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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñala función de montaxe, instalación, posta en servizo e mantemento de

infraestructuras de sistemas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión

(RTV), acceso ó servizo de telefonía básica (TB), redes dixitais de servizos integrados (RDSI), banda ancha e redes de voz e datos.

A definición destas funcións inclúe aspectos como:

  - Interpretación da normativa relacionada coas infraestructuras de telecomunicacións.

  - Interpretación de planos e esquemas.

  - Identificación e selección de equipos e elementos da instalación.

  - Montaxe, instalación, configuración e ampliación de infraestructuras de telecomunicacións.

  - Posta en servizo e mantemento de sistemas de infraestructuras de telecomunicacións.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

     - Replanteo das instalacións e colocación dos equipos de infraestructuras de telecomunicacións.

     - Configuración da instalación, con selección e dimensionado dos equipos e dos elementos que a compoñen.

     - Montaxe das instalacións e das infraestructuras de telecomunicacións.

     - Mantemento das instalacións e das infraestructuras de telecomunicacións.

     - Verificación da funcionalidade da instalación e equipos.

     - Medida, axuste e verificación de parámetros.

     - Localización de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións.

     - Mantemento e reparación de instalacións.

     - Realización de memorias e informes técnicos asociados.

     - Cumprimento da normativa sobre seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

O IES Ricardo Mella atópase na cidade de Vigo na Provincia de Pontevedra, está localizado nas aforas da mesma na saída cara a  Porriño pola

autovía A-55, a dirección do mesmo é: Estrada vella de Madrid 177.

A pesares de estar situado na cidade de Vigo, este centro atópase a uns 5 Km do centro da mesma polo que para chegar ao mesmo precísase de

transporte propio ou ben hai que facer uso de autobús urbano ou interurbano dependendo da localización do alumnado. Hai que destacar que por

ser o único centro público da cidade que oferta os ciclos de electrónica, o seu alumnado pertence a toda a comarca de Vigo e esta é moi ampla.

O tecido industrial de Vigo e da súa área metropolitana, rica en procesos productivos principalmente no sector do automóvil, naval e conserveiro

entre outros, conforman un entorno no que os técnicos que acaden a titulación do ciclo, no que está encadrado este módulo, poidan atopar unha

saída profesional.
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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 Nesta unidade explicarase a normativa electrica según o REBT que ten que cumprir unha ICT.Determinación das
características das
instalacións eléctricas
para sistemas de
telecomunicacións

15 8

2 Nesta unidade abárcanse, de modo fundamentalmente teórico a normativa relativa ás instalacions de ICT
(sistemas de recepción e distribución de sinais de TV e radio, telefonía e sistemas de intercomunicación),
definindo os distintos elementos que a compoñen.

Implantación de
infraestruturas de
sistemas de
telecomunicacións

10 7

3 Nesta unidade montaranse as antenas televisión, radio e satélite asi como dos seus soportesMontaxe de conxuntos
captadores de sinais
de radiodifusión
sonora de televisión
para emisións
terrestres e de satélite

30 15

4 Nesta unidade montaranse a equipa de cabeceira para o tramento dos sinais de televisión, radio e satélite.Montaxe do
equipamento de
cabeceira

30 16

5 Na unidade explicarase e montaranse os elementos empregados na distribución dos sinais de radio, televisión
terreste e televisión de satélite.

Instalación dos
elementos da rede de
distribución para sinais
de radio e televisión

18 13

6 Nesta unidade abárcanse, de modo fundamentalmente práctico o servizo de telefonía básica nunha ICTInstalación da
infraestrutura común
de telecomunicacións
para o acceso ao
servizo de telefonía
dispoñible ao público

22 11

7 Nesta unidade montaranse as redes de banda larga, segindo a normativa de cableamento estruturado.Instalación de
infraestruturas de
redes de banda larga

17 7

8 A unidade tratara a posta en servizo e medidas a facer en infraestruturas de radio e TV, telefonía e redes de
voz e datos.

Verificación do
funcionamento das
infraestruturas de
sistemas de
telecomunicacións

15 8

9 Nesta unidade se localizan e reparan as avarías e disfuncións existentes en equipamentos e instalacións de
infraestruturas de telecomunicación, aplicando as técnicas de corrección necesarias en cada caso, e emitindo
os informes de incidencias e informes técnicos relativos ao procedemento de reparación ou mantemento
efectuado.

