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

A contextualización desta programación refírese o IES Rircardo Mella onde se imparte ESO, Bacharelato (Modalidades: Tecnolóxico, Ciencias da

natureza e da saúde, Humanístico e CCSS), FP Básica, Ciclos Medios, Ciclos Superiores  tanto no réxime ordinario coma modular de varias

familias profesionais.

O centro está emprazado no barrio do Meixoeiro, a 7 Km do centro da cidade de Vigo.

O grupo ao que vai dirixida a programación é un curso de 2º ano do Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos no rexime

ordinario, onde se atopan escolarizados 18 alumnos con idades comprendidas entre os dezaoito e os vintedous anos. A maior parte deles veñen

de cursar o 1º curso no curso escolar pasado, polo que, por mor das circunstancias derivadas do confinamento polo covid no terceiro trimestre, se

lles permitiu promocionar a 2º sen ter adquirido todos os resultados de aprendizaxe dos módulos de primeiro curso.

Este módulo parte do dominio de parte dos resultados de aprendizaxe do módulos de primeiro curso: "Sistemas informáticos e redes locais". Por

este motivo é necesario consultarlle ao profesor responsable deses módulo no curso pasado, xunto cos informes individualizados e as memorias

finais de ciclo do curso pasado, para verificar que o alumnado conta cos coñecementos e habilidades necesarias para o seguimento do módulo.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Configuraranse redes de conmutadores, integrando terminais, distintos medios de acceso e VLANs.
Aprenderase a verificar o seu funcionamento.

Conmutadores 40 30

2 Configuraranse redes de conmutadores e encamiñadores, analizando os distintos protocolos de
encamiñamento, NAT, PAT e o acceso a redes WAN. Aprenderase a verificar o seu funcionamento.

Encamiñadores 40 40

3 Estableceranse as medidas de seguridade dunha rede telemática, deseñando e poñendo en práctica os
correspondentes plans preventivo e correctivo.

Seguridade en redes
telemáticas

28 20

4 Estudarase o procedemento de posta en servizo dunha rede telemática, incluindo a configuración do
subministro eléctrico e a realización da documentación da mesma.

Posta en servizo de
redes telemáticas

18 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conmutadores 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Implementa redes de acceso local virtual (VLAN) e xustifica a súa utilización, configurando os switches. SI

RA4 - Verifica a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando criterios de certificación. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Caracterizáronse diversos tipos de VLAN.

CA2.2 Definiuse a función dun switch nunha rede VLAN.

CA2.3 Distinguíronse os elementos de software que compoñen o switch.

CA2.4 Realizouse unha configuración básica dun switch.

CA2.5 Interpretouse a información visual do switch.

CA2.6 Configurouse a VLAN.

CA2.7 Conectáronse varios switches.

CA2.8 Verificouse o funcionamento da rede.

CA2.9 Realizouse a interconexión de varias VLAN a través dun encamiñador.

CA4.2 Interconectáronse as redes xerárquicas con cables e sen fíos.

CA4.3 Integráronse os equipamentos e os periféricos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Redes de datos de acceso local virtual (VLAN): definición e tipos. Segmentación da rede.

 0Interconexión de VLAN. Encamiñador de interconexión.

 Equipamento de hardware. Switch.

 Elementos lóxicos que compoñen un switch.

 Elementos visuais (LED) de información do switch.

 Configuración básica dun switch. Modos de funcionamento. Almacenamento e envío. Método de corte. Tipos de conmutación (simétrica e asimétrica). Modos de acceso ao switch.

 Verificación da configuración.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Táboa de enderezos MAC. Administración básica dun switch.

 Interconexión de switches. Enlaces troncais VLAN. Protocolo spaning tree; configuración. Verificación. Administración.

 VLAN tagxing. Protocolo 802.1Q

 Elementos de interconexión. Técnicas de verificación de conectividade de switches, encamiñadores, hubs e bridges.

   Elementos de interconexión. Técnicas de verificación de conectividade de switches, hubs e bridges

 Integración de equipamentos informáticos e periféricos.

 Procedementos de instalación e configuración de equipamentos e software en contornos de redes WLAN e WAN. Direccionamentos. Configuración de elementos de conexión a rede.
Resolución de conflitos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Encamiñadores 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura encamiñadores, para o que analiza a súa función nas redes de comunicacións, utilizando instrucións e comandos específicos. SI

RA3 - Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os dispositivos de conexión. NO

RA4 - Verifica a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando criterios de certificación. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a función dos encamiñadores nas redes de datos.

