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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 92020/2021 288240

MP0551_12 Compoñentes e técnicas de electrónica básica 92020/2021 9680

MP0551_22 Sistemas e dispositivos de comunicacións 92020/2021 192160

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

Profesorado asignado ao módulo MANUEL SALGADO LORENZO,ADRIÁN AIRES CALVIÑO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado ADRIÁN AIRES CALVIÑO

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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 desenvolver proxectos, así como xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento das infraestruturas

comúns de telecomunicacións e de sistemas e equipamentos de telecomunicacións tales como redes de banda larga e de radiocomunicacións

fixas e móbiles, sistemas telemáticos, de produción audiovisual e de transmisión, a partir da documentación técnica, da normativa e dos

procedementos establecidos, asegurando o funcionamento, a calidade, a seguridade e a conservación ambiental.

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

a) Desenvolver proxectos de instalacións ou sistemas de telecomunicacións, obtendo

datos e características, para a elaboración de informes e especificacións.

b) Calcular os parámetros de equipamentos, elementos e instalacións, cumprindo

a normativa e os requisitos da clientela.

c) Elaborar o orzamento da instalación, cotexando os aspectos técnicos e económicos,

para lle ofrecer a mellor solución á clientela.

d) Configurar instalacións e sistemas de telecomunicación coas especificacións

e as prescricións regulamentarias.

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

definindo a loxística asociada e controlando existencias.

f) Planificar a montaxe de instalacións e sistemas de telecomunicacións segundo a documentación técnica e as condicións de obra.

g) Realizar o lanzamento da montaxe das instalacións, partindo do programa de

montaxe e do plan xeral de obra.

h) Supervisar e/ou executar os procesos de montaxe das instalacións e dos sistemas,

verificando a súa adecuación ás condicións de obra e controlando o seu

avance, para cumprir os obxectivos da empresa.

i) Planificar o mantemento a partir da normativa, as condicións da instalación e

as recomendacións de fábrica.

j) Supervisar e/ou executar os procesos de mantemento das instalacións, controlando

os tempos e a calidade dos resultados.

k) Realizar a posta en servizo das instalacións e dos equipamentos de telecomunicacións,

supervisando o cumprimento dos requisitos e asegurando as condicións

de calidade e seguridade.

l) Elaborar o estudo básico de seguridade e saúde para a execución das instalacións,

determinando as medidas de protección, seguridade e prevención de riscos.

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) Resolver 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.
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ñ) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, e supervisar

o seu desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando

solucións aos conflitos grupais que se presenten.

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

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a información e

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 seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade

profesional, de acordo co establecido na lexislación, participando activamente na

vida económica, social e cultural.

1. Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

a) Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento das infraestruturas de telecomunicación

e de redes de voz e datos no contorno de edificios, ELE383_3

(Real decreto 328/2008, do 29 de febreiro), que abrangue as seguintes unidades

de competencia:

¿ UC1184_3: Organizar e xestionar a montaxe das infraestruturas de telecomunicación

e de redes de voz e datos no contorno de edificios.

¿ UC1185_3: Supervisar a montaxe das infraestruturas de telecomunicación e

de redes de voz e datos no contorno de edificios.

¿ UC1186_3: Organizar e xestionar o mantemento das infraestruturas de telecomunicación

e de redes de voz e datos no contorno de edificios.

¿ UC1187_3: Supervisar o mantemento das infraestruturas de telecomunicación

e de redes de voz e datos no contorno de edificios.

b) Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de sistemas de produción

audiovisual e de radiodifusión ELE487_3 (Real decreto 144/2011, do 4 de febreiro),

que abrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC1578_3: Xestionar e supervisar a montaxe de sistemas de produción audiovisual

en estudios e unidades móbiles.

¿ UC1579_3: Xestionar e supervisar o mantemento de sistemas de produción

audiovisual en estudios e unidades móbiles.

¿ UC1580_3: Xestionar e supervisar a montaxe de sistemas de transmisión para

radio e televisión en instalacións fixas e unidades móbiles.

¿ UC1581_3: Xestionar e supervisar o mantemento de sistemas de transmisión

para radio e televisión en instalacións fixas e unidades móbiles.

c) Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de
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redes de voz e datos no contorno de edificios, ELE258_3 (Real decreto 1115/2007,

do 24 de agosto), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

¿ UC0826_3: Desenvolver proxectos de instalacións de telecomunicación para

a recepción e a distribución de sinais de radio e televisión no contorno de edificios.

