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

A referencia desta programación é o  o Decreto 178/2010 polo que se establece o Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao

título de técnico medio en Instalacións de Telecomunicacións, para a Comunidade autónoma de Galicia.

Este módulo profesional é de soporte, polo que dá resposta á necesidade de achegar unha adecuada base teórica e práctica para a comprensión

das funcións e as características de equipamentos e elementos electrónicos utilizados en instalacións e sistemas de telecomunicacións,

instalacións domóticas e redes de datos, etc.

Na contorna de A Coruña temos unha tipoloxía empresas productivas de variada índole. Podemos atopar dende empresas de fabricación de

tamaño grande (por exemplo Inditex, Alcoa, Hijos de Rivera, Refinería Repsol, Gas Natural Fenosa, etc ), empresas de mantemento industrial ou

pequenas empresas instaladoras.  Este profesional exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas,

maioritariamente privadas, por conta propia ou allea, nas áreas de montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicación, instalacións de

circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica, centrais telefónicas e infraestruturas de redes de voz e datos, sonorización e megafonía,

instalacións de radiocomunicacións, sistemas domóticos e equipamentos informáticos.

Obxectivos.

Os obxectivos deste módulo son os seguintes:

a) Identificar os elementos das infraestruturas, das instalacións e dos equipamentos, analizando planos e esquemas e recoñecendo os materiais e

os procedementos previstos, para establecer a loxística asociada á montaxe e ao mantemento.

b) Elaborar esbozos e esquemas empregando medios e técnicas de debuxo e representación simbólica normalizada, para configurar e calcular a

instalación.

c) Obter os parámetros típicos das instalacións e dos equipamentos, aplicando procedementos de cálculo e atendendo ás especificacións e ás

prescricións regulamentarias, para configurar e calcular a instalación.

e) Seleccionar os utensilios, as ferramentas, os equipamentos e os medios de montaxe e de seguridade, analizando as condicións de obra e

considerando as operacións que haxa que realizar, para dotarse dos recursos e dos medios.

f) Analizar e localizar os efectos e as causas de disfuncións ou avarías nas instalacións e nos equipamentos utilizando equipamentos de medida, e

interpretar os resultados, para levar a cabo a súa reparación.

g) Comprobar as conexións, o software, os sinais e os parámetros característicos, entre outros, utilizando a instrumentación e os protocolos

establecidos, en condicións de calidade e seguridade, para verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento.

h) Analizar e describir os procedementos de calidade, e de prevención de riscos laborais e ambientais, sinalando as accións que cumpra realizar

nos casos definidos, para actuar de acordo coas normas estandarizadas.

Competencias profesionais, persoais e sociais.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste módulo son as que se relacionan a seguir:

a) Configurar e calcular instalacións de telecomunicacións, audiovisuais, domóticas e eléctricas de interior, determinando a localización e as

características dos elementos que as constitúen, consonte as especificacións e as prescricións regulamentarias.

b) Reunir os recursos e os medios para acometer a montaxe ou o mantemento das instalacións e dos equipamentos.

c) Manter e reparar instalacións e equipamentos realizando as operacións de comprobación, axuste e substitución dos seus elementos, e

reprogramar os equipamentos para restituír o seu funcionamento, en condicións de calidade, seguridade e respecto ambiental.

d) Verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento realizando probas funcionais e de comprobación, para proceder á súa posta en

servizo.
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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 Magnitudes e conceptos fundamentais nos circuitos de corrente continua.Circuitos de corrente
continua

48 14

2 Magnetismo e ElectromagnetismoMagnetismo. 10 5

3 Cálculos e medidas en corrente alterna monofásica e trifásicaCorrente Alterna. 50 14

4 Análise, simulación e calculos de circuitos analóxicos básicos.Circuitos analóxicos
básicos.

60 23

5 Cálculos e medidas en Fontes de Alimentación e electronica de potenciaFontes de
alimentación e
electronica de
potencia

25 5

6 Análise, simulación e calculos de Amplificadores operacionalesAmplificadores
operacionales

20 5

7 Fundamentos de Electrónica dixital, álgebra binaria e portas lóxicasIntroducción a
electrónica dixital.

20 6

8 Analise, simulación e cálculos en circuitos combinacionais de electrónica dixital.Circuitos
combinacionais

40 10

9 Analise, simulación e cálculos en circuitos secuenciais de electrónica dixital.Circuitos secuenciais 35 10

10 Introducción os circuitos microprogramablesCircuitos
microprogramables

11 8
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Circuitos de corrente continua 48

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e conceptos básicos. 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 Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades.

CA1.2 Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características.

CA1.3 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos.

CA1.4 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de corrente continua.

CA1.5 Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade.

CA1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico.

CA1.7 Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.).

4.1.e) Contidos

Contidos

 Xeración e aplicacións da electricidade.

 Magnitudes eléctricas fundamentais.

 Leis fundamentais da electricidade.

 Efectos térmicos da electricidade. Lei de Joule.

 Compoñentes pasivos: tipos, características e aplicacións.

 Aparellos e procedementos de medida.

 Xeradores: asociación.

 Receptores: asociación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Magnetismo. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece os efectos e os principios do electromagnetismo, e describe as interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas. 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 Recoñecéronse as características dos imáns e as dos campos magnéticos que orixinan.

CA2.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por correntes eléctricas.

CA2.3 Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades.

CA2.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas.

CA2.5 Describíronse as experiencias de Faraday.

CA2.6 Describiuse o fenómeno da autoindución.

CA2.7 Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Magnetismo.

 Campo magnético creado por unha corrente eléctrica: electroimán.

 Magnitudes magnéticas.

 Interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas.

 Forzas sobre correntes situadas no interior de campos magnéticos.

 Forzas electromotrices inducidas.

 Leis fundamentais.

 Compatibilidade electromagnética: inmunidade e emisividade.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Corrente Alterna. 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica e trifásica, aplicando principios e conceptos básicos. 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 características dun sinal alterno.

CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA3.3 Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en circuítos de corrente alterna monofásica.

CA3.4 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia.

CA3.5 Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia.

CA3.6 Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións.

CA3.7 Identificáronse os harmónicos e os seus efectos.

CA3.8 Describíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos.

CA3.9 Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipos de correntes alternas.

 0Potencias en trifásico.

 Valores característicos dunha corrente alterna: cálculos.

 Comportamento dos receptores elementais en corrente alterna (resistencia, bobina e condensador).

 Potencias en corrente alterna: cálculo.

 Factor de potencia.

 Medidas en corrente alterna: equipamentos e procedementos.

 Resonancia.

 Harmónicos.

 Conexión de receptores trifásicos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Circuitos analóxicos básicos. 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións. 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 Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia.

CA4.2 Describíronse os parámetros e as características fundamentais dos circuítos analóxicos.

CA4.3 Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos.

CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos.

CA4.5 Verificouse o seu funcionamento.

CA4.6 Realizáronse as medidas fundamentais.

CA4.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes activos: tipos, características e aplicacións.

 Amplificadores.

 Circuítos de potencia.

 Circuítos temporizadores e osciladores.

 Montaxe e simulación de circuítos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Fontes de alimentación e electronica de potencia 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques funcionais, e mide ou visualiza os sinais típicos. 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 Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo.

CA5.2 Describiuse o funcionamento dos bloques.

CA5.3 Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e conmutadas.

CA5.4 Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte.

CA5.5 Realizáronse as medidas fundamentais.

CA5.6 Verificouse o seu funcionamento.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Fontes lineais: transformación, rectificación, filtraxe e regulación.

 Fontes conmutadas: características, fundamentos e bloques funcionais.

 Medidas e visualización de sinais.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Amplificadores operacionales 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. 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 Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO).

CA6.2 Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas.

CA6.3 Describiuse o seu funcionamento.

CA6.4 Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO.

CA6.5 Realizáronse as medidas e verificouse o seu funcionamento.

CA6.6 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características fundamentais.

 Montaxe e simulación de circuítos básicos: aplicacións.

 Medidas e verificación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Introducción a electrónica dixital. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA7.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

CA7.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Técnicas dixitais.

 Sistemas de numeración e códigos.

 Portas lóxicas: tipos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Circuitos combinacionais 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

CA7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

CA7.6 Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital.

CA7.7 Verificouse o seu funcionamento.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Circuítos combinacionais: tipos.

 Circuítos convertedores dixital-analóxico e analóxico-dixital.

 Montaxe e simulación de circuítos básicos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Circuitos secuenciais 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

CA7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

CA7.7 Verificouse o seu funcionamento.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Circuítos secuenciais: tipos.

 Montaxe e simulación de circuítos básicos.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Circuitos microprogramables 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Recoñece circuítos microprogramables, e describe as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador.

CA8.2 Describiuse a lóxica asociada aos elementos programables (memorias, portos, etc.).

CA8.3 Describíronse aplicacións básicas con elementos programables.

CA8.4 Cargáronse programas de aplicación e verificouse o seu funcionamento.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Estrutura de microprocesadores e microcontroladores.

 Lóxica asociada: memorias e periféricos.

 Esquemas de bloques de aplicacións.

 Organigramas de aplicacións.

 Carga de programas: execución.
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O modulo, dende o punto de vista da avaliacion, dividese en tres partes, que aproximadamente coinciden con cada avaliacion.

1- Electricidade CC e CA.

2- Electronica analoxica

3- Electronica dixital

MÍNIMOS EXIXIBLES

Electrotecnia

- Resolución de problemas de Resistencia, Potencia y Energia

- Resolución de circuitos en continua

- Resolución de problemas mediante Kirchhoff, Thevenin, Norton, Wheastone, Superposición

- Resolución de problemas de Asociación de C

- Resolución de problemas de Fenómenos transitorios en C y L

- Resolución de problemas en C.A.. Resonancia

Electrónica analóxica.

