3.3 Identificáronse bloques funcionais en esquemas complexos.

CA3.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais.

CA3.5 Relacionáronse os bloques funcionais cos circuítos electrónicos básicos.

CA3.6 Relacionáronse os sinais de entrada e saída nos bloques funcionais.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais de circuítos electrónicos. Rectificadores e circuítos de alimentación.

 0Outros circuítos electrónicos básicos.

 Características técnicas dos bloques funcionais. Fontes de alimentación lineais e conmutados. Convertedores DC/DC. Convertedores DC/AC. Aplicacións. Funcionamento. Proceso de
sinais.
 Circuítos electrónicos básicos. Amplificadores. Clases de amplificación (A, B, C e AB, etc.). Amplificadores con transistores: tipos de amplificadores básicos. Filtros. Características e
aplicacións. Funcionamento. Acoplamento entre etapas. Proceso de sinais.
 Osciladores: tipos e características.

 Circuítos con amplificadores operacionais. Realimentación. Estruturas típicas. Funcionamento, características e aplicacións. Filtros. Tipos de filtros segundo a súa resposta en frecuencia.
Filtros activos e pasivos. Filtros dixitais.
 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Medidas en circuítos electrónicos. Parámetros de funcionamento de amplificadores. Parámetros de funcionamento de filtros. Xeradores de sinal. Tipos. Estruturas típicas, funcionamento,
características e aplicacións.
 Multivibradores, osciladores e temporizadores. Tipos. Estruturas típicas, funcionamento, características e aplicacións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Deseño de circuitos electrónicos analóxicos 65

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.

CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións.

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de selección de circuítos electrónicos: identificación de características.

 Criterios de deseño de circuítos analóxicos: identificación de características clave. Selección do tipo e a estrutura do circuíto.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe e verificación do funcionamento dos circuitos electrónicos 65

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do circuíto.

CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar o funcionamento do circuíto.

CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en función do tipo de circuíto.

CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou os seus bloques constitutivos.

CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas saídas dos bloques.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Documentación técnica de compoñentes electrónicos. Follas de características. Diagramas de aplicación típica.

 Análise do funcionamento de circuítos electrónicos a través da súa documentación técnica.

 Comprobación de circuítos electrónicos analóxicos. División funcional do circuíto. Definición de puntos de control. Accións que cumpra realizar en cada punto de control. Seguimento de
sinais. Comprobación funcional. Selección de equipamentos e técnicas de medida segundo a tipoloxía dos circuítos electrónicos. Técnicas de axuste.
 Medidas de parámetros. Tensión de saída. Corrente máxima.

 Axuste de circuítos electrónicos analóxicos. Identificación dos puntos de axuste. Secuencia de axuste. Verificación de funcionamento tras o axuste.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Elaboración de documentación técnica dos circuitos electrónicos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos electrónicos.

CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.).

CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, eléctricos, de conexións, etc.).

CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.).

CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de circuítos electrónicos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía normalizada en electrónica.

 Documentación escrita de circuítos electrónicos. Manual de servizo.

 Planos e esquemas.

 Documentación gráfica de circuítos electrónicos. Bibliotecas de compoñentes.

 Representación de circuítos electrónicos. Liñas e buses. Esquemas multipáxina. Planos e xerárquicos. Ferramentas informáticas de aplicación. Biblioteca de símbolos.
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Para acadar unha avaliación positiva, o alumnado deberá ter adquirido as seguintes capacidades:

-Aplicar correctamente as leis que rexen a teoría de circuitos, a fin de realizar unha análise e cálculo teórico dos mesmos.

-Coñecer o funcionamento, características e aplicacións dos distintos compoñentes e dispositivos electrónicos.

-Comprender o papel que xoga cada compoñente nun circuito, a fin de saber analizar o efecto dun cambio ou avería no mesmo.

-Coñecer as especificacións e funcionamento dos circuitos electrónicos fundamentais: fontes de alimentación, amplificadores, xeradores de sinal...

-Manexar información técnica: follas de datos, manuais...

-Manexar e utilizar correctamente os aparatos de medida (polímetro, osciloscopio..) e demais instrumentación electrónica (fontes de alimentación,

xeradores de sinal...)

-Realizar a montaxe de circuitos electrónicos básicos, medida de magnitudes eléctricas, comprobación, axuste e localización de averías.

-Analizar o funcionamento, e realizar cálculos nos circuitos eléctricos e electrónicos das magnitudes eléctricas fundamentais

Criterios de cualificación:

A asistencia ás clases prácticas é necesaria para acadar unha avaliación positiva. O alumnado que supere o 10% de ausencias as mesmas será

sometido a unha proba práctica.

Ó longo de cada unha das tres avaliacións, realizaránse varias probas parciais, con carácter liberatorio da materia correspondente.

A nota da avaliación será o resultado de calcular a media aritmética das notas das citadas probas.