¿ UC0827_3: Desenvolver proxectos de instalacións de telefonía no contorno de

edificios.

¿ UC0828_3: Desenvolver proxectos de infraestruturas de redes de voz e datos

no contorno de edificios.

Ámbito profesional

As persoas con esta titulación exercen a súa actividade en empresas públicas

e privadas do sector de servizos dedicadas ás telecomunicacións, a integración de sistemas, redes de banda larga, telemática e medios

audiovisuais, como persoal

desenvolvedor de proxectos, integrador de sistemas e supervisor da montaxe e o

mantemento das instalacións e infraestruturas, tanto por conta propia como por conta allea.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores

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

un persoal técnico superior cunha grande especialización na supervisión, na instalación

e no mantemento de infraestruturas de telecomunicacións, sistemas de seguridade

electrónica, redes de comunicación, fogar dixital, telefonía, son, imaxe e

sistemas informáticos, cun incremento no desempeño de funcións de xestión, planificación,

calidade e prevención de riscos laborais.

2. O desenvolvemento das tecnoloxías da información, como resultado da converxencia

da informática e as telecomunicacións, fundaméntase nomeadamente na

fibra óptica e nas redes de comunicación sen fíos, para o tránsito de calquera tipo

de información. A integración de equipamentos e sistemas, tanto informáticos como

de telecomunicación, leva consigo un cambio nos procesos tradicionais de planificación,

instalación e mantemento canto ás novas tecnoloxías, cuxo obxectivo é mellorar as comunicacións entre as persoas usuarias.

3. Cumprirá a utilización de técnicas e procedementos concretos para a integración

destes sistemas, así como o uso de equipamentos de comprobación e medida

específicos.

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

descentralizadas e equipos 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 adaptarse ás novas

situacións socioeconómicas, laborais e organizativas do sector.

6. A adaptación ás directivas europeas e estatais 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 Estudio e uso dos compoñentes pasivos básicos, así como do seu comportamento en circuítos.Compoñentes pasivos:
Resistencias,
Condensadores e
bobinas.

20 10

2 Análise e montaxe de circuítos de corrente contínua e alterna, comprendendo e utilizando as leis básicas, así
como os compoñentes e instrumentos de medida axeitados.

Corrente contínua e
Corrente alterna. Leis
básicas. Transitorios.
Resonancia.
Instrumentos e
técnicas de medida.

28 20

3 Aplicación de técnicas de montaxe e soldadura de compoñentes en circuítos electrónicos básicos.Montaxe e
substitución de
compoñentes en
circuítos electrónicos
básicos

10 5

4 Funcionamento e uso dos compoñentes activos.Compoñentes activos:
Semiconductores.

19 15

5 Análise e montaxe de diversos tipos de circuítos con compoñentes activos e pasivos.Identificación e análise
de circuítos
electrónicos
analóxicos.

19 15

6 Análise deseño e montaxe de dispositivos básicos de telecomunicación.Dispositivos básicos
de telecomunicacións.

30 5

7 Aplicacións e confuguracións básicas de circuítosde telecomunicacións.Configuracións
básicas e aplicacións
de circuítos de
telecominuicación.

30 5

8 Estudio das diversas modulacións e dos transmisores e receptores de radiofrecuencia.Modulación.
Transmisores e
receptores de
radiofrecuencia.

30 10

9 Estudio das antenas transmisoras e receptoras.Antenas. 25 5

10 Estudio dos diversos medios utilizados para transmisión de sinais.Medios guiados de
trasmisión.

30 3

11 Aplicación das técnicas de medida utilizadas para determinar a calidade nas liñas de transmisión.Determinación da
calidade dos sinais en
liñas de transmisión
de telecomunicacións.

23 2

12 Estudio dos sinais e sistemas de audio e vídeo.Sinais de Audio e
Vídeo.

24 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 pasivos: Resistencias, Condensadores e bobinas. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación
nos circuítos. 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 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes pasivos e activos básicos.

   CA1.1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes pasivos.

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

CA1.6 Consultáronse as características dos compoñentes nos manuais e nos catálogos.

   CA1.6.1 Consultáronse as características dos compoñentes pasivos nos manuais e nos catálogos.

CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes.

   CA1.7.1 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes pasivos.

 0CA1.10 Identificáronse as aplicacións e usos dos compoñentes pasivos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos: parámetros fundamentais; tipos e características.