CA1.2 Caracterizouse o hardware e o software do encamiñador.

CA1.3 Determináronse os medios de transmisión máis axeitados para cada interface do encamiñador.

CA1.4 Elaborouse o protocolo de arranque do encamiñador.

CA1.5 Utilizáronse diferentes modos de acceso e comandos básicos para configurar o encamiñador.

CA1.6 Definíronse os tipos de protocolos de encamiñamento.

CA1.7 Configurouse o encamiñador segundo diversos tipos de encamiñamentos, direccionamento e protocolos.

CA1.8 Verificouse a configuración do encamiñador.

CA3.1 Definíronse as características das redes WAN.

CA3.2 Identificouse a tecnoloxía de conexión a unha rede WAN.

CA3.3 Identificáronse diversos tipos de conexións coa rede.

CA3.4 Configuráronse accesos á rede.

CA3.5 Verificouse o acceso á rede.

CA3.6 Distinguíronse os protocolos NAT e PAT coas súas características.

CA4.4 Verificouse a conectividade con redes exteriores.

CA4.5 Configurouse o protocolo SNMP.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Función dun encamiñador nunha rede de datos.
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Contidos

 0DHCP: funcionamento e configuración.

  Configuración avanzada. Protocolos de encamiñamento. Tipoloxía e características.

  Protocolos de encamiñamento por vector distancia. RIP versión 1. RIP versión 2. Características. Diferenzas. Comandos de configuración.

  Protocolos de encamiñamento por estado de enlace (OSPF, etc.): características e comandos de configuración.

  Encamiñamento entre dominios sen clases (CIDR).

  Direccionamento. Máscara de subrede de lonxitude variable (VLSM).

  Comandos de proba e verificación de encamiñador.

  Detección e resolución de fallos. Comandos de depuración no encamiñador.

  Configuración do tornalumes.

 Elementos de hardware e de software que compoñen un encamiñador.

 Medios de transmisión utilizados nas interfaces dun encamiñador.

 Protocolo de arranque do encamiñador. Modificación da secuencia de arranque. Información visual (LED) en encamiñadores.

 Modos de acceso ao encamiñador. Acceso web. Acceso por consola. Modo usuario normal, modo privilexiado, modo configuración global, etc.

 Configuración básica dun encamiñador.

 Configuración das interfaces.

 Servidor de nomes de dominio (DNS).

 Configuración do encamiñamento estático. Rutas por defecto. Resumo de rutas.

 Capa física de WAN.

 0Verificación de conexións WAN. Control de velocidade de acceso.

 Protocolos de enlace de datos. HDLC, ATM, PPP e Frame Relay.

 Enlaces dedicados: E1, E3, RDSI e RTB.

 Conexión a internet: DSL (DSLAM), WIMAX, LMDS, vía satélite, UMTS (3G). Cable módem e sen fíos. Metro ethernet.

 Protocolo punto a punto (PPP). Arquitectura de capas. Física, LCP e NCP.

 Protocolos de autenticación en PPP. PAP, CHAP. Configuración de PPP e resolución de problemas.

 Frame relay: tecnoloxía e historia. Circuítos virtuais: VC, DLCI. Topoloxías. Configuración FR: LMI, ARP inverso.

 DHCP: funcionamento. Asignación manual, estática e dinámica. Configuración.

 Direccionamento público e privado: NAT e PAT. Configuración. Redireccionamento de portos.

 Elementos de interconexión. Técnicas de verificación de conectividade de switches, encamiñadores, hubs e bridges.

   Elementos de interconexión. Técnicas de verificación de conectividade de encamiñadores

 Arquitectura e modelos de redes xerárquicas. Conectividade agregada, diámetro da rede e redundancia.

 Administración da rede con SNMP.

 Técnicas de comprobación de conexión con redes exteriores, con cables e sen eles. Ferramentas de software de verificación. Parámetros: velocidade, tráfico e niveis de sinal.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Seguridade en redes telemáticas 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica técnicas de seguridade da rede, identificando as ameazas máis comúns e configurando os recursos do sistema para a súa protección. SI

RA6 - Mantén redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorización e tendo en conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as súas
causas. NO

4.3.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 ameazas de seguridade en redes.

CA5.2 Recoñecéronse os métodos para protexer as redes.