- Resolución de problemas de Diodos

- Resolución de problemas de Transistores : Amplificadores, circuitos de potencia, temporizadores, osciladores

- Resolución de problemas de FA lineais : TRF, Rectificador, Filtro, Estabilizador, Regulador de tensión

- Resolución de problemas de FET y MOSFET

- Resolución de problemas de Amplificadores Operacionais

Electrónica dixital.

- Tratamiento analóxico e digital da información.

- Sistemas de numeración.

- Resolución de problemas de Álxebra de Boole.

- Resolución de problemas con Portas lóxicas.

- Resolución de problemas de Circuitos combinacionais : Codificadores, decodificadores, convertidores de código,multiplexores,demultiplexores,

comparadores.

- Resolución de problemas de Circuitos aritméticos : Aritmética binaria, circuitos sumadores e restadores.

- Resolución de problemas de Circuitos secuenciais : Biestables, contadores, rexistros de almacenamento, rexistros de desplazamento.

- Resolución de problemas de Xeneradores de impulsos.

- Resolución de problemas de sistemas programables, memorias e microprocesadores.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Realizaranse exames de unha ou varias unidades didácticas, como minimo un por avaliación. As preguntas, cuestions e exercicios trataran sobre

os contidos especificados en cada unidade. Será requisito para presentarse os exames parciais de cada avaliación o ter realizado todolas tareas

ou exercicios obligatorios propostos, e non ter perdida a avaliación continua. Os porcentaxes indicados para cada criterio de avaliación das

unidades didacticas son orientativos. En cada proba práctica ou exame se indicará a puntuación correspondente a cada parte, exercicio e

apartado. Os exames (referidos na programación como proba esrita PE) poderan ser escritos, orais, telemáticos e poderan requerir uso de

software especifico.

A nota da avaliación elaborarase así:

20% asistencia, participación, traballo en clase, iniciativa, traballo en equipo e observacion directa.

80% proba/s escrita/s (exame teorico practico)

Para aprobar cada avaliación a nota debe ser 5 ou superior.

Recuperacions:

Realizarase un exame final, a final de curso. Dito exame non terán que facelo os alumnos que teñan aprobado as tres avaliacions, ou que sua nota

media nos exames de cada avaliación sexa 5 o superior, e que non teñan menos de 4 en ninguna das evaluacions.

Non se garda a nota das partes  aprobadas para o curso seguinte, no caso de non superar o modulo en xuño.

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

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

As actividades de recuperación serán as seguintes:

- Probas teórico-prácticas realizadas no período de tempo posterior a cada avaliación. Será obrigatoria a entrega das memorias ou traballos

pendentes de cada avaliación para a sua recuperación.

As probas de recuperación estarán confeccionadas, tendo en conta mínimos esixibles do módulo segundo o punto 5 de esta programación

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

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua realizarán unha proba final consistente nun exame teórico-práctico escrito.

Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua deben realizar as tareas pendentes nas datas que lles poida indicar o profesor. Estos

traballos serán entregados previamente a data de comenzo da proba final indicada no parrafo anterior, e son requisito para poder facela proba.

Será responsabilidade do alumno informarse dos traballos a realizar e das datas dos exames escritos correspondente a cada avaliación.

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

Realizarase o seguimento desta programación e valorarase si se cumpriu co planificado, analizando as posibles causas de desvío e sacando as

conclusións oportunas para realizar os axustes necesarios.

Asemesmo comprobarase a idoneidade dos materiais aportados e se foron motivadores.

Analizarase a riqueza das interaccións profesor-alumno e as novas aportacións surxidas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó comezo do curso realizarase unha avaliación inicial dos alumnos co fin de intentar coñecer o ambiente social e familiar no que se desenvolven,

así como a motivación de cara ó ciclo, nivel formativo e posibles inquedanzas.

O procedemento para a realización da avaliación inicial poderá constar de:

- Proba escrita que versará sobre os conceptos teórico prácticos que deberían de coñecer antes de comezar o curso, así como a súa experiencia e

intereses previos.

- Entrevistas individuais cos alumnos co fin de ampliar a información que poida non quedar suficientemente clara no cuestionario.

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

ATENCIÓN A DIVERSIDADE

¿ Atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo:

A LOMCE tipifica este alumnado en 5 grupos dos que é habitual atopar nas aulas dos ciclos formativos alumnado estranxeiro e alumnado con

dificultades específicas de aprendizaxe o por TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividade).

Nestes casos as medidas de atención tomaranse de forma consensuada polo equipo docente contando co asesoramento do departamento de

Orientación e o visto bo do da Xefatura de estudos. En todo caso deberase garantir que segue a lexislación que temos ó respecto da Consellería

de educación e concretamente o dictado na páxina web "educonvives".

¿ Medidas de reforzo educativo:
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Son aquelas de carácter específico consistentes en evitar ou compensar as diferenzas en canto a formación previa ou capacidades do alumnado e

destinadas a acelerar ou lograr a igualdade no punto de partida para acceder con garantías aos novos contidos.

Estas medidas tratan de responder a situacións puntuais (alumnado que falta a clase de forma xustificada, alumnado con dificultades no cálculo

matemático, alumnado torpe coa ferramenta, etc.) e tomaranse de forma individualizada. As medidas que se tomarán nunha ensinanza destas

características serán do tipo:

- Fomento do traballo práctico.

- Proposta de actividades con diferentes niveis de dificultade.

- Formación de grupos heteroxéneos.

- Facilitar o acceso á aula fora do horario de clases.

- Proposta de actividades de reforzo a través da aula virtual.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

1. Educación para a saúde.

Nas Unidades Didácticas, aparecen referencias sobre as normas de hixiene e seguridade no traballo, así como as preocupacións e coidados

necesarios no emprego de determinadas ferramentas, máquinas e sistemas.

2. Educación para o consumidor.

O deterioro e a degradación do medio ambiente é unha consecuencia directa da sociedade consumista, insensible ante unha forma de actuar

descontrolada e de auténtico sen sentido. Dado que a maioría dos productos que consuminos orixínanse a través dun proceso tecnolóxico e teñen

relación directa coa electrónica, parece conveniente que o fondo deste módulo poda ter unha maior incidencia sobre o alumnado.

3. Educación ambiental.

Dende a electricidade e electrónica, este tema adquire unha gran relevancia, xa que afecta directamente a conceptos tan importantes como o

aforro enerxético e a reciclaxe de tódolos compoñentes de carácter eléctrico e electrónico, moitos deles considerados como altamente

contaminantes e polos tanto perigosos.

O desenvolvemento das unidades didácticas debe contribuir a crear unha conciencia cidadá na que prevaleza a necesidade de preservar os

medios naturais e medio ambientais así como a racionalización do uso da enerxía eléctrica e os recursos, de tal modo que poda existir un equilibrio

no que se poda afirmar que progreso non e sinónimo de destrucción do medio ambiente. Ademais, debe concienciarse o alumno/a de que gaste só

o papel necesario e ensinarlle onde poden tirar os residuos considerados perigosos para o medio ambiente.

4. Educación para a igualdade.

O longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe, transmitiráselles a tódolos alumnos/as a idea fundamental e básica de que todos/as somos e

debemos comportarnos como iguais. Non se farán distincións por idade, raza, sexo ou ideas relixiosas ou políticas. Evitarase, entre outras cousas,

a sobreprotección das rapazas a hora de abordar un problema de carácter técnico.

5. Educación para a convivencia

O desenvolvemento do respecto polas normas de convivencia e participación cidadá aplícase en numerosas actividades onde se require un

consenso de grupo para tomar unha serie de decisións ou para realizar unha determinada montaxe. Debe potenciarse neles a aceptación e o

respecto de opinións distintas ás propias. Ademais o alumnado debe ter claro o concepto de orde na realización das probas.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

As actividades complementarias que se realizarán durante o curso académico poden ser organizadas polo Departamento de Electricidade

Electrónica, polo Departamento de Orientación ou pola dirección do centro. Debido ó interese das actividades tratarase de acompañar ós alumnos

as diferentes conferencias que se poidan organizar.

10.Outros apartados

10.1) libro de texto

Utilizarase o libro "Electronica Aplicada" da editorial Paraninfo

10.2) ¿Como se van integrar os aprendizaxes que debeu adquirir o alumnado o curso pasado y non os teñen
adquirido?.

-Prestarase atención aos coñocemientos previos do alumno y no caso de detectarse carencias se reforzarán aquellos aspectos relacionados co

modulo que se consideren necesarios, a traves de explicaciones,  tareas y recomendación de recursos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0360 Equipamentos microinformáticos 52022/2023 159133

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

Profesorado asignado ao módulo EUGENIO JOSÉ BUJÁN CARBALLEIRA

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 título de técnico en instalacións de telecomunicacións ven regulado polo RD 1632/2009 do 30 de outubro que conten o perfil profesional que

sirve de referencia para definir a súa formación e que no futuro lle permitirá desempeñar determinados postos de traballo nas Pemes, a tenor do

Decreto 28/2010, do 25 de febreiro.

I.-Contorno profesional.

1. Esta figura profesional exerce a súa actividade en pequenas e medianas empresas, normalmente privadas, dedicadas á montaxe e ao

mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, circuítos pechados de televisión y seguridade electrónica, instalacións eléctricas

de baixa tensión e sistemas domóticos, instalacións microinformáticas, redes de datos e telefonía, instalacións de megafonía e sonorización tanto

por conta propia como por conta allea.

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Instalador/ora mantedor/ora de instalacións eléctricas de baixa tensión.