   Compoñentes electrónicos pasivos: parámetros fundamentais; tipos e características.

 Consulta de características dos compoñentes pasivos nos manuais e nos catálogos (CA1.6.1).

 Técnicas de comprobación de compoñentes.

   Técnicas de comprobación de compoñentes pasivos.

 Usos e aplicaciós de compoñentes pasivos
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Corrente contínua e Corrente alterna. Leis básicas. Transitorios. Resonancia. Instrumentos e técnicas de medida. 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación
nos circuítos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos normalizados en esquemas.

   CA1.2.1  Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos normalizados en esquemas de circuítos de corrente continua e alterna

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

   CA1.5.1 Identificáronse compoñentes en esquemas con elementos pasivos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

   CA1.8.1 Verificouse o seu funcionamento en circuítos básicos de corrente contínua e alterna.

CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía normalizada en electrónica.

   Simboloxía normalizada en electrónica: circuítos básicos de corrente continua e alterna.

 Métodos de comprobación con sinais continuo e alterno. Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos: resistencia, capacidade, reactancia (tipos) e impedancia (tipos).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe e substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. 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 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compoñentes electrónicos (patillaxe, encapsulacións, temperaturas, etc.).

CA3.2 Substituíronse compoñentes electrónicos, aplicando técnicas de desoldadura e soldadura.

CA3.3 Executáronse tarefas de interconexión en conectadores.

CA3.4 Utilizáronse medios de protección contra descargas electrostáticas.

CA3.5 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe.

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas específicas para cada tipo intervención.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de soldadura e desoldadura: convencionais e mixtas. Tecnoloxía de montaxe superficial.

 Ferramentas de montaxe de conectadores e empalme de liñas. Ferramentas de engaste. Ferramentas de montaxe de conectadores de fibra óptica.

 Técnicas de fixación de compoñentes e elementos auxiliares da placa.

 Medios de protección contra descargas electrostáticas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Compoñentes activos: Semiconductores. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación
nos circuítos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes pasivos e activos básicos.

   CA1.1.2 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes activos.

CA1.4 Identificouse a función e as características de compoñentes activos.

CA1.6 Consultáronse as características dos compoñentes nos manuais e nos catálogos.

   CA1.6.2 Consultáronse as características dos compoñentes activos nos manuais e nos catálogos.

CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes.

   CA1.7.2 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes activos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos: parámetros fundamentais; tipos e características.

   Compoñentes electrónicos activos: parámetros fundamentais; tipos e características.

 Técnicas de comprobación de compoñentes.

   Técnicas de comprobación de compoñentes activos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Identificación e análise de circuítos electrónicos analóxicos. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación
nos circuítos. NO

RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a interrelación dos seus compoñentes. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos normalizados en esquemas.

   CA1.2.2  Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos normalizados en esquemas de circuítos con compoñentes activos.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

   CA1.5.2 Identificáronse compoñentes en esquemas con elementos activos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

   CA1.8.2 Verificouse o seu funcionamento en circuítos analóxicos.

CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos.

CA2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos.

CA2.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos.

CA2.5 Relacionáronse bloques funcionais, en circuítos electrónicos básicos.

CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos: parámetros fundamentais; tipos e características.

 Simboloxía normalizada en electrónica.

   Simboloxía normalizada en electrónica: circuítos de eléctrónica analóxica.

 Circuítos integrados analóxicos. Amplificadores. Osciladores. Clasificación. Osciladores integrados. Filtros e adaptadores de impedancia.

 Aplicación de técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos.

 Funcionamento e aplicacións dos xeradores de sinais eléctricos básicos. Fonte de alimentación e xerador de funcións.
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Contidos

 Equipamentos de medida de ondas eléctricas. Técnicas de medida.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Dispositivos básicos de telecomunicacións. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a función dos dispositivos electrónicos empregados en telecomunicacións (amplificadores, mesturadores, osciladores, moduladores, filtros, etc.).

CA1.8 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída nos subsistemas.

   CA1.8.1 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída nos dispositivos básicos de telecomunicación.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Dispositivos básicos de telecomunicacións. Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Circuítos integrados. Amplificadores. Osciladores. Clasificación. Osciladores integrados. Filtros e
adaptadores de impedancia.
  Visualización e análise de sinais de entrada e saída. Interpretación de resultados.

    Visualización e análise de sinais de entrada e saída en dispositivos básicos. Interpretación de resultados.