CA5.3 Configurouse a seguridade básica do encamiñador.

CA5.4 Configuráronse as listas de control de acceso (ACL) na rede.

CA5.5 Aplicáronse listas ACL aos interfaces do encamiñador.

CA5.6 Aplicáronse os protocolos de seguridade en internet (IPsec).

CA5.7 Configuráronse protocolos e dispositivos de autenticación en redes privadas virtuais (VPN).

CA5.8 Configuráronse dispositivos como pasarela de acceso á rede interna (DMZ).

CA5.9 Documentáronse as intervencións.

CA6.3 Identificáronse síntomas de avarías.

CA6.4 Monitorizáronse as redes telemáticas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Seguridade na rede. Termos. Delitos.

 0Plan integral de protección perimetral das redes. Equipamentos e características dos sistemas de detección de intrusións. Acceso remoto. Seguridade perimetral. Zonas desmilitarizadas
(DMZ).
  Firewall. Filtraxe de tráfico.

 Normativa ISO/IEC 27002.

 Métodos de protección de redes. Identificación de vulnerabilidades.

 Ameazas á seguridade. Tipos de ataques a redes: recoñecemento, acceso, denegación de servizo (DoS), ataque distribuído de denegación de servizo (DDoS), etc.

 Administración da seguridade nos encamiñadores. Encriptación de contrasinais. Restricións de acceso. Conexións SSH.

 Anulación de servizos e interfaces.
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Contidos

 Listas de control de acceso (ACL). Configuración dos distintos tipos de ACL. Verificación. Detección e resolución de problemas.

 Protocolo IPsec. Características. Protocolos de seguridade a nivel IPsec: AH (authentication header) e ESP (encapsulating security payload). Implementación.

 Seguridade en redes VPN. Características. Dispositivos de autenticación. Tipos e compoñentes. Configuración. Tunneling de VPN. Integridade dos datos.

 Ferramentas de monitorización. Características. Monitorización de servizos, host e rede. Aplicacións de captura de tramas (sniffers).

 Analizadores de rede. Sistemas de monitorización. Administración da rede con SNMP.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Posta en servizo de redes telemáticas 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os dispositivos de conexión. NO

RA4 - Verifica a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando criterios de certificación. NO

RA6 - Mantén redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorización e tendo en conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as súas
causas. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.7 Documentáronse as intervencións.

CA4.1 Verificouse o funcionamento das instalacións eléctricas asociadas.

CA4.6 Realizáronse operacións de posta en servizo.

CA4.7 Aplicouse o protocolo de posta en servizo.

CA6.1 Relacionáronse as avarías coas tipoloxías e as características das redes.

CA6.2 Aplicouse o plan de mantemento preventivo.

CA6.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA6.6 Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo.

CA6.7 Actualizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento.

4.4.e) Contidos

Contidos

  Documentación das intervencións.

 Instalacións eléctricas asociadas. Circuítos eléctricos. Elementos de protección. Sistemas de alimentación ininterrompida.

 0Posta en servizo de redes telemáticas: parámetros. Ferramentas de configuración e probas de funcionamento. Secuencia das fases da montaxe. Colocación dos equipamentos e
elementos.
  Puntos de inspección e parámetros para controlar. Elaboración da documentación de posta en servizo. Fichas e rexistros. Simboloxía normalizada nas instalacións de redes de datos.

 Rede converxente. Características e tipoloxía. Servizos. Dispositivos para datos, voz e vídeo.

 Certificación de redes. Equipamentos. Procedementos. Parámetros. Documentación.

 Fallos en redes de datos. Tipos. Direccionamentos, encamiñamentos e ralentización do tráfico de datos. Outros. Características. Avarías en elementos electrónicos e no software.

 Elementos e puntos de control e verificación. Accións de mantemento en cada punto de control. Verificación da seguridade. Comprobación de dispositivos.

 Protocolos IPv4, IPv6. Transición do IPv4 ao IPv6.
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Contidos

 Encamiñamento con IPv4, IPV6, RIPng, etc. Configuracións.

 Detección de avarías de hardware e software. Procedementos. Análise dos nodos de rede, equipamentos de interconexión e terminais de usuario. Substitución e configuración de elementos
defectuosos. Actualización de elementos hardware e software. Comprobación e posta en servizos da rede telemáticas.
 Documentación das intervencións. Histórico de avarías.
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Distínguense dous tipos de instrumentos de avaliación:

- probas escritas, que poderán ter unha ou ambalas dúas seguintes partes:

                 *Cuestións escritas e/ou de tipo test.

