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

O currículo desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o

ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de resultados de aprendizaxe, entendidos

como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles han permitir conseguir os logros

profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.
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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 Xustificación da reglamentación da ICT e visión xeral dos elementos da ICTEsquema xeral da ICT 10 5

2 Descripción da rede para a captación, adaptación e distribución de sinais de RTV terrestre e satelitalno edificio,
tipoloxía e características técnicas dos elementos que a contitúen

Norma técnica da ICT
para RTV: elementos

16 10

3 Dimensionamento da rede de capatación, adaptación e distribución de sinais de RTV e realización dos cáculos
correspondentes

Norma técnica da ICT
para RTV: cálculos e
dimensionamento

16 15

4 Descripción da rede para a distribución de STDP, tipoloxía e característcas dos elementos integrantes e
dimensionamento

Norma técnica da ICT
para STDP

12 15

5 Descripción da rede para a distribución de STBA, tipoloxía e característcas dos elementos integrantes e
dimensionamento

Norma técnica da ICT
para STBA

14 15

6 Descripción das infreatructuras da edificación que soportan as diferentes redes da ICT, as súas características
e dimensionamento

Norma técnica da ICT:
infraestruturas da
edificación

8 5

7 Documentos do proxecto técnico da ICT. Inerpretación de planos e esquemas. Elaboración de documentos,
planos e esquemas con ferramentas CAD

O proxecto técnico de
ICT: análise e
elaboración de
documentos

32 20

8 Normativa e elementos do cableado estruturadoCableado estruturado
para redes de voz e
datos

12 10

9 RBT, Normas de seguridade, elementos constituintes e cálculos matemáticos para instalaciónsInstalacións eléctricas
para sistemas de
Telecomunicacións

8 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Esquema xeral da ICT 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión
sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos espazos, os equipamentos e os
elementos que a integran.

NO

RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para o que realiza
cálculos e elabora esquemas. NO

RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais de servizos
integrados, para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos elementos que a integran. 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 Identificáronse os elementos e os espazos que integran a ICT.

CA2.1 Identificáronse as características físicas dos edificios para a instalación da ICT.

CA3.1 Identificáronse os tramos que constitúen a rede de interior (rede de alimentación, distribución, dispersión e rede interior de usuario).

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación, instalación e mantemento das ICT.

 Características do edificio ou do complexo urbano de instalación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Norma técnica da ICT para RTV: elementos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión
sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos espazos, os equipamentos e os
elementos que a integran.

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 Identificouse o conxunto de elementos de captación de sinais (antenas, mastros, torres, elementos de suxeición, etc.).

CA1.4 Relacionáronse os elementos do equipamento de cabeceira cos conxuntos de captación de sinais.

CA1.6 Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as súas características.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Norma técnica para RTV. Bandas de traballo e canles de RTV para distribuír.

 Elementos de captación: antenas (tipos e características) e compoñentes (soportes e accesorios).

 Elementos e equipamentos de cabeceira: características.

 Relación dos equipamentos de cabeceira cos conxuntos de captación. Equipamento eléctrico: proteccións e toma de terra. Amplificadores de FI, moduladores, etc.

 Sistemas de distribución. Canalizacións e infraestrutura de distribución. Distribución por repartidores, por derivadores, por caixas de paso e mixta.

 Tipos de instalacións de ICT. Instalacións de recepción e distribución de televisión e radio.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Norma técnica da ICT para RTV: cálculos e dimensionamento 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para o que realiza
cálculos e elabora esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos.

CA2.4 Seleccionáronse os elementos de captación en función das características técnicas indicadas na normativa (calidade do sinal, velocidade do vento, radiación, inmunidade, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse os elementos activos e pasivos do equipamento de cabeceira, para o procesamento dos sinais.

CA2.6 Dimensionáronse as redes que compoñen a infraestrutura de comunicacións.

CA2.8 Aplicouse a normativa de ICT na configuración da instalación.

4.3.e) Contidos

Contidos

  Normativa de ICT e REBT: aplicación á configuración das instalacións.

   Elementos de captación:distancias mínimas a obstáculos e liñas eléctricas

 Cálculo dos parámetros das infraestruturas comúns de telecomunicacións. Ganancia necesaria nas antenas. Niveis de sinal nas tomas de usuario. Parámetros do sistema de distribución.

 Elección dos elementos de captación segundo a normativa de aplicación. Características técnicas e funcionais. Ganancia necesaria nas antenas. Elección do sistema captador.

 Elección dos elementos e equipamentos de cabeceira segundo características técnicas. Procesamento dos sinais.