Mantemento de
instalacións de
infraestruturas de
sistemas de
telecomunicacións

25 13

10 A unidade da una visión o alumnado sobre a normativa de prevención de riscos laborais, identificación de
riscos e as mediadas e equipamentos para prevelos, sempre no ámbito das instalacións da ICT.

Prevención de riscos,
seguridade e
protección
medioambiental

10 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Determinación das características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións analizando os requisitos do sistema. 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 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e as instalacións de telecomunicacións (equipos de cabeceira, cuartos de telecomunicacións, tomas de terra,
sistemas de captación de sinais, etc.).

CA1.2 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función.

CA1.3 Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de instalación.

CA1.4 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección.

CA1.5 Colocáronse en función do esquema nos recintos os mecanismos, as tomas de corrente, proteccións, etc.

CA1.6 Verificouse a aplicación da normativa (REBT).

4.1.e) Contidos

Contidos

 Elementos e mecanismos nas instalacións eléctricas aplicadas nos recintos de ICT: condutores eléctricos, canalizacións. Tipos de receptores. Tipos de mecanismos.

 Dimensionamento dos mecanismos e dos elementos da instalación. Tipos e seccións dos condutores.

 Dispositivos de mando e protección. Función. Magnetotérmico. Diferencial. Características e tipos.

 Instalacións comúns en vivendas e edificios. Rede de servizos xerais. Iluminación. Rede de protección.

 Cadros de mando e protección. Distribución de elementos.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados. Tipoloxía. Representación da colocación dos mecanismos e das tomas de corrente nos recintos de telecomunicacións.

 Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Normalización.

 Aparellos de medida. Técnicas de medición.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de interior.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, para o que interpreta planos de edificación e esquemas da instalación, e relaciona
redes de cableamento, equipamentos e os elementos no seu lugar de colocación. 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 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a colocación das instalacións.

CA2.2 Verificouse que os espazos (recintos, rexistros, arquetas, lugar de colocación dos elementos de captación de sinais, etc.) sexan os indicados na documentación técnica.

CA2.3 Tivéronse en conta as características específicas dos tipos de instalación.

CA2.4 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras instalacións existentes ou previstas.

CA2.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación co seu lugar de colocación.

CA2.6 Identificáronse e procuráronse posibles solucións ás continxencias atopadas.

CA2.7 Marcouse o trazado da instalación en planos e/ou en obra.

CA2.8 Tivéronse en conta os regulamentos e as normas de aplicación na implantación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Verificación de datos. Proxecto técnico. Memoria. Comprobación das especificacións. Outros.

 Descrición da edificación. Recintos: características dos recintos por dominio de zona de colocación. Arqueta de entrada. Recintos inferior e superior.

 Cumprimento das especificacións en vivendas, bloques de pisos e conxuntos de vivendas unifamiliares. Topoloxías en función do tipo de inmoble. Verificación.

 Verificación dos trazados doutras instalacións. Interferencia entre instalacións.

 Colocación dos elementos comúns. Relación coas normas de edificación aplicadas a instalacións comúns.

 Identificación de continxencias. Planeamento de solucións.

 Marcaxe sobre planos e trazado en obra da instalación. Implantación da instalación. Condicións de obra.

 Norma específica das instalacións comúns en edificios. Instrucións técnicas do REBT referentes a instalacións comúns de telecomunicacións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe de conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora de televisión para emisións terrestres e de satélite 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de televisión para emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e esquemas
de montaxe, aplicando técnicas específicas. 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 Seleccionáronse os equipamentos e as ferramentas de montaxe de antenas e mastros.

CA3.2 Montáronse os elementos de soporte e de fixación das antenas.

CA3.3 Montáronse antenas para radiodifusión sonora e de televisión.

CA3.4 Verificouse a dirección de máximo sinal.

CA3.5 Orientáronse as antenas.

CA3.6 Montáronse os elementos necesarios para enviar o sinal ao equipamento de cabeceira.

CA3.7 Conectáronse os mastros de antena á toma de terra.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Memoria. Materiais e ferramentas para a montaxe de elementos accesorios de antenas. Mastros e torres.

 Técnicas de montaxe de soportes, accesorios e elementos de fixación de antenas.