        * Resolución de problemas, exercicios e supostos prácticos.

 - traballos prácticos consistirán en exercicios sobre supostos prácticos relacionados ca (ou cas) unidade(s) a avaliar.

 Polo xeral, realizarase unha proba escrita e un traballo práctico por cada unidade didáctica, que terán unha cualificación entre 0 e 10.

No módulo avaliaranse os seguintes aspectos:

- Coñecementos: resultados das probas escritas.

- Desempeños procedimentais: das que o 75% da cualificación serán a aplicación dos criterios de cualificación nas evidencias das prácticas

entregadas, e o 25% restante será o resultado da observación directa e diaria do profesor durante o desenvolvemento das tarefas prácticas

(interese amosada polas actividades e as explicacións, participación, dilixencia en facer as tarefas e no cumprimento dos prazos, esforzo persoal,

actitude cara o profesor e os compañeiros, respecto polas normas de seguridade e organizativas, limpeza, etc).

Será necesario obter una cualificación mínima de 4 sobre 10 nos apartados conceptual e procedemental das cualificacións obtidas ao longo do

trimestre, para calcular a media trimestral. A nota final do módulo será unha media ponderada dos dous apartados, que unha vez superados

individualmente contabilizaran con un peso do 60%, 40% respectivamente.

Para aprobar cada avaliación a nota mínima é de 5 puntos sobre 10, obtida despóis de aplicar o redondeo por exceso de 3/4 (por exemplo, unha

nota de 4,75 sería 5, unha nota de 4,74 sería un 4)

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

As actividades de recuperación distinguen as seguintes situacións:

1ª.- Non se acadou algun dos mínimos esixibles nos criterios de avaliación das probas escritas e/ou actividades prácticas dunha unidade didáctica.

Previamente ao comezo da seguinte unidade, farase un breve repaso cos alumnos afectados ao remate da cal se lles permitirá volver a

examinarse desa proba ou repetir a actividade práctica. Será condición indispensable para poder recuperar unha unidade haber entregado en data

e forma axeitada todas as tarefas correspondentes.

2ª.- Non se superou algunha avaliación.

Ao comezo da seguinte avaliación, farase un breve repaso da avaliación anterior cos alumnos afectados, ao remate do cal farase unha nova proba

escrita. Os alumnos con avaliacións pendentes e non recuperadas terán unha nova oportunidade nun exame final ao remate do curso no que

examinaranse de tódas as avaliacións pendentes.

Será condición indispensable para poder recuperar unha avaliación haber entregado en data e forma axeitada todas as tarefas correspondentes.

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

Aqueles alumnos que non logren superar o curso mediante a avaliación continua ordinaria realizarán unha proba que comprenderá as unidades

desenvolvidas durante as tres avaliacións e estará diseñada a a partir dos criterios mínimos. A proba terá dúas partes:

- Proba escrita: Resolución de cuestións teóricas e de exercicios sobre as unidades desenvolvidas no curso.

- Proba práctica: realización dunha ou varias prácticas semellantes ás feitas na clase durante o curso.
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Cada unha das partes cualificarase cunha puntuación de 0 a 10, exixíndose un mínimo de 5 puntos en cada unha das partes para aprobar.

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

Esta programación deberá ser revisada continuamente, para:

- Determinar o seu grado de cumprimento e desviacións.

- Incluír os cambios, corrixir erros e completar aqueles aspectos que puideran faltar.

- Axustar a temporalización con respecto á inicialmente estimada.

Os seguintes aspectos da miña propia práctica docente deberá ser avaliadas ao final de curso:

- Idoneidade do sistema de avaliación e recuperación do alumnado en relación á comprobación dos resultados de aprendizaxe.

- Idoneidade da secuencia didáctica elixida e dos recursos de ensino empregados.

- Necesidades de actualización sobre os contidos da materia.

- Idoneidade da metodoloxía de ensino empregada.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio de curso o equipo docente realizará a avaliación inicial para coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a. Nesta

avaliación o titor/a dará toda a información dispoñible sobre as características xerais do grupo e as individuais de cada alumno.