- Instalador/ora de antenas.

- Instalador/ora de sistemas de seguridade.

- Técnico en redes locais e telemática.

- Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos.

- Instalador/ora de telefonía.

- Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas.

- Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos informáticos.

- Técnico/a e montaxe e mantemento de sistemas de radiodifusións.

- Técnico/a en instalacións e mantemento en redes locais.

- Instalador/ora montador/ora de equipamentos telefónicos e telemáticas.

- Técnico en instalacións de son.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores.

1. No sector das instalacións e telecomunicacións prevese un forte crecemento na demanda de instalacións domóticos, instalacións de seguridade,

infraestruturas de telecomunicacións en edificios de vivendas, instalacións de telefonía e do sector terciario. A demanda mantense estable nas

instalacións eléctricas de baixa tensión.

2. A evolución tecnolóxica está a consolidarse sobre as redes de telecomunicación de banda larga, baseadas principalmente en fibra óptica, para

o tránsito de calquera tipo de información.

3. O desenvolvemento de novas tecnoloxías está a facer posible o cambio de

materiais e equipamentos para lograr unha maior eficiencia enerxética e seguridade eléctrica, de previsible implantación obrigatoria nos próximos

anos.

4. As empresas en que exerce a súa actividade tenden a delegar funcións e responsabilidades no persoal con esta titulación. Obsérvase a

preferencia por un perfil polivalente cun alto grao de autonomía, e con capacidade para a toma de decisións, para o traballo en equipo e para a

coordinación con persoal instalador noutros sectores.

II.-COMPETENCIA XERAL.

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de

telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a

regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.

III.-COMPETENCIAS PROFESIONAIS, PERSOAIS E SOCIAIS.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se relacionan deseguido:

a) Establecer a loxística asociada á montaxe e o mantemento, interpretando a

documentación técnica das instalacións e dos equipamentos.

b) Configurar e calcular instalacións e equipamentos determinando a localización e as dimensións dos elementos que os constitúen, consonte as

prescricións regulamentarias.
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c) Elaborar o orzamento de montaxe ou mantemento da instalación ou do equipamento.

d) Xuntar os recursos e os medios para acometer a execución da montaxe ou do mantemento.

e) Trazar a instalación de acordo coa documentación técnica, de xeito que se resolvan os problemas da súa competencia, e informar doutras

continxencias para asegurar a viabilidade da montaxe.

f) Montar os elementos compoñentes de redes de distribución de baixa tensión e elementos auxiliares en condicións de calidade, seguridade e

respecto polo medio.

g) Montar os equipamentos e as canalizacións asociadas ás instalacións eléctricas e automatizadas, instalacións solares fotovoltaicas e

infraestruturas de telecomunicacións en edificios, en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

h) Instalar e manter máquinas eléctricas rotativas e estáticas en condicións de calidade e seguridade.

i) Manter e reparar instalacións e equipamentos realizando as operacións de comprobación, axuste e substitución dos seus elementos, e

restituíndo o seu funcionamento en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

j) Verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento mediante probas funcionais e de seguridade, para proceder á súa posta en marcha

ou servizo.

k) Elaborar a documentación técnica e administrativa consonte a regulamentación, a normativa e os requisitos da clientela.

l) Aplicar os protocolos e as normas de seguridade, de calidade e respecto polo medio nas intervencións realizadas, nos procesos de montaxe e

mantemento das instalacións.

m) Integrarse na organización da empresa colaborando na consecución dos obxectivos e participando no grupo de traballo con actitude

respectuosa e tolerante.

n) Cumprir cos obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e actuando conforme os principios de responsabilidade e tolerancia.

o) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.

p) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

q) Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, de acordo co establecido na lexislación.

r) Xestionar a súa carreira profesional, analizando as oportunidades de emprego de auto emprego e de aprendizaxe.

s) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificación da produción e de comercialización.

t) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable
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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 Componentes principais de un ordenador. Ensamblado de un ordenadorO ordenador e os seus
compoñentes

28 30

2 Tipos de Software. Linux. WindowsSistemas operativos 30 20

3 Ferramentas do sistema. Imaxe do disco duro.Optimización do
sistema operativo

30 10

4 Instalar e compartir periféricosPeriféricos 16 5

5 Tratamentos de textos, follas de cálculo, power point, imaxes, navegadores, correo.Aplicacións
informáticas

25 25

6 Técnicas de mantemento, detección e reparación das averíasMantemento e
reparación do
ordenador.

25 5

7 Prevención de riscos laborais e protección ambientalPrevención de riscos
laborais

5 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O ordenador e os seus compoñentes 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. 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 Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento microinformático.

CA1.2 Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base.

CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA1.4 Ensambláronse a placa base, o microprocesador, os elementos de refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de lectura e gravación, e a tarxeta de rede, entre
outros, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.5 Configuráronse os parámetros máis significativos da bios, e actualizouse seguindo os pasos descritos en fábrica.

CA1.6 Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

CA1.7 Medíronse as tensións típicas das fontes de alimentación para computadores persoais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais dun sistema microinformático.

 Compoñentes de equipamentos microinformáticos. Caixas: características. Placas base: factores de forma. Fontes de alimentación: tipos, características eléctricas e físicas.
Microprocesadores.  Dispositivos de memoria e almacenamento. Dispositivos de entr
 Ensamblaxe de equipamentos microinformáticos. Documentación técnica dos compoñentes. Ferramentas e utensilios para a montaxe.

 A bios: configuración. Actualización do firmware.

 Utilidades de diagnóstico e verificación do equipamento ensamblado.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas operativos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación. 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 Analizáronse as funcións do sistema operativo.

CA2.2 Describiuse a estrutura do sistema operativo.

CA2.3 Analizáronse os sistemas de ficheiros máis importantes.

CA2.4 Verificouse a idoneidade do hardware.

CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo.

CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).

CA2.9 Configurouse un xestor de arranque.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sistema operativo: concepto, elementos e estrutura.

 Instalación de sistemas operativos libres e propietarios: parámetros básicos e licenzas.

 Sistema de ficheiros: tipos e características.

 Particións: tipos e características.

 Xestores de arranque: instalación e configuración.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Optimización do sistema operativo 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o seu uso. 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 Actualizouse un sistema operativo xa instalado.

CA3.2 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de programas e aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización do sistema, etc.).

CA3.3 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo instalado.

CA3.4 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo.

CA3.7 Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

 Xestión do sistema de ficheiros.

 Xestión dos procesos do sistema e de usuario.

 Activación e desactivación de servizos.

 Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, do hardware instalado e das aplicacións.

 Instalación e actualización de aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización, etc.).

 Instalación de actualizacións dos sistemas operativos.

 Utilidades para a creación e a restauración de imaxes de partición/disco.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Periféricos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de fábrica dos equipamentos. 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 Interpretáronse manuais de instalación.

CA4.2 Instaláronse periféricos de impresión estándar.

CA4.3 Instaláronse periféricos de captura de imaxes dixitais.

CA4.4 Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións.

CA4.5 Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos.

CA4.6 Instaláronse sistemas sen fíos (bluetooth, wireless, etc.).

CA4.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo e correctivo.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de impresión: tipos e especificacións. Servidores de impresión.

 Periféricos de captura e dixitalización de imaxes: escáner, cámara, etc.

 Periféricos multimedia de son (altofalantes, micrófonos, etc.) e de imaxe (monitores, proxectores, etc.).

 Periféricos de entrada: teclado, rato, etc.

 Redes sen fíos: bluetooth e wireless. Funcionamento e características. Recursos compartidos.

 Mantemento básico dos periféricos. Instalación e actualización dos drivers.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Aplicacións informáticas 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. 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 Utilizáronse programas de tratamento de texto.

CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo.

CA5.3 Utilizáronse programas de bases de datos.

CA5.4 Creáronse presentacións utilizando programas específicos.

CA5.5 Deseñáronse patróns.

CA5.6 Utilizáronse outras aplicacións incluídas nun paquete ofimático (tratamento de imaxes e publicacións, etc.).

CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico.

CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet.

CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tratamento e procesamento de textos: OCR.

 Creación de follas de cálculo.

 Creación de bases de datos.

 Creación de presentacións.

 Xestores de correo electrónico e navegadores web.

 Manexo das utilidades de internet.

 Outras aplicacións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento e reparación do ordenador. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. 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 Describiuse o proceso de arranque dun computador.

CA6.2 Configuráronse as versións máis habituais e representativas do programa de arranque dun equipamento.

CA6.3 Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, problemas en discos fixos, sobrequecemento do microprocesador,
etc.).

CA6.4 Utilizáronse programas de diagnóstico.

CA6.5 Substituíronse compoñentes deteriorados, interpretando as especificacións de fábrica.

CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA6.7 Realizáronse probas de rendemento do sistema.

CA6.8 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes e de software.

CA6.9 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación).

4.6.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de mantemento preventivo, e operacións programadas.

 Detección e reparación de avarías de hardware ou de software nun equipamento microinformático. Fallos comúns: criterios e puntos de revisión. Sinais de aviso, luminosos e acústicos.
Creación dun disco de arranque.  Posta en servizo de equipamentos con pro
 Elaboración dun informe da avaría e reparación.

 Ampliacións de hardware e actualizacións do software. Incompatibilidades.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Prevención de riscos laborais 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. 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 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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5.a) Mínimos exixibles para alcanzar uhna  avaliación positiva:

CA1.1 - Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento microinformático.

CA1.2 - Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base.

CA1.3 - Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para a ensamblaxe de equipamentos microinformáticos.

CA1.4 - Ensambláronse a placa base, o microprocesador, os elementos de refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de

lectura e gravación, e a tarxeta de rede, entre outros, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.5 - Configuráronse os parámetros máis significativos da bios, e actualizouse seguindo os pasos descritos en fábrica.