Para que a avaliación sexa favorable, será necesario que a nota resultante sea igual ou superior a 5 puntos de 10, que ningunha das probas

parciais teña unha calificación inferior a 4 puntos e que os alumnos entregaran todos os informes das prácticas realizadas.

Se algunha das partes ten unha calificación inferior a 4 puntos, a evaluación será calificada como insuficiente, ainda que  solo quedará pendente

para o exame final de suficiencia a parte ou partes non superadas.

No exame final de suficiencia, cada alumno deberá responder unicamente das partes non superadas previamente.

A nota final será a media resultante das tres avaliacións.

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

Unha vez realizada cada unha das probas seralle devolta ó alumno corrixida, para que poida comprobar os erros cometidos.

Seranlle indicadas ó alumnado as respostas correctas e reforzaránse aqueles contidos que poideron acadar máis dificultade.

Resolverase o exame en clase novamente para que os conceptos queden asentados.

Procederáse a realización dunha nova proba para o alumnado que non acadou avaliación positiva.

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

O Plano Extraordinario de avaliación, ten por finalidade avaliar ó alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua por ter superado o máximo

de faltas permitido, establecido nun 10 % das horas do módulo.

Coa finalidade de avaliar a adquisición por parte do alumno das capacidades citadas, proponse duas probas:

A)Proba teórica:

Terá unha duración aproximada de tres horas, e estará composta de preguntas teóricas e problemas, deseñados seguindo os seguintes criterios

de avaliación:

-Definir as magnitudes eléctricas e unidades, enumerando as leis que as rexen.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

-Cálculo de magnitudes eléctricas en circuitos de corrente continua e corrente al-terna

-Explicar o funcionamento de circuitos electrónicos sinxelos, a partir do coñe-cemento dos compoñentes e dispositivos electrónicos de que están

compostos.

-Analizar a resposta dun circuito ante alteracións ou averías que se poden pro-ducir nos seus compoñentes.

B)Proba práctica:

Terá unha duración aproximada de 3 horas, e consistirá na montaxe dun circuito electrónico cun carácter globalizador, de xeito que se poñan en

xogo a maior cantidade posible de coñecementos. Serán avaliados os seguintes aspectos:

-Manexo de información técnica

-Selección de compoñentes

-Montaxe do circuito

-Manexo adecuado dos aparatos de medida e instrumentos electrónicos

-Posta a punto do circuito: comprobación e medidas

-Interpretación de resultados

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

O procedemento fundamental para levar a cabo esta actividade de reflexión estara constituido pola autoevaluación da práctica educativa

Será necesario recoller información durante o proceso de ensinanza atendendo a  metodoloxía e as actividades, os recursos utilizados, a

organización dos alumnos e os tempos.

Os aspectos da programación que se someterán a seguimento son:

      -Os obxetivos programados en cada actividade

      -Os contenidos do aprendizaxe

      -A actividade docente: programando as actividades que favorezcan a intervención dos alumnos e sirvan para a construcción dos aprendizaxes,

atendendo á  diversidade das capacidades, interes e motivacions do alumnado, etc.

      -O clima e as relacións  no aula

      -Os medios e recursos: uso e rentabilidade que se consigue.

      -O sistema de avaluación que se aplica para valorar o alumnado

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó comenzo das actividades do módulo realizarase unha sesión de avaliación inicial que terá por obxecto coñecer as características e a formación

previa de cada alumno, así como as súas capacidades e destrezas.

As directices da avaliación son as recollidas no documento que o  departamento  ten editado para tal fin, no que se inclúen os seguintes criterios:

- Actitude  e  motivación.

- Asistencia e comportamento.

- Coñecementos previos.

- Medidas propostas para optimizar os recursos.

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

A atención á diversidade e a vía que permite individualizar, dentro do posible, o proceso de ensinanza e aprendizaxe, para elo aplicaranse as

seguintes medidas:

- Utilización de metodoloxías diversas.  Partimos da base de que un método de ensinanza que e apropiado para uns alumnos cunhas

determinadas características pode no selo para outros alumnos con características diferentes, ou a inversa. Dende este punto de vista, procurarase

adaptar a forma de enfocar ou presentar os contidos ou actividades en función de distintos grados de coñecementos previos detectados nos

alumnos, dos seus deferentes grados de autonomía e das dificultades identificadas nos procesos anteriores con determinados alumnos.

-Propoñer actividades diferentes. As actividades que se plantexen situaranse entre o que  xa saben facer os alumnos autónomamente e o que son

capaces de facer coa axuda que poidan ofrecerlles o profesor e os compañeros. Se preverán un número suficiente de actividades para cada un

dos contidos considerados fundamentais, con distinto nivel de complexidade, de maneira que se poidan traballar con esixencias distintas.

Prepararánse tamén actividades referidas os contidos non fundamentais,  complementarios o de ampliación, para aquellos alumnos que poidan

avanzar máis rápidamente ou que o fan con menos necesidade de axuda.