Ademáis durante as primeiras semanas farase unha proba para comprobar os coñecementos previos adquiridos polos alumnos nos cursos

anteriores, xunto cos seus coñecementos recibidos fora do centro. Servirá para coñecer as necesidades formativas dos alumnos en relación ás

súas mínimas destrezas informáticas e matemáticas, necesarias para poder seguir o módulo.

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

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.

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 adaptalos ás 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.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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 hacia as alumnas e asignar

tarefas de responsabilidade en función das capacidades individuais.

- A educación no respecto ao medio ambiente, potenciaranse as actitudes persoais de aproveitamento dos materiais nas aulas. Potenciarase

tamén a aplicación de criterios de racionalidade enerxética naqueles temas sensibles.

- 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. En especial, debido á aplicación do protocolo de prevención do COVID, coidarase

especialmente o respecto polas normas establecidas de hixiene e de protección da saúde.

- A educación para o consumidor, potenciarase o consumo moderado e responsable de recursos e materiais funxibles.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares para este módulo son as programadas polo departamento para todo o ciclo e os da

Programación Xeral Anual do Centro  aprobadas polo Consello Escolar.

10.Outros apartados

10.1) Desenvolvemento de clases na modalidade semipresencial

Pola situación sanitaria derivada do COVID e que o centro non atopou a forma de dar cabida aos 18 alumnos do ciclo coas medidas de prevención

establecidas, este ciclo foi autorizado para ser impartido no presente curso escolar no réxime semipresencial. Desta forma, a clase dividiuse en

dúas quendas de 9 alumnos: cada grupo alterna semanalmente entre seguir as sesións do módulo dende a aula correspondente no centro

educativo ou dende os seus lugares de residencia.

Para tal efecto creouse unha aula virtual de apoio ás clases presenciais, para que tanto os alumnos que estean en clase coma os que estean nas

súas casas, poidan facer o seguimento das clases.  Nela tamén se farán á realización das probas escritas e a entrega dos traballos empregando

medios electrónicos.

Ademais as clases presenciais tamén son emitidas por videoconferencia, de xeito que todos os alumnos independentemente da súa situación,

poidan recibir a mesma formación ao tempo. As videoconferencias empreganse tanto nas clases maxistrais, coma nas de resolucións de

exercicios, coma nas sesións adicadas á realización de actividades prácticas.

No caso de que un ou máis alumnos se atopen confinados nas súas casas, por sospeita ou confirmación de contaxio de COVID, poderán seguir as

clases empregando a aula virtual e as videoconferencias:

- poderán facer as probas escritas.

- poderán estudiar os apuntamentos e ligazóns de aprendizaxe.

- poderán descargar os guións das prácticas para facelas e logo entregalas memorias correspondentes.

- poderán consultar as súas súbidas polo foro de consultas da aula virtual.
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10.2) Desenvolvemento das clases non presenciais

No caso de que se interrumpan as clases semipresenciais no ciclo ou en todo o centro educativo, as clases deberán seguir desenvolvéndose de

modo non presencial sen por elo afectar á perda de ningunha RA. Nesta circunstancia os  alumnos deberán seguir as clases no seu horario normal

a través de videoconferencias en cisco webex.

A aula virtual, de igual modo que ocorre nas clases presenciais, servirá de vehículo para as sesións. Nela:

- poderán facer as probas escritas.

- poderán estudiar os apuntamentos e ligazóns de aprendizaxe.

- poderán descargar os guións das prácticas para facelas e entregar as memorias correspondentes.

- poderán consultar as súas dúbidas polo foro de consultas da aula virtual.

Se lles vai facilitar aos alumnos o software necesario para poder facer as prácticas dende os seus domicilios. Ademáis se lles encargou a compra

dun conxunto de material co que poder facer as prácticas do módulo cos medios ao seu alcance nos seus domicilios, nos periodos de clase non

presencial.

10.3) lumnos que non contan con medios para o seguimento das clases non presenciais

A principio do curso escolar o titor do grupo consultará cos alumnos os medios dos que dispoñen para o seguimento das clases non presenciais,

informando á dirección do centro e máis ao resto de profesores de:

- alumnos que carecen dun PC no seu lugar de residencia para o seguimento non presencial das clases.

- alumnos que non contan de acceso a internet de tráfico ilimitado e coa velocidade suficiente.

- alumnos que non contan con teléfono smartphone.

Lle corresponde á dirección do centro educativo aportar as solucións para que estes alumnos poidan seguir as clases de forma non presencial.
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