 Técnicas de montaxe de antenas terrestres para radio, televisión e televisión vía satélite. Apuntamento e orientación de antenas.

 Técnicas de montaxe dos elementos activos e pasivos.

 Conexión eléctrica. Tomas de terra.

 Normas de seguridade e prevención de riscos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe do equipamento de cabeceira 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta o equipamento de cabeceira e describe a función de cada elemento, aplicando técnicas de montaxe específicas. 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 Montáronse bases soporte de fixación mural ou racks para colocar os equipamentos.

CA4.2 Seleccionáronse os elementos de cabeceira en función do tipo de instalación.

CA4.3 Montáronse e configuráronse os elementos do equipamento de cabeceira (mesturadores de sinais, conversores, separadores), necesarios para procesar os sinais.

CA4.4 Conectáronse os elementos de cabeceira coa súa alimentación.

CA4.5 Montouse a alimentación do sistema.

CA4.6 Verificáronse as características que debe presentar a instalación na súa saída (número de canles, nivel do sinal, etc.).

   CA4.6.1 Calcúlase e configúranse as características da instalación na súa saída (número de canles, nivel do sinal, etc.).

   CA4.6.2 Verificáronse as características que debe presentar a instalación na súa saída (número de canles, nivel do sinal, etc.).

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de montaxe de instalacións de equipamento de cabeceira para sinais de radio e televisión. Elementos para instalar. Descrición do seu funcionamento.

 Tipos de cabeceira. Selección de elementos. Descrición do seu funcionamento.

 Elementos de cabeceira. Técnicas de montaxe de elementos. Convertedores e separadores. Amplificadores de FI. Moduladores. Outros. Descrición do seu funcionamento.

 Equipamento eléctrico: proteccións e toma de terra.

 Verificación das características da instalación (ganancia, niveis máximo e mínimo permitido, etc.).

 Configuración dos elementos de cabeceira. Asignación de canles, axuste, conexión, etc.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalación dos elementos da rede de distribución para sinais de radio e televisión 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala os elementos da rede de distribución para sinais de radio e televisión de acordo con planos ou esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe. 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 Tendeuse o cableamento da rede de distribución, de dispersión e de interior de usuario.

CA5.2 Montáronse derivadores, distribuidores, puntos de acceso de usuario (PAU) e tomas de usuario (bases de acceso terminal).

   CA5.2.1 Configúranse as redes de Distribución-Dispersión-Interior de Usuario

   CA5.2.2 Montáronse as redes de Distribución-Dispersión-Interior de Usuario

CA5.3 Conectáronse os cables da rede.

CA5.4 Medíronse os valores característicos da rede e comprobouse que estean dentro dos mínimos exixidos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Memoria. Cálculos.

 Comprobación de canalizacións. Canalización de enlace. Principal. Secundaria. Interior de usuario.

 Liñas de transmisión: fibra óptica, cable coaxial, par trenzado, etc. Normalización. Tipos de condutores. Características especiais dos condutores empregados na ICT atendendo ao tipo de
local.
 Distribución por repartidores, por derivadores, por caixas de paso e mixta.

 Técnicas de montaxe de tomas de usuario, bases e puntos de acceso.

 Técnicas de conexión de cableamento. Fibra óptica. Conectadores.

 Técnicas de verificación das características da instalación.

 Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Instalación da infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha rede dixital
de servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas, aplicando técnicas especificas de montaxe. 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 Identificouse o método de enlace utilizado polos operadores.

CA6.2 Identificáronse os tipos de acceso (acceso básico ou primario RDSI).

CA6.3 Identificáronse os dous casos do acceso primario, tendo en conta a colocación do TR1.

CA6.4 Individualizáronse ata o TR1 os cables de emisión e recepción.

CA6.5 Montáronse os rexistros de terminación de rede para telefonía básica (TB) e para a rede dixital de servizos integrados (RDSI).

CA6.6 Instaláronse configuracións de cableamento para RDSI (bus pasivo curto e estendido, e punto a punto).

CA6.7 Montáronse os elementos dos puntos de distribución.

CA6.8 Montouse a intercomunicación e o control de acceso.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Memoria.

 0Técnicas de montaxe de instalacións de intercomunicación e accesos. Instalación de porteiros automáticos. Armarios. Accesorios. Características dos elementos de interfonía e
videoportaría. Placas da rúa. Porteiros GSM. Videoporteiros.
 Características do método de enlace dos operadores de telecomunicacións: descrición.