 Elección do sistema de distribución. Resposta amplitude/frecuencia.

 Atenuación da rede de distribución e dispersión. Elección do equipamento da rede e de amplificadores.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Norma técnica da ICT para STDP 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais de servizos
integrados, para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos elementos que a integran. NO

RA4 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que realiza cálculos e elabora esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.2 Identificáronse as características da instalación de acordo co método de enlace entre as centrais e o inmoble (mediante cable ou medios radioeléctricos).

CA3.4 Determináronse os elementos de conexión (puntos de interconexión, punto de distribución, punto de acceso a usuario e bases de acceso terminal).

CA4.1 Identificáronse os usos do inmoble (vivenda, locais comerciais, oficinas en edificios de vivendas, etc.).

CA4.2 Avaliáronse as necesidades telefónicas das persoas usuarias do inmoble.

CA4.3 Determinouse o número de liñas atendendo ao uso, ao número de postos de traballo, á superficie e aos tipos de acceso.

CA4.4 Tívose en conta na rede común o cableamento para o servizo a través de redes dixitais.

CA4.5 Dimensionouse a rede de distribución tendo en conta a necesidade futura estimada e do número de verticais.

CA4.6 Dimensionáronse as redes de dispersión e interior de usuario (número de estancias, superficies, etc.).

CA4.8 Seleccionáronse os elementos das instalacións.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Rede interior. Identificación de tramos que a integran. Características.

 Puntos de acceso a usuario. Bases de acceso de terminal. Elementos e equipamentos que compoñen a rede interior.

 Identificación e características do método de enlace ao inmoble. Arquetas de entrada.

 Elementos de conexión. Puntos de interconexión, de distribución, de acceso a usuario e de acceso terminal.

 Topoloxías segundo o tipo e os usos do inmoble: local comercial, oficinas, bloque de pisos, vivenda unifamiliar, etc.

 Análise das necesidades telefónicas das persoas usuarias. Consultoría. Servizos das entidades operadoras.

 Determinación de liñas e usos. Identificación dos tipos de accesos.

 Dimensionamento da rede de distribución. Estimacións de ampliación.

 Determinación das redes de dispersión e interior de usuario: dimensionamento.

 Elementos para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público. Regretas. Accesorios. Equipamentos para accesos básicos e para accesos primarios.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Norma técnica da ICT para STBA 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga, para o que analiza a normativa e
describe a función e as características dos elementos que a integran. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os tipos de rede.

CA5.2 Recoñeceuse o tipo de enlace (mediante cable ou radioeléctrico).

CA5.4 Determináronse os elementos de conexión nos puntos de distribución final.

CA5.5 Determináronse os elementos de conexión nos puntos de terminación de rede.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Redes de banda larga para o acceso ao servizo de telecomunicacións. Topoloxía. Características.

 Tipo de enlace da rede de banda larga. Medios guiados e non guiados. Fibra óptica. Características. Operadores de redes de telecomunicacións.

 Métodos e técnicas de determinación dos elementos de conexión nos puntos de distribución final: características e tipos.

 Métodos e técnicas de determinación dos elementos de conexión nos puntos de terminación de rede: características e tipos.

 Regulamentación e especificacións mínimas das telecomunicacións en edificacións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Norma técnica da ICT: infraestruturas da edificación 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión
sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos espazos, os equipamentos e os
elementos que a integran.

NO

RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais de servizos
integrados, para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos elementos que a integran. NO

RA5 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga, para o que analiza a normativa e
describe a función e as características dos elementos que a integran. 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 Identificáronse os elementos e os espazos que integran a ICT.

CA3.1 Identificáronse os tramos que constitúen a rede de interior (rede de alimentación, distribución, dispersión e rede interior de usuario).

CA5.6 Identificáronse as especificacións técnicas mínimas dos edificios en materia de telecomunicacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Recintos e rexistros de ICT: equipamento.

 Regulamentación e especificacións mínimas das telecomunicacións en edificacións.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 O proxecto técnico de ICT: análise e elaboración de documentos 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión
sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos espazos, os equipamentos e os
elementos que a integran.

NO

RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para o que realiza
cálculos e elabora esquemas. NO

RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais de servizos
integrados, para o que analiza a normativa e describe a función e as características dos elementos que a integran. NO

RA4 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que realiza cálculos e elabora esquemas. NO

RA5 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga, para o que analiza a normativa e
describe a función e as características dos elementos que a integran. 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 Identificáronse e recoñecéronse sobre esquemas os elementos do equipamento de cabeceira.

CA1.5 Identificáronse e recoñecéronse sobre planos os tipos de redes (distribución, dispersión e de usuario).

