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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 desempeñar a función de montaxe e mantemento de infraestruturas de

telecomunicacións en edificios.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

     - Interpretación e representación de esquemas de instalacións de infraestruturas común de telecomunicacións en vivendas e edificios.

     - Identificación de compoñentes, ferramentas e equipamentos.

     - Configuración de pequenas instalacións de ICT.

     - Montaxe de instalacións de ICT.

     - Interpretación e representación de esquemas, identificación de compoñentes, configuración e montaxe de instalacións de seguridade

relativas ao control de accesos e de instalación de intercomunicación (portaría e videoportaría) entre o exterior e o interior dos edificios

     - 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.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

     - Instalación e mantemento de instalacións de captación e distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión.

     - Instalación e mantemento de instalacións de telefonía.

     - Instalación e mantemento de instalacións de comunicación e de control de accesos comprendidas no ámbito entre o exterior e o interior

dunha vivenda ou dun edificio de vivendas.

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.
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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 14

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

30 14

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 9

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 10

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 9

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 11

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 7
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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.).

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).

CA5.3 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.

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

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

CA7.4 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.

 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.

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

CA8.3 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA8.4 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.

 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.

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

CA9.3 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.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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.

Están reflectidos na táboa 4.c de cada unidade didáctica, e marcados con un "SI".

Será necesario ter o 50% de cada unidade didáctica superado para superar o módulo.

CRITERIOS CUALIFICACIÓN.

Tendo en conta os obxectivos marcados nos procedementos de avaliación, os criterios de cualificación ponderaránse da maneira seguinte:

- Proba escrita teórico-práctica: 60%.

Dentro da proba escrita incluiranse cuestións sobre conceptos teóricos e prácticos dados en cada unidade, ademáis de exercicios para calcular,

representar ou debuxar esquemas segundo os conceptos de cada unidade.

A nota mínima esixida en cada proba escrita para facer media será de 4.

- Traballos prácticos: 40%.

Entrega obrigatoria dos traballos propostos para cada avaliación. Entrega do caderno de prácticas según formato definido, fichas de traballo ou

calquer outro traballo proposto.

A nota mínima esixida en cada un dos traballos que se pidan entregar neste apartado, para facer media será de 4.

Ademáis terase en conta o seguinte:

- A nota de cada apartado anterior será a media aritmética das notas acadadas nas probas realizadas.

- Para superar a materia o alumno terá que acadar, como mínimo unha nota de 5.

- Será de carácter obrigatorio acadar una nota mínima de 4 en todas e cada una das memorias das prácticas, fichas de traballo e traballos

propostos.

- A realización de todas as prácticas será de carácter obrigatorio, tendo que acadar un mínimo de 4 en cada unha delas.

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

A recuperación do alumnado con partes non superadas do módulo estará en consonancia cos prazos e normas establecidas o amparo da

lexislación educativa. Este alumnado dispoñerá dun conxunto de actividades que lles permita acadar os obxectivos dun xeito progresivo.

O profesor encargado de facer o deseño e seguimento destas actividades será o que imparta o módulo profesional no presente curso académico.

Os documentos de referencia para o deseño das actividades serán o Currículo do Ciclo, a Programación didáctica e os informes elaborados polo

titor e o profesorado.
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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 (sesións) perderá o dereito a

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

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

programación. Esta proba constará de dúas partes:

- 1ª parte: proba teórica que versará sobre os contidos mínimos de cada unha das unidades didácticas do módulo (60%).

- 2ª parte: proba práctica na que se levará a cabo como mínimo unha das prácticas realizadas polo alumnado (40%).

A primeira parte da proba realizarase nun único día. A segunda parte poderá durar máis dun día.

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

A superación do módulo alcanzarase cando a NOTA FINAL sexa non menos de 5 puntos, sendo obrigatorio non ter menos de 4 puntos en

ningunha das dúas partes para poder realizar a media.

Estas probas poderán ser diferentes ao exame do resto de alumnado que suspendese algunha avaliación, xa que este amosou os seus

coñecementos na clase e se lle puido facer un seguimento puntual e continuado.

Nota: O alumnado será informado das datas a través do taboleiro de anuncios do IES Ricardo Mella.

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua ou non alcance un mínimo de 4 puntos no exame teórico, debido os riscos que pode supor

para el mesmo, para o resto de alumnado e para as instalacións, non poderá realizar as montaxes prácticas na aula-taller e terá dereito, iso sí, a

proba descrita anteriormente.

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

Ademais de avaliar os aprendizaxes dos alumnos, a información que proporciona a avaliación serve para que o equipo de profesores dispoña de

información relevante co fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar decisións o respecto.

En relación a los procedementos e instrumentos para a avaliación da ensinanza, utilizaranse os seguintes:

-O contraste das experiencias con outros compañeiros do equipo docente o de outros centros.

-A reflexión a partir da análise comparativo entre resultados esperados e os obtidos.

-Outro elemento a considerar podería ser a información proporcionada polo titor a cada profesor acerca das impresións transmitidas polos alumnos

nas titorías con respecto os diversos módulos.

-Os cuestionarios contestados polos propios profesores e polos alumnos sobre asuntos que afecten a marcha xeral do centro e do módulo.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

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.

Segungo o artigo 28 da Orde do 12 de xullo, o/a titor/a levantará acta dos acordos da sesión de avaliación inicial do equipo docente, e remitirá

copia á xefatura de estudos.

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.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Durante todo o curso, o alumnado do módulo incorporará no seu traballo actitudes e comportamentos de acordo aos seguintes temas:

Educación ambiental: fará fincapé na importancia de cumprir as normas medioambientais (eliminación de materiais e compoñentes electronicos así

como o seu reciclaxe. Segúndo as normativas vixentes).

Educación para a saúde: Introducirase a educación para a saúde nas unidades didácticas relacionadas coa seguridade e hixiene no traballo, así

como cada vez que se trate o uso e funcionamento dalgunha ferramenta.

Educación para a convivencia: A educación para a convivencia manifestarase nos traballos en grupo, que teñen lugar no modulo.

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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

corresponde da programación onde se desenvolve o mesmo.

10.Outros apartados

10.1) RA non acadados no curso 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.
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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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