 Elementos para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público.

 Equipamentos para accesos básicos. Equipos para accesos primarios. Características dos accesos: básico e RDSI ou acceso primario.

 Características dos elementos de telefonía e redes de voz. Regretas de corte e probas. Convertedores.

 Técnicas de individualización de cables para TR1.

 Técnicas de montaxe dos rexistros de terminación de rede para telefonía básica e RDSI. Descrición de elementos.

 Puntos de distribución. Técnicas de montaxe.

 Configuración do cableamento. Bus pasivo curto e estendido. Bus pasivo ampliado. Punto a punto.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Instalación de infraestruturas de redes de banda larga 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas de montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Fíxose a implantación da instalación de acordo cos planos.

   CA7.1.1 Configúrase a implantación da instalación.

   CA7.1.2 Fíxose a implantación da instalación de acordo cos planos.

CA7.2 Instalouse o cableamento troncal (subsistema de campus).

   CA7.2.1 Configúrase o subsistema de campus)

   CA7.2.2 Instalouse o cableamento troncal (subsistema de campus).

CA7.3 Instalouse o cableamento vertical (subsistema de edificios).

   CA7.3.1 Configúrase o subsistema de edificios.

   CA7.3.2 Instalouse o cableamento vertical (subsistema de edificios).

CA7.4 Instalouse o cableamento horizontal.

   CA7.4.1 Configúrase o cableamento horizontal.

   CA7.4.2 Instalouse o cableamento horizontal.

CA7.5 Montáronse distribuidores de campus, de edificio de planta, etc.

CA7.6 Montáronse os equipamentos dos recintos de telecomunicacións e cuartos de equipamentos.

CA7.7 Realizáronse probas e medidas de parámetros relacionados coas certificacións.

CA7.8 Elaboráronse esquemas das posibles modificacións.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Memoria. Planos. Descrición da edificación e dos servizos. Previsión de demanda. Outros.

 Medios guiados. Acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga. Cableamento estruturado. Conexión de conectadores específicos.

 Técnicas de cableamento en subsistemas de campus e edificios.
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Contidos

 Características dos elementos de telefonía e redes de datos. Regretas. Electrónica de rede e convertedores.

 Técnicas de montaxe de equipamentos en recintos de telecomunicacións. Instalación de equipamentos en rack.

 Medidas específicas de certificación. Técnicas. Interpretación de resultados.

 Elaboración de esquemas. Software de aplicación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Verificación do funcionamento das infraestruturas de sistemas de telecomunicacións 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos parámetros normativos. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

   CA8.1.1 Identificáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

   CA8.1.2 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA8.2 Realizáronse medidas, axustes e os ensaios de funcionamento.

CA8.3 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

   CA8.3.1 Realízanse as medidas.

   CA8.3.2 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA8.4 Comprobouse que os parámetros da instalación cumpran a normativa ou sexan acordes a estándares.

   CA8.4.1 Coñécense os parámetros da instalación e a normativa vixente.

   CA8.4.2 Comprobouse que os parámetros da instalación cumpran a normativa ou sexan acordes a estándares.

CA8.5 Axustáronse os equipamentos de acordo cos parámetros normativos.

CA8.6 Contrastáronse os resultados obtidos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Plan de posta en servizo. Protocolo de medidas.

 0Verificacións regulamentarias. Documentación.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT.

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.

 Axustes e posta a punto.

 Sinal en función da orientación dos elementos de captación de sinais. Medidas.

 Técnicas de axuste en local e de xeito remoto. Verificación de comunicación.
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Contidos

 Parámetros significativos no axuste de instalacións de ICT.

 Medidas e ensaios de funcionamento en infraestruturas de radio e TV, telefonía e redes de voz e datos

 Interpretación de resultados. Cotexo de valores coa documentación técnica.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Mantemento de instalacións de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións. SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías, de acordo coa instalación.

   CA9.1.1 Identifícanse as distintas intervencións para a detección de fallos e avarías.

   CA9.1.2 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías, de acordo coa instalación.

CA9.2 Realizáronse probas e medidas en función da tipoloxía do sistema.

