
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Ricardo Mella 2020/202136017430 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 92020/2021 288240

MP0551_12 Compoñentes e técnicas de electrónica básica 92020/2021 9680

MP0551_22 Sistemas e dispositivos de comunicacións 92020/2021 192160

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

Profesorado asignado ao módulo MANUEL SILVA DELGADO,CLAUDIO LEMOS CASAL (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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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 Estudio e uso dos compoñentes pasivos básicos, así como do seu comportamento en circuítos.Compoñentes pasivos:
Resistencias,
Condensadores e
bobinas.

20 10

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

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

28 10

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

10 5

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

19 10

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

19 5

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

30 10

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

30 5

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

30 10

9 Estudio das antenas transmisoras e receptoras.Antenas. 25 10

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

30 10

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

23 5

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

24 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Compoñentes pasivos: Resistencias, Condensadores e bobinas. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

   CA1.1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes pasivos.

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

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

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

CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes.

   CA1.7.1 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes pasivos.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

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

   Compoñentes electrónicos pasivos: parámetros fundamentais; tipos e características.

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

 Técnicas de comprobación de compoñentes.

   Técnicas de comprobación de compoñentes pasivos.

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

N.º Título da UD Duración

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

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

   CA1.5.1 Identificáronse compoñentes en esquemas con elementos pasivos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía normalizada en electrónica.

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

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

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe e substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compoñentes electrónicos (patillaxe, encapsulacións, temperaturas, etc.).

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

CA3.3 Executáronse tarefas de interconexión en conectadores.

CA3.4 Utilizáronse medios de protección contra descargas electrostáticas.

CA3.5 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

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

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

 Técnicas de fixación de compoñentes e elementos auxiliares da placa.

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

N.º Título da UD Duración

4 Compoñentes activos: Semiconductores. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

   CA1.1.2 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes activos.

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

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

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

CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes.

   CA1.7.2 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes activos.

4.4.e) Contidos

Contidos

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

   Compoñentes electrónicos activos: parámetros fundamentais; tipos e características.

 Técnicas de comprobación de compoñentes.

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

N.º Título da UD Duración

5 Identificación e análise de circuítos electrónicos analóxicos. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

   CA1.5.2 Identificáronse compoñentes en esquemas con elementos activos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

   CA1.8.2 Verificouse o seu funcionamento en circuítos analóxicos.

CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos.

CA2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos.

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

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

CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

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

 Simboloxía normalizada en electrónica.

   Simboloxía normalizada en electrónica: circuítos de eléctrónica analóxica.

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

6 Dispositivos básicos de telecomunicacións. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

7 Configuracións básicas e aplicacións de circuítos de telecominuicación. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de alimentación: tipos e características.

 Sistemas autónomos. SAI. Fotovoltaica.

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

N.º Título da UD Duración

8 Modulación. Transmisores e receptores de radiofrecuencia. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuencia.

CA1.6 Definíronse as características dos receptores de radiofrecuencia.

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

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

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

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Equipamentos e técnicas de medida de sinais de radiofrecuencia.

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

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

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

   Moduladores e demoduladores.

 Canles de comunicacións: características.

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

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

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

N.º Título da UD Duración

9 Antenas. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA2.3 Definíronse as características das antenas.

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

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

CA2.6 Calculáronse parámetros das antenas.

CA2.7 Relacionáronse diagramas de radiación coa súa aplicación.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Ondas electromagnéticas. Propagación de ondas electromagnéticas: modos.

 Espectro electromagnético. Cadros de asignación de frecuencias.

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

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

 Antenas de transmisión: características, tipos e aplicacións

 Antenas de recepción: características, tipos e aplicacións

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Medios guiados de trasmisión. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA3.4 Realizáronse empalmes en fibra óptica.

CA3.5 Uníronse cables de fibra mediante conectadores.

CA3.6 Medíronse parámetros dos medios de transmisión guiados.

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

4.10.e) Contidos

Contidos

 Transmisión de sinais eléctricos: par de cobre.

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

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

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA4.5 Medíronse ou visualizáronse sinais.

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

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

4.11.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de medida de sinais eléctricos. Multímetro.

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

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

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

 Parámetros de comprobación de calidade en sistemas de telecomunicacións.

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

 Técnicas de medida: conexión e configuración de equipamentos.

 Interpretación de resultados.

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

N.º Título da UD Duración

12 Sinais de Audio e Vídeo. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA5.3 Caracterizáronse os fenómenos acústicos e electroacústicos.

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

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

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

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

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

CA5.9 Medíronse e visualizáronse sinais dixitais.

4.12.e) Contidos

Contidos

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

 0Características máis salientables do sinal de vídeo.

  Dixitalización de imaxes. Tipos de mostraxe e codificación.

  Formación da trama dixital. Leis.

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

  Perturbacións que poden afectar un sistema de vídeo.

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

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

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

 Resposta en frecuencia.

 Dixitalización e codificación de sinais.
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Contidos

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

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

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

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

Aquel 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.

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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) MEDIDAS EXCEPCIONAIS

As medidas excepcionais que se adoptan para este curso 2020-2021  debido a COVID, cambian moitas cousas no sistema educativo para que os

estudantes teñan á súa disposición todos os instrumentos necesarios para continuar coa súa formación o máis normal posible por se hai que

interromper o ensino presencial.

Os centros educativos sufrirón unha remodelación en todo e seu espazo común e  tamén dentro dentro das AULAS para poder cumprir as normas

de seguridade sanitaria para evitar os contaxios.

Medidas adoptadas neste curso por causa do COVID:

1. Adaptáronse as programacións e puxéronse a punto os medios tecnolóxicos necesarios para impartir as clases en liña e comprobouse que

todos os estudantes dispón dos medios necesarios para seguir as clases dende a súa casa se e necesario.

2. Nos primeiros días de clase  explicóuselle  os estudante as ferramentas que se empregarán no caso que nos confinen.

3. Deuse a coñecer o funcionamento da AULA VRITUAL do noso Instituto, que será un dos medios preferidos para intercambiar todo tipo de

material didáctico cos estudantes en liña.

4. Explicáronse as ferramentas para impartir clase en liña por Vídeo-Conferencia e os recursos que ten  Google para a formación a distancia,

facendo unha mención especial os Cuestionarios por ser unha das ferramentas máis importantes para responder ás tarefas propostas e realizar as

probas de coñecemento para avaliar os alumnos.

Nota1: Tendo en conta que os módulos que se imparten neste Ciclo Formativo son eminentemente prácticos, será difícil acadar todos os

obxectivos indicados na programación se nos confinan.

Nota2: Neste módulo non e preciso aplicar a semipresencialidade.
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