CA2.2 Colocáronse en planos os elementos de captación respectando as distancias a posibles obstáculos e a liñas eléctricas.

CA2.7 Debuxáronse esquemas (xerais e de detalle) coa simboloxía normalizada.

CA3.3 Recoñecéronse en planos os rexistros implicados dependendo do método de enlace.

CA3.7 Localizáronse sobre planos ou esquemas os elementos da rede.

CA4.7 Determinouse a colocación dos terminadores de rede.

CA4.9 Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas informáticos.

CA5.3 Identificáronse en planos ou esquemas os rexistros e os recintos da rede de distribución.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación sobre planos de distintos tipos de redes: simboloxía dos elementos. Distribución de sinais. Rede de distribución, rede de dispersión e rede interior de usuario.

 0Software de aplicación de deseño asistido para o debuxo de planos. Planos de detalle de elementos construtivos e de montaxe.

   Elementos de captación: colocación sobre planos

 Esquemas de principio. Esquemas eléctricos (xerais e de conexión).

 Proxecto técnico. Documentación relacionada.

 Rexistros de entrada. Colocación sobre planos.

 Interpretación de planos. Colocación dos elementos da rede.
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Contidos

 Elaboración de esquemas. Software de aplicación. Bases de datos de elementos de infraestruturas de telefonía. Catálogos.

 Identificación e interpretación de planos e esquemas dos rexistros e recintos da rede de distribución de banda larga.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Cableado estruturado para redes de voz e datos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Configura infraestruturas de redes de voz e datos con cableamento estruturado, para o que analiza as características das redes e elabora esquemas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Avaliáronse as necesidades dos servizos que cumpra soportar.

CA6.2 Prevíronse futuras ampliacións nos servizos.

CA6.3 Tívose en conta a presenza doutras instalacións que sexan posible fonte de interferencias.

CA6.4 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos (cableamentos, canalizacións, distribuidores, etc.) de cada subsistema.

CA6.5 Seleccionáronse elementos e equipamentos dos recintos de telecomunicacións.

CA6.6 Elaboráronse esquemas dos racks.

CA6.7 Definíronse as condicións de seguridade dos recintos de telecomunicacións e cuartos de equipamentos.

CA6.8 Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas informáticos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Avaliación das necesidades dos servizos. Sistemas de información.

 Previsión de ampliacións futuras. Dimensionamento.

 Interferencias sobre redes de datos. Instalacións xeradoras de interferencias. Separacións e distancias mínimas con outras instalacións. Normativa de aplicación.

 Selección de equipamentos e elementos da rede. Canalizacións. Cableamentos. Fibra óptica. Distribuidores.

 Elementos e equipamentos dos recintos de telecomunicacións: características.

 Esquemas de distribución de equipamento en racks. Elementos e equipamentos para situar. Accesorios.

 Condicións de seguridade nos recintos de telecomunicacións.

 Acometida eléctrica diferenciada. Sistemas de alimentación ininterrompida. Ventilación. Iluminación. Características.

 Elaboración de esquemas. Software de aplicación de bases de datos de elementos de infraestruturas de redes de voz e datos. Catálogos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Instalacións eléctricas para sistemas de Telecomunicacións 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións, para o que analiza os requisitos do sistema e dimensiona os
elementos que as integran. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e das instalacións de telecomunicacións (equipamentos de cabeceira, cuartos de telecomunicacións, tomas de
terra, sistemas de captación de sinais, etc.).

CA7.2 Dimensionáronse os mecanismos e os elementos da instalación.

CA7.3 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función.

CA7.4 Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de instalación.

CA7.5 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección.

CA7.6 Colocáronse en esquemas dos recintos os mecanismos, as tomas de corrente, proteccións, etc.

CA7.7 Verificouse a aplicación da normativa (REBT).

4.9.e) Contidos

Contidos

 Elementos e mecanismos nas instalacións eléctricas. Aplicación en recintos de ICT. Condutores eléctricos e canalizacións. Tipos de receptores e de mecanismos.

 Dimensionamento dos mecanismos e dos elementos da instalación: tipos e seccións.

 Dispositivos de mando e protección: función. Magnetotérmico. Diferencial: características e tipos. Curvas de disparo de magnetotérmicos e de diferenciais. Sensibilidade dos diferenciais.
Outros.
 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: voltímetro, amperímetro e wattímetro. Técnicas de medición.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de interior.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.