CA1.6 - Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico para verificar as prestacións do conxunto ensamblado.

CA1.7 - Medíronse as tensións típicas das fontes de alimentación para computadores persoais.

CA2.1 - Analizáronse as funcións do sistema operativo.

CA2.2 - Describiuse a estrutura do sistema operativo.

CA2.3 - Analizáronse os sistemas de ficheiros máis importantes.

CA2.4 - Verificouse a idoneidade do hardware.

CA2.5 - Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.6 - Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo.

CA2.7 - Describíronse as incidencias da instalación.

CA2.8 - Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).

CA2.9 - Configurouse un xestor de arranque.

CA3.1 - Actualizouse un sistema operativo xa instalado.

CA3.2 - Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de programas e aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización do sistema,

etc.).

CA3.3 - Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo instalado.

CA3.4 - Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA3.5 - Configuráronse perfís de usuario e grupo.

CA3.6 - Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo.

CA3.7 - Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente.

CA4.1 - Interpretáronse manuais de instalación.

CA4.2 - Instaláronse periféricos de impresión estándar.

CA4.3 - Instaláronse periféricos de captura de imaxes dixitais.

CA4.4 - Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións.

CA4.5 - Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos.

CA4.6 - Instaláronse sistemas sen fíos (bluetooth, wireless, etc.).

CA4.7 - Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo e correctivo.

CA5.1 - Utilizáronse programas de tratamento de texto.

CA5.2 - Utilizáronse programas de folla de cálculo.

CA5.3 - Utilizáronse programas de bases de datos.

CA5.4 - Creáronse presentacións utilizando programas específicos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA5.5 - Deseñáronse patróns.

CA5.6 - Utilizáronse outras aplicacións incluídas nun paquete ofimático (tratamento de imaxes e publicacións, etc.).

CA5.7 - Traballouse con programas de xestión de correo electrónico.

CA5.8 - Utilizáronse programas de acceso a internet.

CA5.9 - Utilizáronse ferramentas de internet.

CA6.1 - Describiuse o proceso de arranque dun computador.

CA6.2 - Configuráronse as versións máis habituais e representativas do programa de arranque dun equipamento.

CA6.3 - Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento microinformático (mala conexión de compoñentes, problemas en discos

fixos, sobrequecemento do microprocesador, etc.).

CA6.4 - Utilizáronse programas de diagnóstico.

CA6.5 - Substituíronse compoñentes deteriorados, interpretando as especificacións de fábrica.

CA6.6 - Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

CA6.7 - Realizáronse probas de rendemento do sistema.

CA6.8 - Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes e de software.

CA6.9 - Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación).

CA7.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de

transporte.

CA7.2 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA7.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de

protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA7.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.7 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.8 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

5.b) Criterios de cualificación

O proceso de avaliación  será  continuo.

Para cada unha das tres avaliacións realizarase a cualificación da maneira seguinte:

Exame teórico: 50%

Probas prácticas: 50%

A cualificación, será numérica, entre un e dez, sen decimais. En todos os casos nas actas de avaliación parcial ou na final, a puntuación

redondearase por exceso ou defecto (se a parte decimal da cualificación e menor ou igual a 0,5 puntos o redondeo será hacia abaixo en caso

contrario o redondeo será hacia arriba).

Farase un exame teórico por cada unidade didáctica que se puntuará sobre 10. Cada unha das probas prácticas tamén se puntuará sobre 10

puntos. As probas prácticas valoraranse cunha táboa de observación e/ou lista de cotexo. Haberá tamén outra taboa de observación para valorar

unha serie de contidos actitudinais que terán un peso do 10% da proba práctica.

Para realizar a media entre as probas prácticas e o exame teórico é necesario que o alumnado alcance un mínimo dun 4 da nota asignada en cada

unha das partes. É necesario alcanzar un 5 de media entre os exames teóricos e as probas prácticas de cada unha das avaliacións para que a

avaliación sexa positiva en caso contrario estarán obrigados a ir a recuperación.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación serán individualizadas, de xeito que cada alumno terá que recuperar soamente os criterios de avaliación non

superados en cada avaliación parcial.

Para recuperar a materia é necesario superar todos os mínimos exixibles. Distinguimos varios casos concretos:

1. No caso do alumnado que non supere algunha das dúas primeiras avaliacións parciais (1ª e 2ª), deberá realizar a recuperación das

avaliacións suspensas. A recuperación programarase ao comezo dos trimestres 2º e 3º respectivamente. Programaránse actividades de

recuperación consistentes en actividades prácticas no taller e/ou unha proba escrita baseada en todos os criterios de avaliación descritos no

apartado anterior. A nota máxima nestas probas de recuperación será de cinco puntos.

2. O alumnado que teña o módulo pendente logo da realización da 3ª avaliación, entre a 3ª avaliación parcial e a avaliación final de módulos

do 1º curso deixarase un período non superior a tres semanas que, entre outras actividades, se destinará á realización de actividades de

recuperación dos módulos pendentes. Estas actividades tratarán de preparar ao alumnado para a proba teórico-práctica coa que poderán

recuperar o módulo e que se baseará en todos os criterios de avaliación do currículo.

3. No caso do alumnado que pase a segundo curso co módulo pendente, realizarase un informe de avaliación individualizado no que se

indiquen os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación non superados. As actividades de recuperación serán as que comprendan ditos

elementos do currículo e programaranse ao longo dos dous primeiros trimestres do curso académico seguinte.

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

Dado que o módulo ten unha duración de 159 sesións, o número máximo de faltas de asistencia (non xustificada) para ter dereito á avaliación

continua será de 16 sesións (10%). A perda deste dereito supón que se pode seguir asistindo a clase pero haberá que realizar unha avaliación

extraordinaria.

Os alumnos que por algún motivo teñan perdido o dereito ó sistema de avaliación continua deberán acollerse ao sistema extraordinario de

avaliación que consistirá en:

1. Unha proba teórica escrita. Esta proba terá un valor de 50%.

2. Unha proba práctica que se realizará no laboratorio de electrónica. Esta proba tera un valor de 50%. Cada unha destas probas será

calificada sobre 10.

É necesario alcanzar un 5 para que a avaliación sexa positiva, para realizar a media é necesario que o alumnado alcance o 50% da nota asignada

a cada unha das probas propostas.

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

O seguimento da programación será documentada por cada docente na plataforma informática e no caderno de aula, dando conta mensualmente

nas reunións de equipo docente ou do Departamento

No caso de modificacións na programación, xustificarase debidamente e deixarase na acta de reunión do equipo docente ou do Departamento da

familia profesional.

Ao final de cada trimestre o profesorado fará unha auto avaliación sobre a súa práctica docente seguindo o modelo creado polo departamento.

Este cuestionario pretende servir de reflexión ao profesorado sobre distintos indicadores da práctica educativa.

Ao final de curso cada docente realizará a Memoria final do módulo segundo o modelo establecido na que se incluirán todas as propostas de

mellora feitas durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do vindeiro curso.

Ademais realizarase a avaliación final desta programación didáctica, na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do mesmo. Esta

avaliación será realizada en principio polo profesorado, que anotará as súas observacións nun impreso que recolla todos os apartados da mesma.
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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. Os datos recolleranse durante as

primeiras semanas e procederán, fundamentalmente de tres fontes de información:

1. En primeiro lugar, dun cuestionario que se cubrirá nos primeiros días de clase, no que se recollerán datos persoais, sociais e profesionais.

2. En segundo lugar, dunha proba escrita na que se recollerán datos acerca do coñecemento técnico concreto acerca da materia do módulo

profesional.

3. En terceiro lugar, da observación directa do comportamento social e académico durante dito período inicial do curso.

Emitirase un informe para o titor/a, que recabará os informes individualizados de avaliación do alumnado repetidor, se fose o caso, asi como

información dos estudos académicos, dos ditames específicos do alumnado discapacitado ou con NEE, e da experiencia profesional previa. A

avaliación inicial, en ningún caso levará asociada ningunha cualificación, para o alumnado.

O titor levantará acta dos acordos e comunicarao á Xefatura de Estudos.

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

Para aquel alumnado que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse uns

reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que

favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumnos esixan que se

incorporen medidas extraordinarias.

O alumnado ten diferentes ritmos de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno, capacidades,

etc. Todo esto sitúa aos docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".

A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:

1. Alumnos con necesidades educativas especiais.

Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE).

No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas mas axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior

rendemento e integración.

2. Alumnos con altas capacidades intelectuais.

No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema educativo, con independencia da idade do

alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando conceptos, investigando feitos e creando retos que

favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.

3. Alumnos con integración tardía no sistema educativo.

No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ao

curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que

favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa

finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno.

Teráse en conta o diferente grao de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de

integración lingüística (orixe estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación.

Prevese a medida de flexibilización modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de

apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización

distinta á establecida con carácter xeral.

Calquera medida de atención á diversidade que saia do marco das medidas ordinarias (agrupamentos, reforzo educativo, etc..) realizaráse

contando co diagnóstico, asesoramento e seguimento do departamento de orientación do centro.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Distínguense os seguintes valores:

- Educación para a sociedade do entorno: na que desdobra nunha educación para a paz onde se fomentarán actitudes tolerantes e

respectuosas entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en equipo; e nunha educación para a igualdade de oportunidades entre

razas e sexos, onde se debe evitar a discriminación social. Posibles tarefas: implicar ós rapaces en cargos de responsabilidade na aula, facer

grupos de traballo equilibrados de alumnos/as para evitar discriminación social.