 Materiais didácticos non homoxéneos. Os materiais utilizados ofrecerán una ampla gama de actividades didácticas que respondan a diferentes

grados de apredizaxe.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Diversas facetas relacionadas coa transversalidade, poden ser integradas na programación deste módulo. Algunhas  teñen caracter xeral, como a

educación para a convivencia: débese educar no pluralismo, e no respecto á autonomía dos demáis así como fomentar o diálogo como forma de

solucionar os problemas. Tamén a educación para a igualdade entre sexos: nunha familia profesional na que a presenza  da muller é testimuñal, é

moi importante corrixir prexuizos sexistas e desenvolver hábitos non discriminatorios cara as mulleres.

Outras facetas, están máis relacionadas cos contidos do ciclo como a educación para o consumo (non debemos esquecer que unha boa parte dos

aparatos destinados a estas idades: móbiles, reproductores de música, xogos, ordenadores... son de natureza electrónica).

Tamén no eido da educación ambiental, é moi importante inculcar comportamentos de respeto e actitudes que protexan o medio ambiente (algúns

dos aparatos anteriormente   citados como as pilas son altamente contaminantes e outros deben ser reciclados nun punto limpo destinado a tal fin.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A educación non é algo que quede reducido ao ámbito do centro educativo, senón que debe ter extensión a sociedade na cal nos desenvolvemos.

Mais aínda cando neste ciclo se orienta a adquisición dunhas capacidades e por ende dunha titulación que lle vai permitir o alumno integrarse na

sociedade e no traballo. Con esta intención proporanse a realización de saídas guiadas para a visita a entidades ou lugares de interese dende o
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punto de vista do módulo, ou aproveitaranse a programación doutras actividades no centro para a participación na organización de aspectos que

estean relacionados co ciclo.

10.Outros apartados

10.1) Desenvolvemento da modalidade semipresencial

En base ao punto 2.1 do "Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021", "excepcionalmente, poderán impartirse semipresencialmente as ensinanzas de bacharelato, formación profesional, así como as ensinanzas

de réxime especial."

Debido a que non sería posible cumprir coas esixencias do Protocolo COVID-19 relativas á distancia interpersoal no caos de que todos os alumnos

acudiran a clase, optouse por una modalidade de ensino semipresencial. De esta forma, os grupos se dividen en dous (A e B), que acudirán ao

centro de forma alterna, un grupo o luns, mércoes e venres e o outru grupo, o martes e o xoves. Rotándose cada semana.

Para poder acadar todos os obxectivos da asignatura e non ralentizar o seguimento da asignatura, óptase por transmitir as clases de forma

telemática, de tal forma que os alumnos que non están no centro podan seguir a clase de forma online e en directo.

A pesar de todo, haberán varias prácticas que terán que realizar os alumnos no taller. Para evitar que o alumnado perda ditas horas de clase, se

lles proporcionarán os enunciados da práctica con varios días de antelación e se lles esixirá que leven preparadas algunhas tarefas para acelerar o

desenvolvemento das prácticas no aula, permitindo a realización de máis prácticas en menor tempo.

A aula virtual servirá tendrá un papel fundamental no desenvolvemento deste curso académico. Dita ferramenta servirá como repositorio do temario

dado en clase, problemas, exercicios resoltos, enunciados prácticas, enlaces e webs interesantes, etc. Tamén se utilizará para que os alumnos

realicen as entregas dos exercicios e prácticas correspondentes, e tamén funcionará como ferramenta de comunicación entre o profesor e o

alumnado.

De esta forma, se permitirá un correcto seguimento do módulo por parte do alumnado pese a modalidade semipresencial e os impedimentos que

esta modalidade puidera acarrear.

10.2) Escenarios segundo punto 8 do Protocolo COVID

No punto 8.1 do "Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021" se

dice que "A autoritaria sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do

centro, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou dun centro educativo". No apartado 8.3 se especifica que "A suspensión da

actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia". Así mesmo, no punto

29 do citado protocolo se insiste no uso do aula virtual como ferramenta principal no suposto caso de educación a distancia.

No caso deste módulo, dado a que se imparte cunha modalidade semipresencial, o alumnado xa estaría bastante afeito ao uso da aula virtual así

como á presenza de clases telemáticas. Analizamos dous escenarios nos que habería que pasar dunha modalidade semipresencial a un ensino a

distancia:

1- No caso de que unha parte da clase non poida asistir ao centro debido á corentena: poderían seguir asistintindo ás clases telemáticas. As

prácticas se adaptarían para que o alumnado puiedera adquirir as mesmas competencias realizándoas de forma telemática.
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2- No caso de que todo o alumnado deba recibir un ensino a distancia: coma no caso anterior, os alumnos poderían continuar asistindo ás clases

telemáticas e as prácticas se adaptarían para que puideran realizarse de forma online.

En resumo, debido á modalidade de semipresencializade deste módulo, o paso a unha modalidade de ensino a distancia non debería supoñer un

impedimento para o alumnado para acadar os obxectivos de este módulo, e tampouco suporía un esforzo extra por parte de alumnado para

adaptarse a esta nova modalidade.
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