CA9.3 Interpretáronse as medidas realizadas, sinalando as disfuncións

   CA9.3.1 Identifícanse as posibles disfuncións

   CA9.3.2 Interpretáronse as medidas realizadas, sinalando as disfuncións

CA9.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías en función da tipoloxía e das características da instalación.

CA9.5 Propuxéronse hipóteses das causas e da repercusión das avarías.

CA9.6 Substituíronse equipamentos ou partes da instalación que eran a causa da avaría.

CA9.7 Verificouse a restitución do funcionamento en caso de avaría.

CA9.8 Realizáronse as operacións de mantemento preventivo.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Detección de avarías en infraestruturas de sistemas de telecomunicacións.

 Procedementos de medidas. Probas. Tipoloxía das instalacións para manter.

 Técnicas de diagnóstico e localización de avarías. Substitución e configuración de elementos defectuosos.

 Comprobación e restitución do servizo nas infraestruturas de telecomunicacións en edificios. Técnicas de monitorización de redes e sistemas.

 Plans de mantemento en sistemas de infraestruturas de telecomunicacións

 Documentación das intervencións realizadas. Históricos de avarías.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Prevención de riscos, seguridade e protección medioambiental 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA10.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de
telefonía.

CA10.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.10.e) Contidos

Contidos

  Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas de telefonía.

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

  Equipamentos de protección individual. Características e criterios de utilización.

  Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

  Normativa reguladora en xestión de residuos.
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Mínimos esixibles: os recollidos nesta programación e que se poden consultar nas táboas do apartado "4.c) Axustar avaliación".

Baseándose nas pautas metodolóxicas e mantendo un criterio de atención á diversidade, o sistema de avaliación terá en conta os seguintes

aspectos:

- A actitude e o cumprimento das pautas e normas de seguridade que sexan de aplicación a cada unha das actividades programadas.

- A aptitude nas tarefas de montaxe e mantemento, mediante a realización de prácticas e elaboración de informes memoria das mesmas.

- Os coñecementos, mediante a realización de probas escritas e actividades propostas para o afianzamento dos conceptos traballados.

Criterios de cualificación: tendo en conta os obxectivos marcados nos procedementos de avaliación, os criterios de cualificación ponderaranse de

forma relativa aos pesos asignados a cada criterio de avaliación e que de maneira resumida son os seguintes:

1ª AVALIACIÓN:

___70% - Probas escritas de comprobación de contidos teórico/prácticos.

___30% - Actividades prácticas realizadas, xunto ca memoria entregada da mesma.

  En caso de non facer prácticas o peso das mesmas recaería sobor o examen teórico, práctico, e decir este puntuaría o

  100% da nota.

2ºAVALIACIÓN:

70% - Probas escritas de comprobación de contidos teórico/prácticos.

___30% - Actividades prácticas realizadas, xunto ca memoria entregada da mesma.

  En caso de non facer prácticas o peso das mesmas recaería sobor o examen teórico, práctico, e decir este puntuaría o

  100% da nota.

___

3ª AVALIACIÓN:

___70% - Probas escritas de comprobación de contidos teórico/prácticos.

___30% - Actividades prácticas realizadas, xunto ca memoria entregada da mesma.

  En caso de non facer prácticas o peso das mesmas recaería sobor o examen teórico, práctico, e decir este puntuaría o

  100% da nota.

CONSIDERACIÓNS: O alumno debe acadar unha nota mínima de 4 tanto nas probas escritas como nas montaxes para que se consideren

compensables, e unha nota media de 5 no conxunto de todos os instrumentos de avaliación para obter unha cualificación positiva na avaliación. De

non ser así, o alumno deberá recuperar as probas con nota menor a 4 para poder compensalas calificacións e no caso de que non alcance a

media terá que ir o examen final.

Os parciais aprobados, se gardarán ata final de curso, o alumnado irá o examen final, sólo cos parciais suspensos.

Considerarase que o alumno ten o módulo aprobado cando se atope en algunha destas circunstancias:

- Supera o conxunto da materia ao final da terceira avaliación, e decir unha media de 5 ou superior en cada parcial

- Supera as probas extraordinarias pertencentes a actividades de avaliación por perda do dereito a avaliación continua.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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O alumnado con perda de dereiro a avaliación, terá que facer unha ou varias prácticas no examen final, nas que terá que acadar un mínimo de 4

puntos, e por outro lado fará o examen teórico/ práctico onde terá que alcanzar un mínimo de 4, a media das duas probas, ten que ser superior a 5

para acadar o aprobado.