- Educación para a saúde: nas actividades prácticas respetaranse as normas de seguridade e hixiene persoal e material: prevención e

protección fronte a accidentes eléctricos; posturas ergonómicas no emprego do ordenador; dispor dunha iluminación axeitada para a hixiene da

vista.

- Educación do consumidor: realizar unha valoración crítica dos produtos comerciais actuais; consumir dispositivos electrónicos reciclables e

ecolóxicos para non deteriorar o medio ambiente; etc.

- Educación ambiental: na selección dos materiais e equipos procurarase aqueles que non danen o entorno; os residuos xerados nas

actividades serán recollidos, tratados axeitadamente e reciclados se fora o caso (por exemplo: contedores de papel, etc.).

- Educación moral e cívica: fomentar o bo uso dos recursos didácticos e materiais na aula-taller.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A educación non e algo que quede reducido o ámbito do centro educativo, senón que debe ter extensión a sociedade na cal nos desenvolvemos,

ainda mais,  cando neste ciclo  orientase  a adquisición dunhas capacidades e dunha titulación que lle permitirá  o alumno/a  integrarse na

sociedade e no mundo laboral.

As actividades complementarias dentro e fora do centro son un recurso didáctico máis do módulo. Estas actividades son unha continuación das

realizadas no centro, están polo tanto, dirixidas á consecución dos mesmos resultados de aprendizaxe.

Este tipo de actividades, ademais de ter un claro interese pedagóxico e didáctico, permíten ofrecer ós alumnos a oportunidade de relacionar os

contidos que se ven na aula coa realidade do seu entorno máis ou menos inmediato.

 As actividades a realizar dependerán de razóns presupostarias e do tempo disponible.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0363 Instalacións de megafonía e sonorización 62022/2023 192160

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

Profesorado asignado ao módulo GUILLERMO BENITO ANTÓN CRESPO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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 instalacións de megafonía e

sonorización de recintos.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

 Interpretación e representación de esquemas de instalacións de megafonía e sonorización de locais e recintos.

 Identificación de compoñentes, ferramentas e equipamentos.

 Configuración de pequenas instalacións de megafonía e sonorización.

 Montaxe de instalacións de megafonía e sonorización.

 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 megafonía en vivendas e edificios.

 Instalación de sistemas de megafonía en recintos para espectáculos.

 Instalación e mantemento de instalacións de megafonía para seguridade, emerxencia e evacuación.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

 Interpretación de documentación técnica relativa á megafonía e a sonorización.

 Realización e interpretación de esquemas de instalacións.

 Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización.

 Realización de medidas, axustes e verificación de parámetros.

 Uso das tecnoloxías da información e comunicación.

 Realizaciónde memorias e informes técnicos.
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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 Introducción básica e coñecemento dos materiais de un sistema de audioIdentificación dos
elementos de
megafonía e
sonorización

22 10

2 Definición de pequenas instalacións de audio profesionalConfiguración de
pequenas instalacións
de megafonía e
sonorización

30 20

3 Elaborar un plan de montaxe dunha instalación básicaProxecto de
instalacións de
megafonía e
sonorización

30 20

4 Montar unha inatalación básica de sonorizaciónMontaxe de
instalacións de
megafonía e
sonorización

30 10

5 Realizar a posta a punto. Medidas e axustes nun sistema de audioVerificación, axustes e
medidas nas
instalacións de
megafonía e
sonorización

30 10

6 Localización e reparación de avaríasReparación de avarías
e en equipamentos e
instalacións de
megafonía e
sonorización

30 20

7 Normas para un traballo seguro e respetuoso co entornoSeguridade,
prevención de riscos e
protección ambiental

20 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Identificación dos elementos de megafonía e sonorización 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as
súas características máis salientables. 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 Analizouse a normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización.

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións segundo a tecnoloxía utilizada (con cables, VoIP ou sen fíos), a tipoloxía (distribución, ambientación, seguridade e emerxencia, etc.) e o lugar
de localización (exterior, interior e nun vehículo).

CA1.3 Identificáronse os elementos da instalación (sistemas de previo, procesadores de sinal, mandos, micrófonos, difusores electroacústicos, etc.).

CA1.4 Identificáronse os tipos de canalizacións en función dos espazos polos que discorra a instalación.

CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas, e utilizáronse catálogos comerciais.

CA1.6 Describíronse a función e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión.

CA1.7 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Son: conceptos teóricos e unidades de medida.

 0Son en espectáculos.

  Instalacións de son en vehículos.

  Programas de edición e tratamento de sinal.

 Sistemas de reforzo sonoro e megafonía.

 Sistemas de potencia. Amplificadores. Procesadores de sinal

 Sistemas de previo.

 Microfonía e pantallas acústicas.

 Acústica de recintos interiores.

 Métodos de predición e cálculo do comportamento acústico dunha sala.

 Acústica en exteriores

 Megafonía industrial.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Configuración de pequenas instalacións de megafonía e sonorización 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de instalación. 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 Analizáronse as especificacións funcionais, técnicas e económicas da instalación en función da súa utilización.

CA2.2 Realizouse o esquema normalizado da instalación a partir das especificacións dadas, tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA2.3 Utilizáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación para o cálculo (potencia, impedancia, relación sinal/ruído, distorsión harmónica, etc.).

CA2.4 Calculáronse e analizáronse as variables e as características acústicas do local, do recinto ou do vehículo (coeficiente de absorción, tempo de reverberación, resonancia, etc.).

CA2.5 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación e aparellos de medida.

CA2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas e normativas.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA2.9 Elaborouse o manual de utilización.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía utilizada nas instalacións.

 Planificación de pequenas instalacións de megafonía e sonorización.

 Cálculos das variables acústicas básicas dos recintos que se vaian sonorizar (coeficiente de absorción, SPL, etc.).

 Normativa e regulamentación.

 Aparellos de medida e ferramentas informáticas.

 Confección de orzamentos e manuais de funcionamento.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Proxecto de instalacións de megafonía e sonorización 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que interpreta as especificacións e elabora esquemas. 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 Interpretáronse esquemas da instalación e comprobáronse as dificultades de montaxe para canalizacións e equipamentos.

CA3.2 Comprobouse e analizouse a acústica do recinto.

CA3.3 Propuxéronse distintas solucións para resolver posibles dificultades acústicas e de montaxe.

CA3.4 Comprobouse que a potencia de saída dos amplificadores sexa a adecuada para proporcionar o nivel de presión sonora (SPL) óptimo cos difusores acústicos.

CA3.5 Identificáronse os elementos difusores de sinal e comprobouse que as súas características sexan as axeitadas para o recinto da instalación.

CA3.6 Realizouse a instalación, tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Instalación de sistemas de megafonía: procesos, equipamentos, material e medios.

 Interpretación de esquemas.

 Análise das características acústicas dos recintos.

 Uso de aparellos de comprobación e mellora da instalación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe de instalacións de megafonía e sonorización 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta canalizacións e cableamento de instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación de planos e esquemas 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 Seleccionáronse os elementos de montaxe de canalizacións (tubos, cables, ancoraxes e soportes, etc.).

CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos necesarios para a montaxe.

CA4.3 Utilizáronse técnicas apropiadas na montaxe de canalizacións.

CA4.4 Montáronse os cadros de distribución e as caixas de conexión na súa localización exacta.

CA4.5 Tendeuse e etiquetouse o cableamento, utilizando códigos de catálogo.

CA4.6 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación con cableamento e conectadores normalizados.

CA4.7 Interpretouse a documentación técnica da instalación (planos, esquemas e regulamentación, etc.).

CA4.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe e tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Selección de elementos, ferramentas e equipamentos para a montaxe.

 Técnicas de montaxe de instalacións de megafonía en recintos interiores.

 Técnicas específicas de montaxe en recintos exteriores.

 Técnicas de montaxe en vehículos.

 Medios e equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe de instalacións de megafonía.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Verificación, axustes e medidas nas instalacións de megafonía e sonorización 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. 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 Montáronse os equipamentos (sistemas de previo, microfonía, mandos, etc.) seguindo as instrucións de fábrica.

CA5.2 Montáronse e comprobáronse os equipamentos sen fíos.

CA5.3 Montáronse os difusores acústicos segundo as súas características, para conseguir o nivel de presión sonora desexado.

CA5.4 Conectáronse os equipamentos e os elementos da seguindo a documentación técnica.

CA5.5 Realizáronse medidas dos parámetros máis significativos da instalación (nivel de presión sonora SPL, distorsións, disfonía, atenuación e interferencias, etc.).

CA5.6 Realizáronse probas funcionais e axustes en diversos puntos cos equipamentos correspondentes (ecualizadores, analizador de son, etc.).

CA5.7 Contrastáronse os valores obtidos cos especificados na documentación técnica.

CA5.8 Elaborouse un informe sobre as actividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Unidades e parámetros característicos da instalación de megafonía.

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de megafonía e sonorización: polímetro, sonómetro, analizador de son, rexistradores gráficos, osciloscopio, etc.

 Axustes e posta en servizo de instalacións de megafonía e sonorización.

 Relación entre sinal e ruído, distorsión harmónica, tempo de reverberación, coeficiente de absorción e outros parámetros.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Reparación de avarías e en equipamentos e instalacións de megafonía e sonorización 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a relación entre a disfunción e a
súa causa. 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 Definíronse os tipos das avarías máis comúns en instalacións de megafonía e sonorización.

CA6.2 Describíronse técnicas e utilizáronse medios específicos na detección e na reparación de avarías.

CA6.3 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e a súa repercusión na instalación.

CA6.4 Identificáronse os síntomas das avarías ou da disfunción, e localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA6.5 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría e restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA6.6 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, dos procedementos utilizados e dos resultados obtidos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Tipos de mantemento en instalacións de megafonía e sonorización.