Baseándose nos criterios metodolóxicos que definen a ensinanza eminentemente activa e mantendo un criterio de atención a diversidade, o

sistema de avaliación que se adoptará no módulo será o de Avaliación Continua, no que se terán en conta:

- O cumprimento e respecto das pautas e normas de seguridade que sexan de aplicación a cada unha das actividades programadas, para o

perfecto desenrolo do aprendizaxe.

- As probas prácticas periódicos para verificar que se alcanzan os obxectivos.

- Os traballos propostos, tanto escritos como prácticos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

- A nota final é unha media ponderada:

Para cada avaliación terase:

- Proba/s escrita/s (exames) (65%). Haberá que ter unha nota mínima de 4 para poder realizar a media ponderada.

- Exercicios teórico-prácticos (10%).

- Prácticas en taller ou simuladas (25%). Repártese da seguinte maneira:

            - Realización (20%). (Terase en conta o cumplimento das normas de seguridade e o correcto uso dos medios materiais

            - Memoria onde se recollan os procedementos e resultados (5%).

       Haberá que ter unha nota mínima de 4 para poder realizar a media ponderada.

- Para aprobar cada avaliación a nota media mínima é de 5 puntos sobre 10.

- E necesario aprobar as 3 avaliacións para aprobar o módulo.

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

Todas as probas escritas ou traballos que non acaden un 4 sobre 10 deberan de ser repetidas ou recuperadas. Os que obteñan u 4 ou mais poden

optar.

Si é repetida o resultado valorase de 0 a 5, si é recuperación (proba nova) valorase de 0 a  9.

Realizaranse, na medida do posible, o máis próximas a avaliación, e con elas tratarase de que o alumno/a asimile os contidos e acade as

capacidades implicadas nas actividades que se desenrolaron durante a avaliación, e que non logrou asimilar no seu momento.

Realizaranse probas de recuperación de  cada avaliación , só da proba non superada, si é so unha, pero si é mais de unha vai con toda a

avaliación.

Logo da 3ª avaliación e ata avaliación final  farase a recuperación das partes non superadas, aplicando o criterio anterior.

Para facer estas probas de recuperación  será CONDICIÓN INDISPENSABLE TER ENTREGADOS TODOS OS TRABALLOS.

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

PAquel alumnado que acade un número de faltas de asistencia igual ou superior ao 10% da duración total do módulo  perderá o dereito a ser

avaliado en cada trimestre e terá que facer unha proba extraordinaria antes da avaliación final, para superar este módulo.

Nesta proba, o alumnado terá que demostrar que posúe os coñecementos mínimos esixibles de cada un dos bloques de contidos desta
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programación.

Esta proba constará de dúas partes:

1ª Parte: proba teórica que versará sobre os contidos das unidades do currículo do módulo

2ª Parte: proba práctica na que se levará a cabo como mínimo unha das prácticas realizadas polo alumnado.

Poderán realizarse en días diferentes.

Aquel alumnado que non supere a primeira parte da proba, non poderá realizar a segunda parte.

A nota mínima para aprobar en cada unha das probas é un 5 e a máxima  que pode acadar e un 7

A nota final será a media das dúas probas

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

Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo, celebraremos,

xuntanzas para analizar o grao de cumprimento das programacións e as modificacións levadas a cabo na mesma, coa xustificación do por qué

destas modificacións, así como as propostas de mellora da mesma.

Analizaranse os resultados obtidos polos alumnos así como o seu grao de satisfacción.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio de curso, unha vez pechado o prazo de matrícula, o equipo docente celebraremos unha xuntanza de 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, obtida da observación ou de cuestionarios.

En base a toda esta información tomaranse os acordos pertinentes, especialmente aqueles que teñan que ver con aspectos de flexibilización

modular na duración das ensinanzas ou adaptacións curriculares.

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

Naqueles casos en que o alumnado non acade obxectivos mínimos establecidos en cada avaliación, estableceranse medidas de reforzo para que

poida acadar os mínimos previstos nesta programación. Medidas que poden consistir na repetición daqueles traballos de taller nos que non acadou

o mínimo ou, en aqueles casos en que sexa pertinente, poderá levarse a cabo unha flexibilización modular na duración das ensinanzas.

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

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

que os mais dotados poidan axudalos.

Segundo o tipo de problemas 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 a súas condicións de xeito que a proba sexa oral ou ben interactiva.

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

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

- Solicitarase en caso de ser posible, profesorado de apoio con coñecementos técnicos ó Departamento de Orientación.
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- Realizarase, na medida do posible, adaptacións en elementos non prescriptivos do currículo; e 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

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A ensinanza dos valores nunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa sendo unha das finalidades prioritarias da educación,

tal e como se pon de manifesto nos obxectivos de tódaas etapas educativas e nos específicos de cada unha das áreas de coñecemento.