 Bloques de circuíto. PLL. Configuracións básicas e aplicacións. Sintetizadores de frecuencia. Moduladores e demoduladores.

   Bloques de circuíto. PLL. Configuracións básicas e aplicacións. Sintetizadores de frecuencia.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Configuracións básicas e aplicacións de circuítos de telecominuicación. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Elaborouse un diagrama dos bloques funcionais do sistema.

CA1.7 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento en cada bloque.

   CA1.7.1 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento en cada bloque funcional do sistema.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de alimentación: tipos e características.

 Sistemas autónomos. SAI. Fotovoltaica.

 Convertedores A/D e D/A para comunicacións: características.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Modulación. Transmisores e receptores de radiofrecuencia. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Recoñecéronse os tipos de modulación, as súas características e as súas aplicacións.

CA1.4 Identificáronse os tipos de canles de comunicacións e as súas características.

CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuencia.

CA1.6 Definíronse as características dos receptores de radiofrecuencia.

CA1.7 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento en cada bloque.

   CA1.7.2 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento en cada bloque para transmisores e receptores.

CA1.8 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída nos subsistemas.

   CA1.8.2 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída nos subsistemas de transmisores e recepatores

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Equipamentos e técnicas de medida de sinais de radiofrecuencia.

  Visualización e análise de sinais de entrada e saída. Interpretación de resultados.

    Visualización e análise de sinais de entrada e saída en transmisores e receptores. Interpretación de resultados.

 Bloques de circuíto. PLL. Configuracións básicas e aplicacións. Sintetizadores de frecuencia. Moduladores e demoduladores.

   Moduladores e demoduladores.

 Canles de comunicacións: características.

 Modulación electrónica. Modulacións analóxicas e dixitais: tipos e características.

 Transmisores e receptores de radiofrecuencia: tipos e características. Multiplexores.

 Fontes de ruído en circuítos electrónicos. Distorsión en circuítos para comunicacións. Interferencias nos sistemas de telecomunicacións. Elementos que interveñen nun sistema de
comunicacións.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Antenas. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros típicos e
identifica as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os modos de propagación de sinais electromagnéticos.

CA2.2 Recoñecéronse bandas e servizos de comunicacións no espectro electromagnético.

CA2.3 Definíronse as características das antenas.

CA2.4 Relacionáronse os tipos de antenas coa súa aplicación.

CA2.5 Relacionáronse os elementos das antenas coa súa función.

CA2.6 Calculáronse parámetros das antenas.

CA2.7 Relacionáronse diagramas de radiación coa súa aplicación.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Ondas electromagnéticas. Propagación de ondas electromagnéticas: modos.

 Espectro electromagnético. Cadros de asignación de frecuencias.

 Parámetros das antenas. Definición e cálculo. Ganancia. Polarización. Impedancia. Densidade de potencia radiada. Diagrama de radiación. Directividade. Área e lonxitude efectiva.

 Elementos das antenas: función. Accesorios. Conectadores e cableamento.

 Antenas de transmisión: características, tipos e aplicacións

 Antenas de recepción: características, tipos e aplicacións
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Medios guiados de trasmisión. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas características. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os medios de transmisión guiados (cables de pares, fibra, guías de onda, etc.).

CA3.2 Recoñecéronse as súas características e os seus campos de aplicación.

CA3.3 Montáronse os conectadores e os accesorios utilizados en medios de transmisión de cobre.

CA3.4 Realizáronse empalmes en fibra óptica.

CA3.5 Uníronse cables de fibra mediante conectadores.

CA3.6 Medíronse parámetros dos medios de transmisión guiados.

CA3.7 Relacionáronse os parámetros medidos co seu valor característico en distintas aplicacións.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Transmisión de sinais eléctricos: par de cobre.

 Transmisión de sinais electromagnéticos (cables e guía de ondas). Aplicacións e tipos de liñas. Distribución de campos na liña. Modos de transmisión. Características.

 Transmisión de sinais ópticos. Fibra óptica. Aplicacións. Composición da fibra. Modo de propagación da luz na fibra. Monomodo e multimodo. Transmisión óptica.

 Conectadores e empalmes de liñas. Tipos, características e aplicacións. Ferramentas de montaxe de conectadores e empalme de liñas. Técnicas de montaxe, soldadura e engaste de
conectadores.
 Técnicas de empalme en fibra óptica. Ferramentas de corte puído e engaste de conectadores de fibra óptica.