 Manuais de mantemento e servizo.

 Equipamentos e medios para utilizar na comprobación de avarías.

 Normativa de seguridade. Equipamentos e elementos de seguridade. Medidas de protección, sinalización e seguridade.

 Tipo de avarías en instalacións de megafonía e sonorización.

 Ferramentas e utensilios para reparación e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización.

 Equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe e no mantemento de instalacións de megafonía e sonorización.

 Diagnóstico, localización e reparación de avarías.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Seguridade, prevención de riscos e protección ambiental 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos para os
previr. 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 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Normas de seguridade persoal e dos equipamentos en instalacións de megafonía e sonorización.

 Medios e equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe de instalacións de megafonía e sonorización.

 Normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización.
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A cualificación estará composta do seguinte xeito: examen escrito e actividades ou traballos prácticos e escritos (inclúe a aula virtual).

Sendo necesario para lograr a superación satisfactoria do módulo realizar todos os traballos prácticos e escritos que corresponden ao bloque

práctico (inclúe a aula virtual) cunha nota mínima de 5 ou máis. (Porcentaxe 40%)

Realizar os exames ou/e probas escritas, que corresponden ao bloque teórico,  obtendo unha nota mínima de 5 ou máis. (Porcentaxe 60%)

Para obter o aprobado do módulo, e imprescindible que en cada bloque (Práctico, teórico) se obteña un cinco ou máis.

MINIMOS EXIXIBLES: Son os indicados no apartado 4.c

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DOS TRABALLOS ESCRITOS:

- Aspectos formais (20%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento.

- Contidos (70%): dificultade, grao de resolución da proposta, orixinalidade, actualidade, alternativas presentadas e resultados obtidos.

- Exposición e defensa (10%): calidade da exposición oral e das propostas as preguntas plantexadas.

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DOS EXAMES:

- O peso de cada problema ou pregunta indicarase no enunciado.

- Haberá un exame por trimestre.

- Parte teórica (preguntas de resposta curta, ordenación, verdadeiro ou falso ou desenvolvemento) 40%

- Problemas (Poden incluir realización de esquemas e cálculos) 60%

Para obter o aprobado do módulo, e imprescindible que en cada bloque (Práctico, teórico) se obteña un cinco ou máis. Se nalgún bloque a nota

fora inferior a 5, a cualificación do módulo sería de suspenso, ben na avaliación parcial ou na final.

A nota final do módulo será a media aritmética entre as notas acadadas en cada avaliación. En calquera caso, para facer a media, a nota de cada

traballo ten que ser igual ou maior a cinco, se non se cumpre suspendese o módulo e a nota final será igual ou menor a catro. Na nota final tamén

se terá en conta o traballo realizado nas horas de clase. O módulo superase o acadar unha calificación global de cinco puntos ou máis.

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

Progamaranse actividades para a recuperación do ou dos apartados no que o alumno non acadou os contidos mínimos esexibles, por tanto

aplicaránse as medidas de reforzo de forma individualizada. Realizaránse as seguintes actividades:

Realización de exercicios teóricos e prácticos propostos polo profesor daquelas unidades didácticas non acadadas polo alumno.

Para a realización destas actividades disporase dun horario específico onde o profesor incidirá sobre aqueles aspectos teórico-prácticos nos que

se requira especial reforzo para poder acadar os contidos mínimos esixibles.
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Os criterios, procedementos de  avaliación e cualificación destas actividades serán os contemplados con caracter xeral na programación.

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

Realización dunha proba teórico-practica relativa ós obxetivos mínimos.

No caso de perda de dereito a avaliación continua, faráse unha proba final única de carácter escrito e práctico.

Nesta proba, o alumno deberá demostrar que domina os contidos e procedementos do módulo, especialmente os contidos mínimos citados nesta

programación.

Mantense os pesos definidos para a avaliación ordinaria:

Parte práctica  40%

Proba escrita 60%

Tendo que obter como mínimo un 5 en cada parte para poder facer media e aprobar o módulo.

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

Farase unha reflexión o remate de cada trimestre sobre as unidades didácticas desenvolvidas, sobre as que se observará  ó progreso, motivación

e actitude dos alumnos. Tamén se terán en conta as observacións que fagan os alumnos  como resultado dos debates propostos polo profesor

sobre a metodoloxia  para exposición  dos contidos  e  os  exercicios e exemplos, para comprobar que son axeitados para acadar os obxetivos.

Observaranse aspectos como:

- Foi suficiente o tempo destinado a cada U.D.

- As actividades de ensino-aprendizaxe responderon o que se esperaba delas

- Motivación, aburrimento ou desinterese por parte do alumno.

- Vaise cumprindo  a temporalización

- Os obxectivos foron acadados

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Faráse unha enquisa inicial das circunstancias e coñecementos previos do alumnado, ben mediante observación, ou ben mediante a realización

dunha proba ou cuestionario escrito.

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

Elaboración de exercicios complementarios, e con distintos niveis de dificultade e profundización, para aqueles alumnos que o precisen.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto ás competencias persoais e sociais teranse en conta as seguintes.

- Asistencia e puntualidade

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas

- Participación e atención prestada,

- Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente

- Respeto pola seguridade e saúde no traballo

- Orde e limpeza

- Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta

- Disponibilidade do material necesario para as clases

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Se os medios o permiten realizaránse exposicións e experimentos que ilustren e reforcen a formación do alumnado.

Tamén valorarase realizar unha visita a unha instalación dunha empresa ou edificio público.

10.Outros apartados

10.1) Medoloxías

O curso tera unha metodoloxía de carácter  PRESENCIAL.

As tarefas escritas a realizar polo alumnado se entregaran todas pola aula virtual. Todas as tarefas estarán basadas nas explicacións dadas na

aula e sempre utilizando o libro de texto do curso, cos cuestionarios de cada tema.

Para as tarefas prácticas se faran turnos rotatorios debido as limitacións de materiais funxibles, mentras un grupo fai traballos prácticos o outro

grupo de alumnos fara os traballos de deseño da práctica no ordenador/aula virtual

Non se contempla ninguha integración de aprendizaxes non adquiridos no curso anterior, por ser este un curso primeiro.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0365 Instalacións de radiocomunicacións 42022/2023 128107
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Dada a variedade de situacións educativas e o contexto socio-laboral de A Coruña, ofértase un ciclo formativo de grao medio de Instalacións de

telecomunicacións en réxime para as persoas adultas e formúlase un currículo como "deseño aberto" para adecualo o máis posible á realidade da

zona e ao tipo de alumnado deste réxime (alumnado que abandonou hai moito tempo os estudos, con diferentes niveis de desenvolvemento

cognitivo e procedimental, alumnado en situación de desemprego que busca unha oportunidade no mundo laboral, alumnado que ten necesidade

de unha titulación académica para poder desenvolver o seu traballo, alumnado que busca promocionarse no seu emprego, etc).

A formación profesional, no ámbito do sistema educativo, ten como finalidade a preparación dos alumnos para a actividade no campo profesional,

proporcionándolles unha formación polivalente que lles permita adaptarse ás modificacións laborais que poidan producirse ao longo da súa vida.

Así mesmo, entre as finalidades máis destacadas da FP que son comúns ao conxunto de ciclos de grao medio destacan:

- Facilitar a incorporación dos mozos á vida activa.

- Contribuír á formación permanente dos cidadáns.

- Atender ás demandas de cualificación do sistema produtivo.

Estas finalidades, ratifican a pretensión de que o IES estea en disposición de prestar á poboación adulta, do mesmo xeito que o veu facendo

ultimamente, unha formación que permita acomodarse ás demandas de cualificación do sistema produtivo.
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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 Conceptos básicos e elementos de radiocomunicacións.Sistemas de
radiocomunicacións.

45 25

2 Instalación de equipamentos de radiocomunicacións e elementos auxiliaresInstalación de
equipamentos de
radiocomunicacións e
elementos auxiliares

30 25

3 Configuración e posta en servizo de equipos de radiocomunicacionesConfiguración e posta
en funcionamento de
equipos de
radiocomunicaciones

30 25

4 Mantemento e areparación de avarías nos sistemas de radiocomunicacións.Mantemento e
reparación de avarías
en sistemas de
radiocomunicacións.

15 20

5 Prevención de riscos laborais e protección ambientalPrevención de riscos
laborais e protección
ambiental

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 Sistemas de radiocomunicacións. 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas
características e as súas aplicacións. 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 Describiuse a estrutura das redes fixas e móbiles de radiocomunicacións.

CA1.2 Describíronse os sistemas de transmisión para radiodifusión e televisión.

CA1.3 Clasificáronse os sistemas de radiocomunicación segundo a súa localización, as tecnoloxías e a cobertura.

CA1.4 Recoñecéronse as interfaces de conexión entre equipamentos e coa rede troncal.

CA1.5 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

CA1.6 Describíronse as características dos equipamentos, os medios de transmisión e os elementos auxiliares.

CA1.7 Relacionouse cada equipamento de emisión e recepción coas súas aplicacións características.

CA1.8 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos dos esquemas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sinais de radiofrecuencia: características.

 0Antenas e sistemas radiantes: tipos e características, orientación, medidas e elementos auxiliares.

  Simboloxía normalizada.

 Espectro electromagnético. Propagación de ondas electromagnéticas.

 Medios de transmisión guiados e non guiados: tipos e características.

 Emisión e recepción: conceptos e bloques funcionais.

 Modulación e demodulación de sinais: tipos.

 Sistemas de radiocomunicacións: características.

 Redes móbiles e fixas: arquitectura e funcionamento; tecnoloxías e servizos.