De feito, os valores cívicos e éticos ( educación para a paz, a saúde, a igualdade entre sexos, a sexualidade, a educación do consumidor, a

educación víal, a educación ambiental e a educación intercultural ) intégranse transversalmente en todos os aspectos do currículo.

Educación para a convivencia.

- Fomentaremos o respecto pola autonomía dos demais e o diálogo como maneira de resolver os conflitos, traballando o debate ou o coloquio.

Educación para a saúde.

- Neste sentido resaltaremos a importancia do benestar físico, psíquico, individual, social e ambiental.

Educación para a paz.

- Fomentaremos a relación con outras persoas e a participación en actividades de grupo con actitudes solidarias e tolerantes, superando

inhibicións e prexuízos, recoñecendo e valorando criticamente as diferenzas de tipo social e rexeitando calquera discriminación baseada en

distincións de raza, sexo, case social, crenzas e outras características individuais e sociais.

Educación do consumidor.

- Trataremos este tema mediante a análise de anuncios publicitarios televisivos, intentando fomentar unha actitude crítica e responsable fronte ó

consumo e os mecanismos do mercado.

Educación non sexista.

- Identificaranse aqueles trazos sexistas da lingua, intentando resolver a discriminación mediante formas axeitadas.

Educación ambiental.

- A través da visualización de documentais televisivos reflexionarase sobre problemas medioambientais, contemplando posibles solucións.

- Aplicando a forma de traballar a responsabilidade ambiental, tratando de reducir o consumo enerxético, minimizando a xeración de residuos e

tratando axeitadamente os residuos xerados.

Educación vial.

- Fomentaranse condutas e hábitos de seguridade vial encamiñadas a facer un uso correcto da vía pública, analizando criticamente as mensaxes

verbais relacionadas cos automóbiles.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Tratarase de realizar visitas técnicas que deben de estar conectadas coas actividades de ensino-aprendizaxe desenvolvidas no centro educativo

co fin de fomentar a relación co contorno produtivo e actuar como reforzo dun conxunto coherente de tarefas realizadas na aula, por iso, en

calquera caso, estas visitas deben de ter obxectivos concretos e programados e deben organizarse dun xeito que non impliquen unha ruptura co

proceso xeral de ensino-aprendizaxe do ciclo. A visita técnica debe procurar un achegamento á realidade profesional á que está vinculada a

competencia profesional do título, por iso, contemplaremos nas actividades  a posibilidade de realizar varias visitas a empresas relacionadas co

sector da electrónica e das telecomunicacións, e se coincidise con algunha feira do sector, tamén se podería intentar asistir a ela ou tamén  a un

centro reemisor de TV

10.Outros apartados
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10.1) RA non acadados no ano anterior

Os resultados de aprendizaxe non acadados no ano anterior por mor do confinamento debido á pandemia da COVID-19 e que sexan necesarios

para o desenvolvemento deste módulo, serán repasadas ou impartidas, segundo o caso, no horario de clase. Ademais, se fose necesario,

aportaríase documentación adicional na aula virtual, así como exercicios con solución para un mellor entendemento da materia.

10.2) Clases non presenciais

Este módulo pertence a un ciclo modular da quenda de adultos en nocturno, e é de carácter presencial. Unha característica do alumnado desta

quenda é que, na súa maioría, están inmersos no mundo laboral compaxinando o tempo coa dedicación ao estudo dos módulos do ciclo. Este feito

fai que a asistencia sexa irregular tanto individual como colectivamente do alumnado. Por esta razón tomouse a decisión de usar a aula virtual

como complemento ás clases presenciais, de tal forma que en todo momento teñen acceso aos materiais impartidos, así como a exercicios e

enunciados de prácticas que terán que entregar resoltos na propia aula virtual.

Este curso hai que ter en conta, ademais, todas as contixencias debidas á COVID-19, de tal forma que haberá momentos nos que algún/ha

alumno/a non poida vir á clase, ou todo o alumnado, ou se chegue a unha situación de confinamento. A aula virtual será a plataforma onde se

seguirá coas clases. Neste senso vaise usar a aula virtual dende o inicio para todo, tanto para os documentos de contido como para a entrega de

exercicios e probas puntuables. No caso de non poder realizarse exames presenciais, estes serán a través da aula virtual. Tamén se poderá

completar o contido con vídeos curtos de explicacións, tanto no formato de screencast como diante dunha pizarra ou por videoconferencia, de

distintos temas, sempre que se conte cos recursos necesarios.

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

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

permite a preservación de datos personais.
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