 Atenuacións e perdas. Medida e métodos de corrección.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Determinación da calidade dos sinais en liñas de transmisión de telecomunicacións. 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización e interpretando os valores
obtidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os equipamentos de medida de sinais eléctricos e as súas aplicacións.

CA4.2 Identificáronse os equipamentos de medida de sinais de radiofrecuencia e as súas aplicacións.

CA4.3 Identificáronse os equipamentos de medida de fibra óptica e as súas aplicacións.

CA4.4 Recoñecéronse as medidas que cumpra realizar para comprobar a calidade dos sinais e das liñas de transmisión.

CA4.5 Medíronse ou visualizáronse sinais.

CA4.6 Avaliouse a calidade en sinais e liñas de transmisión.

CA4.7 Relacionáronse os valores medidos dos sinais con valores de referencia.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de medida de sinais eléctricos. Multímetro.

 Sistemas de medida de sinais de baixa frecuencia. Xerador de baixa frecuencia, frecuencímetro e osciloscopio.

 Sistemas de medida de sinais de radiofrecuencia. Xerador de RF, analizador de espectros, analizador de comunicacións e wattímetro direccional.

 Equipamentos de medida de sinais ópticos. Reflectómetro no dominio do tempo. Medidor de potencia óptica.

 Parámetros de comprobación de calidade en sistemas de telecomunicacións.

 Principios básicos do son: características acústicas. Fenómenos acústicos e electroacústicos.

 Técnicas de medida: conexión e configuración de equipamentos.

 Interpretación de resultados.

 Precaucións e normas de seguridade no manexo de equipamentos de medida.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Sinais de Audio e Vídeo. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus parámetros. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Relacionáronse as magnitudes fundamentais utilizadas en audio e vídeo coas súas unidades de medida.

CA5.2 Identificáronse e relacionáronse as funcións lineais e logarítmicas, e as súas unidades.

CA5.3 Caracterizáronse os fenómenos acústicos e electroacústicos.

CA5.4 Visualizáronse sinais de audio e vídeo, e identificáronse as súas características.

CA5.5 Valoráronse os niveis normalizados dos sinais e as súas unidades de medida.

CA5.6 Determináronse as características dos sinais de audio e vídeo dixitais.

CA5.7 Recoñecéronse as perturbacións máis usuais que afectan os sistemas de son e vídeo.

CA5.8 Identificáronse os instrumentos, os equipamentos e as técnicas de medida que se utilizan para avaliar sinais de audio e vídeo.

CA5.9 Medíronse e visualizáronse sinais dixitais.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Principios básicos de son; características acústicas. Fenómenos acústicos e electroacústicos

 0Características máis salientables do sinal de vídeo.

  Dixitalización de imaxes. Tipos de mostraxe e codificación.

  Formación da trama dixital. Leis.

  Monitor de forma de onda e vectorscopio no control do sinal de vídeo: parámetros.

  Perturbacións que poden afectar un sistema de vídeo.

  Equipamentos e técnicas de medidas que se utilizan nun sistema de vídeo.

 Magnitudes fundamentais dun sinal de audio. Lonxitude de onda, frecuencia, intensidade e potencia.

 Unidades de medida: decibel, dBm, dBv e dBuV.

 Resposta en frecuencia.

 Dixitalización e codificación de sinais.
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Contidos

 Parámetros de sinais dixitais. Frecuencia de mostraxe, lonxitude de palabra, erro de cuantificación e codificación.

 Perturbacións dun sistema de son: precaucións e requisitos de funcionamento.

 Equipamentos e técnicas de medida de sinais de son analóxicos e dixitais.

 Descomposición da imaxe; exploración progresiva e entrelazada. Luminosidade e cor.
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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.
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-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

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

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.

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.
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- 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

A atención a diversidade e a via que permite individualizar, dentro do posible, o proceso de ensinanza 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 funda-mentais, con distinto nivel de complexidade, de maneira que se poidan traballar con esixencias distintas.

Prepararánse tamén actividades referidas os contidos non fun-damentais, 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.

No caso deste módulo, hai un alumno que presenta TDAH. Para conseguir que dito alumno alcance os obxectivos de aprendizaxe de este módulo,

proporanse actividades e exercicios divididos en tarefas curtas e espécificas.  Ademáis, se introducirán actividades prácticas, que esixan a

interacción por parte do alumnado, entre as explicacións teóricas.

Os exames tamén estarán deseñados de tal forma que as preguntas sean curtas e específicas.

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
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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.

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
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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.

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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