 Sistemas de radiodifusión: radio, televisión vía satélite e televisión dixital terrestre.

 Radioenlaces analóxicos e dixitais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalación de equipamentos de radiocomunicacións e elementos auxiliares 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a documentación
técnica. 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 Interpretouse documentación técnica (planos e esquemas, etc.).

CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o instrumental de medida.

CA2.3 Montáronse os elementos auxiliares das antenas.

CA2.4 Montáronse as antenas.

CA2.5 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus elementos auxiliares.

CA2.6 Localizáronse e fixáronse os equipamentos de radiocomunicacións.

CA2.7 Etiquetáronse os equipamentos e as liñas de transmisión.

CA2.8 Conectáronselles os tubiños flexibles aos elementos auxiliares.

CA2.9 Conectáronse entre eles os equipamentos con distintos medios de transmisión (radiofrecuencia, par, fibra óptica, etc.), e cos elementos radiantes.

CA2.10 Conectouse o sistema de alimentación e sistemas redundantes (SAI, fotovoltaica, etc.).

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de planos e esquemas.

 Equipamentos de comunicacións.

 Interfaces físicas.

 Técnicas de conectorización de cable coaxial e FO. Verificacións.

 Equipamentos de alimentación: sistemas de alimentación ininterrompida, grupos electróxenos e placas solares.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Configuración e posta en funcionamento de equipos de radiocomunicaciones 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida. SI

RA4 - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que interpreta e executa plans de proba. 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 Identificouse o software segundo o tipo e as características do equipamento.

CA3.2 Cargouse o software e comprobouse o seu recoñecemento e a súa versión.

CA3.3 Seleccionáronse os parámetros de configuración segundo as características, o tipo e o funcionamento do equipamento (receptor, descodificador e transmisor, etc.).

CA3.4 Parametrizouse o equipamento de acordo coa aplicación.

CA3.5 Seleccionouse e configurouse o tipo de acceso remoto.

CA3.6 Comprobouse a funcionalidade do equipamento.

CA3.7 Realizouse o histórico de software e parámetros de configuración de cada equipamento.

CA3.8 Cumpriuse a normativa na asignación de bandas e frecuencias.

CA4.1 Seleccionáronse equipamentos, materiais, ferramentas e instrumental de medida.

CA4.2 Verificouse a conexión dos equipamentos e dos dispositivos cos sistemas de alimentación e os elementos radiantes.

CA4.3 Verificouse que os sistemas de alimentación subministren as tensións coa marxe de tolerancia establecida.

CA4.4 Realizouse a comprobación visual de funcionamento dos equipamentos e dos dispositivos.

CA4.5 Realizouse a medición de relación de ondas estacionarias (ROE) en cada banda de frecuencia e nas liñas de transmisión, entre os transceptores e as antenas.

CA4.6 Realizáronse axustes para garantir unha ROE dentro dos límites establecidos.

CA4.7 Realizáronse as probas de integración dos sinais eléctricos e ópticos cos equipamentos e os dispositivos.

CA4.8 Realizáronse as medidas de radiación e cobertura.

CA4.9 Formalizáronse as follas de probas.

4.3.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Software de control.

 Manuais de equipamentos de radiocomunicacións.

 Parámetros e ferramentas de configuración en redes fixas e móbiles: características.

 Software de instalación e utilidades de equipamentos de radiocomunicación.

 Software de xestión local de equipamentos de radiocomunicacións.

 Sistemas de acceso remoto.

 Regulamentación e estándares. Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

 Medidas de parámetros. Medidas de ROE. Gráficas. Potencia radiada.

 Métodos e equipamentos de comprobación de exposición e cobertura: regulamentación.

 Procedementos de posta en servizo.

 Protocolos de seguridade en redes fixas e móbiles.

 Elaboración de documentación: método e probas de aceptación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mantemento e reparación de avarías en sistemas de radiocomunicacións. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando plans de actualización e mantemento preventivo. SI

RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA5.2 Inspeccionouse o cableamento e comprobouse a súa conexión entre os equipamentos e os dispositivos, os sistemas de alimentación e os elementos radiantes.

CA5.3 Realizáronse ampliacións de equipamentos.

CA5.4 Instalouse o software de ampliación de funcionalidades dos equipamentos.

CA5.5 Comprobáronse os parámetros de funcionamento mediante aplicacións informáticas.

CA5.6 Configuráronse os equipamentos e os dispositivos para as novas funcións.

CA5.7 Interpretáronse os plans de mantemento preventivo.

CA5.8 Verificáronse as tensións de alimentación e substituíronse as baterías dos sistemas de alimentación redundantes.

CA5.9 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos mediante a inspección visual dos indicadores de alarma.

CA5.10 Realizouse o informe técnico.

CA6.1 Interpretáronse as alarmas do hardware dos equipamentos para o diagnóstico da anomalía ou do incorrecto funcionamento.

CA6.2 Utilizáronse os equipamentos de medida e as aplicacións de software para determinar as características da anomalía.

CA6.3 Localizouse a avaría ou a disfunción.

CA6.4 Substituíuse o equipamento avariado e comprobouse a súa compatibilidade.

CA6.5 Axustáronse os equipamentos coas ferramentas e a precisión requirida.

CA6.6 Cargáronse os parámetros de configuración e comprobouse a funcionalidade.

CA6.7 Estableceuse conexión remota cos equipamentos e cos dispositivos ao recibir a alarma de mal funcionamento.

CA6.8 Restablecéronse de xeito remoto os parámetros nos equipamentos e nos dispositivos.

CA6.9 Verificáronse as características de funcionalidade.
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Criterios de avaliación

CA6.10 Realizouse o informe coas actividades realizadas e coas incidencias detectadas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas, instrumentos e procedementos de medida: comprobador de cableamento, reflectómetro óptico e analizador de espectro, etc.

 Plans de mantemento.

 Operacións periódicas. Manuais de fabricantes.

 Partes de descrición de avarías.

 Métodos de ampliación de dispositivos e equipamentos.

 Manuais técnicos de equipamentos.

 Plans de mantemento correctivo de sistemas de radiocomunicacións.

 Técnicas de diagnóstico e localización de avarías. Substitución e axuste de elementos.

 Instrumentos e procedementos de medida.

 Software de diagnóstico.

 Métodos de restablecemento de parámetros.

 Mantemento remoto.

 Comprobacións e axustes.

 Elaboración de informes técnicos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Prevención de riscos laborais e protección ambiental 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA7.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
de radiocomunicacións.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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IMPORTANTE: A modificación da programación debido as posibles incidencias provocadas polo Covid-19 indícanse no punto 10 (Outros

apartados).

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son os indicados no apartado 4.c.

Todo os mínimos exixibles e os criterios de cualificación, que se especifican na programación, poderán ser modificados e variados en función da

dispoñibilidade de material, ferramentas e equipamento para a realización práctica dos traballos prácticos na aula.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As avaliacións serán tres segundo o calendario de avaliacións do centro. E en xuño haberá unha avaliación final do módulo só para aquel

alumnado que non supere positivamente algunha das avaliacións anteriormente indicadas. Só terán que presentarse á avaliación non superada

positivamente.

A nota de cada avaliación obterase a partir de:

- Tarefas (10% da nota). Comprende o traballo feito polo alumno na aula, resolución de exercicios, montaxe de prácticas, etc. Levarase o control

con unha lista de cotexo. O alumnado terá que entregar, manuscritas e dentro do prazo límite fixado polo profesor, as tarefas correspondentes a

resolución de exercicios e cuestións teóricas. Non se recollerán tarefas pasado a prazo establecido, polo que neste caso constarán como non

presentadas e puntuarán cero puntos. En cada avaliación o alumnado que entregue todas as tarefas propostas obterá un punto, no caso de non

entregar todas obterase a puntuación correspondente aplicando unha regra de tres.

- Boletíns (30% da nota). Consisten en probas escritas sobre os mínimos exixibles dos contidos que se estean a impartir na avaliación

correspondente. Os alumnos poderán consultar os seus apuntes e os contidos dispoñibles na aula virtual para resolver as cuestións expostas. O

alumnado terá que entregar os boletíns manuscritos e dentro do prazo límite fixado polo profesor. Non se recollerán boletíns pasado a prazo

establecido, polo que neste caso constarán como non presentados e puntuarán cero puntos. Os boletíns cualifícanse de cero a dez puntos e logo

calcúlase o 30%.

- Exame (60% da nota) . Proba escrita baseada nas tarefas e boletíns feitos na avaliación correspondente. O exame cualifícase de cero a dez

puntos e logo calcúlase o 60%.

A nota de cada avaliación obterase sumando a puntuación obtida nas tarefas, boletíns e exame, segundo a ponderación indicada. Para aprobar a

avaliación o

alumno terá que obter unha puntuación igual ou maior a cinco puntos.

Por cada avaliación convocaranse dúas probas escritas sobre os mesmos temas. E dicir, de cada exame escrito que se faga, farase uns días máis

tarde a súa correspondente recuperación. A nota da recuperación da avaliación obterase sumando a puntuación obtida no exame de recuperación

(60% da puntuación obtida) a puntuación das tarefas e boletíns correspondentes, segundo a ponderación indicada anteriormente.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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As tarefas e boletíns non son recuperables en ningún momento do curso, solo se recollen unha vez e dentro do prazo de tempo establecido

(poderanse facer excepcións por causas xustificadas como enfermidade, etc).

Na derradeira semana do curso convocarase unha repesca final na cal cada alumno examinarase das avaliacións que teña suspensas. A nota da

recuperación de cada avaliación obterase sumando a puntuación obtida no exame (60% da puntuación obtida) a puntuación das tarefas e boletíns

correspondentes feitos durante o curso, segundo a ponderación indicada anteriormente.