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

Os criterios de cualificación serán os mesmos aplicados durante o curso. As actividades realizaranse, na medida do posible, o máis próximas á

avaliación, e con elas tratarase que o alumno asimile os contidos e capacidades que non logrou acadar no seu momento.

Unha vez finalizada a 3ª avaliación e durante o mes de xuño, resérvase un período de tempo, programando a recuperación das actividades ou

probas pendentes:

Probas teóricas: comprobación do coñecemento dos contidos mínimos de cada unha das unidades didácticas non superadas.

Probas prácticas: realización de forma suficiente das montaxes prácticas calificadas con nota insuficiente durante o curso.

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

O alumnado que acade un número de faltas de asistencia sen xustificar >10% da duración total do módulo (20 sesións) perderá o dereito a ser

avaliado de forma continua en cada trimestre, tendo que realizar unha proba extraordinaria durante o período reservado para actividades de

recuperación no mes de xuño e que constará de dúas partes que combinen os contidos conceptuais e procedimentais:

1ª Parte: PROBA TEÓRICA que versará sobre os contidos de cada unha das unidades formativas do currículo do módulo.

2ª Parte: PROBA PRÁCTICA de realización de montaxes a escoller entre as realizadas durante o curso, e os informes memoria de cada unha.

A primeira parte da proba celebrarase nun único día; a segunda parte poderá durar máis dun día. Superar a primeira parte da proba posibilita ó

alumno a realización da segunda parte. En ámbalas dúas partes deberá acadar unha nota mínima de 5 co que terá superado o módulo, resultando

a nota final da aplicación dos seguintes pesos: proba escrita (35%), montaxe (50%) e informe memoria (15%).

Este alumnado será informado durante o último trimestre do lugar, partes e materiais necesarios para a realización desta proba.

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

O equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo de 1º de Sistemas  de Telecomunicacións e informáticos

celebrará, unha vez ao mes, unha xuntanza para analizar o grao de cumprimento das programacións utilizando a Plataforma de "Xestión das

Programacións", no que se concretan, tanto o grao de cumprimento da programación, como a xustificación das modificacións levadas a cabo e as

propostas de mellora da mesma, contrastando os resultados obtidos cos obxetivos plantexados de forma continua. Nestas reunións tamén se

compartirá a información proporcionada polo equipo docente acerca das evolucións e comportamento do grupo en cada un dos módulos.
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Ao final de cada trimestre pasaranse ao alumnado unhas enquisas anónimas, nas que se pedirá que faga unha valoración tanto do proceso, como

do docente e del mesmo, que explique en qué aspectos podería mellorar e que expoña qué é o que lle gusta e o que non lle gusta do método

proposto inicialmente.

Ademais, o caderno de aula do docente serve de punto de referencia para o análise de posibles desviacións no cumprimento da programación,

recollendo a planificación diaria das actividades a desenrolar na aula.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Unha vez pechado o prazo de matrícula, o equipo docente, xunto co responsable do Departamento de Orientación, celebrará unha xuntanza para

coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a, cos datos recollidos durante as primeiras sesións.

Realizarase unha avaliación inicial para detectar os coñecementos previos do alumnado en relación ao módulo. Observarase ao alumnado nas

próximas semanas do curso e emitirase un informe para o/a titor/a. Éste recabará os informes individualizados do alumnado repetidor, así como

información de estudios académicos, dos ditames específicos do alumnado con discapacidades de calqueira tipo, con nee, etc, e da experiencia

profesional previa. A avaliación inicial, en ningún caso, levará consigo, cualificación para o alumnado.

En base a esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con adaptacións en elementos non

prescriptivos do currículo; é dicir, a secuencia de contidos, forma e instrumentos de avaliación, organización da aula, agrupamentos de alumnos e

todo o incluído dentro do ámbito da metodoloxía.

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

Para o alumnado que, trala avaliación inicial, se detecte necesidades de reforzo educativo, adaptaranse aqueles aspectos do proceso de

ensinanza-aprendizaxe susceptibles de modificación (tarefas, recursos, espazos, tempos, modalidade de avaliación..) que permitan ao alumnado a

adquisición dos RA do módulo, requisito imprescindible para a superación do módulo.

Naqueles casos de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (ANEAE) que non acade os obxectivos mínimos, establécense as

medidas de reforzo desta programación e que consistirán na realización de actividades propostas que podan ser efectuadas de forma autónoma

polo alumnado, baixo a supervisión e colaboración do profesor.

Ademais, para o alumnado con altas capacidades, propóñense unha serie de tarefas de ampliación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A ensinanza dos valores é unha das finalidades prioritarias da educación, tal e como se pon de manifesto nos obxectivos de todas as etapas

educativas. De feito, os valores que se comentan a continuación, intégranse transversalmente en todos os aspectos do currículo, incorporando no

seu traballo diario actitudes e comportamentos de acordo aos seguintes temas:
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Favorecer a igualdade entre homes e mulleres, así como a integración do alumnado con discapacidade, a través de actividades interactivas e

colaborativas, non só transmisivas.

Fomentar o respeto mutuo, a igualdade de trato e a liberdade de pensamento.

Educación para a convivencia. Fomentarase o respecto pola autonomía dos demais e o diálogo como maneira de resolver os conflitos.

Educación para a saúde. Resaltarase a importancia do benestar físico, psíquico, individual, social e ambiental.

Educación para a paz. Fomentarase a relación con outras persoas e a participación en actividades de grupo con actitudes solidarias e tolerantes,

rexeitando calquera discriminación baseada en distincións de raza, sexo, clase social, crenzas, etc.

Educación do consumidor. Traballarase unha actitude crítica e responsable fronte ó consumo e os mecanismos do mercado.

Educación non sexista. Identificaranse aqueles trazos sexistas da lingua, resolvendo a discriminación mediante as formas adecuadas.

Educación ambiental. A través da visualización de vídeos reflexionarase sobre problemas medioambientais e as posibles solucións. Facendo

fincapé na adecuada eliminación de materiais e compoñentes electronicos así como o seu reciclaxe. Segúndo as normativas vixentes.

Educación vial. Fomentaranse condutas e hábitos de seguridade vial encamiñadas a facer un uso correcto da vía pública.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias son aquelas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que teñen carácter diferenciado polo momento,

espazo ou recursos que utilizan, mentres que as actividades extraescolares son aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na

programación xeral anual, aprobada polo Consello Social, se realizan fóra do horario lectivo e nas que a participación do alumnado é voluntaria.

As visitas técnicas deben procurar un achegamento á realidade profesional á que está vinculada a competencia profesional do título e estarán

conectadas coas actividades de ensino-aprendizaxe desenroladas no centro educativo co fin de fomentar a relación co contorno produtivo e actuar

como reforzo das tarefas realizadas na aula.

Este apartado intégrase na programación do ciclo de forma global para todos os módulos formativos, polo que e preciso ver o apartado

corresponde da programación onde desenvólvese o mesmo.

10.Outros apartados

10.1) RA Non acadados no ano anterior

Os resultados de aprendizaxe non acadados no ano anterior por mor do confinamento debido a pandemia da COVI_19, e que sexan necesarios

para o desenvolvento deste módulo serán repasados ou impartidos, segundo o horario de clase, ademáis se fose necesario aportaríase na aula

virtual documentacion adicional.

Neste caso non temos informes individualizados debido a que este módulo  e de primeiro curso

10.2) Clases non presenciais

Este módulo pertenece a un ciclo Superior e é de carácter presencial, o cal asisten os alumnos en días alternos. Por esta razón tomóuse a decisión

de utilizar a aula virtual como complemento as clases presenciais, de tal forma que en todo momento teñen acceso aos materiais impartidos así

como a exercícios e enunciados de prácticas que terán que entregar resoltos a través da aula virtual.

Neste curso hai que ter en conta ademais, todas as continxencias debidas a COVI-19, de tal forma que haberá momentos nos que algún alumno/a

non poida vir á clase, ou todo o alumnado, ou se chegue a unha situación de confinamento. A aula virtual será a plataforma onde se seguirá coas
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clases. neste senso vaise usar a aula virtual para todo tanto para documentos de contido  como par entrega de exerccicios ou probas puntuables.

No caso de non poder realizarse exames presenciais, éstes serán a través da aula virtual, tamén se poderá completar o contido con videos cortos

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

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

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

permite a preservación dos datos persoais
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