NOTA FINAL DO MÓDULO:

Obterase facendo a media aritmética das tres avaliacións. Solo se fará a media si en cada unha das tres avaliacións o alumno ten unha nota maior

o igual a tres puntos. No caso de que o alumno nunha das avaliacións teña unha nota menor a tres puntos, a súa nota final será como máximo dun

tres. Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento.

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

- ALUMNADO MATRICULADO EN PRIMEIRO QUE NON SUPERA O MÓDULO NA TERCEIRA AVALIACIÓN PARCIAL

Para aquel alumnado que non acade os obxectivos na avaliación ordinaria en cada unha das avaliacións, establecerase un programa de

actividades de reforzo educativo co fin de que  poida acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de

reforzo, e medidas que favorezan a individualización do ensino.

O alumnado convocarase a un proba final no que se examinará das avaliacións que teña suspensas. A nota da recuperación de cada avaliación

obterase sumando a puntuación obtida no exame (60% da puntuación obtida) a puntuación das tarefas (10%) e boletíns (30%) correspondentes

feitos durante o curso, segundo a ponderación indicada.

- ALUMNADO MATRICULADO EN SEGUNDO CO MÓDULO PENDENTE - FASE DE RECUPERACIÓN PREVIA A FCT (Dous primeiros

trimestres).

A nota de cada avaliación obterase a partir de:

- Boletíns (30% da nota). Consisten en probas escritas sobre os mínimos exixibles dos contidos de cada avaliación correspondente ao primeiro

curso. Os alumnos poderán consultar os seus apuntes e os contidos dispoñibles na aula virtual para resolver as cuestións expostas. O alumnado

terá que entregar os boletíns manuscritos e dentro do prazo límite fixado polo profesor. Non se recollerán boletíns pasado a prazo establecido, polo

que neste caso constarán como non presentados e puntuarán cero puntos. Os boletíns cualifícanse de cero a dez puntos e logo calcúlase o 30%.

- Exame (70% da nota) . Proba escrita baseada nos boletíns feitos na avaliación correspondente. O exame cualifícase de cero a dez puntos e logo

calcúlase o 70%.

- O alumnado ao longo dos dous primeiros trimestres ira facendo os exames parciais correspondentes a tres avaliacións do primeiro curso, co

obxectivo de ir liberando materia.
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- O alumnado terá un exame final unhas datas antes da avaliación previa a FCT. O alumnado neste exame final solo se examinará da materia

correspondente aos exames (avaliacións) que non superou nos dous primeiros trimestres. A nota dos exames que teña que recuperar o alumnado

pondera un 70% o restante 30% completase cos boletíns entregados durante o proceso de recuperación.

A nota de cada avaliación obterase a partir da cualificación dos boletíns (30%) e do exame (70%).

NOTA DO MÓDULO:

Obterase facendo a media aritmética das tres avaliacións correspondentes ao primeiro curso. Solo se fará a media si nas tres avaliacións  o

alumno ten unha nota maior o igual a tres puntos. No caso de que o alumno nunha das avaliacións teña unha nota menor a tres puntos, a súa nota

final será como máximo dun tres. Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento.

- ALUMNADO MATRICULADO EN SEGUNDO QUE NON SUPERA O MÓDULO NA AVALIACIÓN PARCIAL PREVIA A FCT:

Durante o período da FCT, programaranse actividades para que o alumnado recupere as avaliacións nas que non acadou os mínimos esixibles no

proceso de recuperación levado a cabo nos dous primeiros trimestres.

Faránselle os exames e boletíns correspondentes as tres avaliacións e en xuño convocarase a un exame final no que se avaliara das partes que

teña suspensas (estes exames ponderan un 70%).

A nota de cada avaliación obterase a partir da cualificación dos boletíns (30%) e do exame (70%).

NOTA DO MÓDULO:

Obterase facendo a media aritmética das tres avaliacións correspondentes ao primeiro curso. Solo se fará a media si nas tres avaliacións  o

alumno ten unha nota maior o igual a tres puntos. No caso de que o alumno nunha das avaliacións teña unha nota menor a tres puntos, a súa nota

final será como máximo dun tres. Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento.

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

-Todos o alumnado que perda o dereito á avaliación continua será convocado no mes de xuño para a realización dos exames finais.

O exame final terá tres partes, unha por cada avaliación, cada parte será cualificada de cero a dez puntos.

NOTA FINAL DO MÓDULO:

Obterase facendo a media aritmética das notas das tres partes. Solo se fará a media si en cada unha das tres partes o alumno ten unha nota maior

o igual a catro puntos. No caso de que o alumno nunha das partes teña unha nota menor a catro puntos, a súa nota final será como máximo dun

tres. Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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- Para o seguimento da programación comprobarase para cada UD as datas de inicio e finalización e as sesions realizadas, asi como a realización

das actividades da UD.

-Para a avaliación do proceso de ensino, o profesorado realizará unha serie de enquisas (orais ou escritas, de ser o caso, podéndose empregar a

aula virtual para tal fin) ao alumnado:

   - Enquisa de avaliación do profesor.

   - Avaliación do grao de seguimento da programación por parte do profesor.

   - A avaliación do grao de seguimento da programación realizarase de xeito continuado durante todo o período formativo.

Os resultados das probas de avaliación e dos traballos prácticos serán tamén indicadores da función docente.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Obxectivos da avaliación inicial

- Coñecer o grao de desenvolvemento acadado polo alumnado nos aspectos básicos da aprendizaxe e de dominio dos contidos do módulo.

- Coñecer a situación de partida na que se atopa o alumnado para afrontar as novas aprendizaxes.

- Axustar a acción docente ás características do grupo-clase e dos alumnos/as individuais.

- Detectar posibles dificultades de aprendizaxe, para establecer a tempo as medidas oportunas de atención á diversidade.

Aspectos da avaliación inicial:

- Nivel de dominio dos contidos mínimos no módulo.

- Nivel de dominio das capacidades instrumentais.

- Aspectos xerais familiares, de relación social, hábitos de estudo,...

- Datos académicos anteriores.

- Aptitudes xerais de cada alumno/a.

- Clima de convivencia e traballo no grupo: respecto entre os compañeiros/as, respecto ó profesorado, actitudes integradoras ou de rexeitamento

entre compañeiros/as, relacións profesorado-grupo, resposta positiva ou negativa ás propostas e tarefas, grao de motivación/interese do grupo,

grao de participación.

Procedemento:

- Por medio da realización dos primeiros exercicios (teóricos ou prácticos) das primeiras UD obterase a información necesaria para tomar as

decisións axeitadas de cara á orientación do proceso ensino - aprendizaxe e a determinación de formas alternativas da aprendizaxe individual ou

grupal.

-Aplicarase ao inicio do curso e en calquera outra oportunidade na que se considere convinte. O seus resultados non se tomarán en conta para

cualificar.

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

Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados:

-Dirixiráse cara aquel alumnado con dificultades no procedemento de ensino-apredizaxe.
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-En  canto as medidas concretas a adoptar, evitarase unha adaptación curricular significativa e optarase pola modificación de determinados

aspectos metololóxicos. Na avaliación inicial detectaranse aqueles aspectos, carencias ou dificultades de tipo académico ou psicofísicas.

Se as dificultades son de tipo académico preveránse medidas de reforzo axeitadas, e se as dificultades fosen de tipo psicofísicas adoptaranse

medidas en colaboración co departamento de orientación do centro educativo para tomar as medidas oportunas.

Deberase ter en conta as medidas de ampliación para atender aquel alumnado que supere ampliamente os obxectivos mínimos do módulo.

Medidas de reforzo:

-Atención mais personalizada polo profesor.

-Exercicios complementarios mais sinxelos.

-Exercicios de consolidación unha vez acadado os contidos mínimos.

-Medidas orientadoras e tutoriales individualizadas.

Medidas de ampliación:

-Profundización no coñecemento e aplicación de diferentes componentes empregados nas instalacións.

-Iniciación o coñecemento de novos sistemas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto ás competencias persoais e sociais teranse en conta as seguintes:

- Asistencia e puntualidade.

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas.

- Participación e atención prestada.

- Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor.

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente.

- Respeto pola seguridade e saúde no traballo.

- Orde e limpeza.

- Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica.

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta.

- Disponibilidade do material necesario para as clases.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se contemplan actividades complementarias e extraescolares.

10.Outros apartados

10.1) ENSINO NON PRESENCIAL (online)

- A formación do alumnado continuará de forma telemática.
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- Impártense as unidades didácticas que no se poideron impartir presencialmente, programando diversas tarefas que terá que facer o alumnado e

entregar telemáticamente dentro dun prazo estipulado.

- Na aula virtual terán:

o Todos os contidos do módulo repartidos por temas

o Exercicios propostos de cada tema para practicar

- Actividades a facer polos alumnos:

o Estudar a teoría de cada avaliación estudando os temas correspondentes

o Facer os exercicios propostos en cada tema.

o Enviar ao profesor por correo electrónico os exercicios que vaian facendo, para a súa corrección, a través do correo electrónico notificado

aos alumnos (dpe_daniel@yahoo.es)

o Facer e entregar unhas tarefas específicas de control para cada unha das avaliacións. Estás tarefas plantexaranse a través da aula virtual

ou correo electrónico e terán que entregalas dentro do prazo estipulado. Cada sesión deste tipo corresponderase cos contidos dunha avaliación

concreta.

o O procedemento básico para entregar as tarefas para a súa corrección é, o alumno resolve a tarefa en folios, unha vez rematada a

escánea ou lle fai fotos e a envía ao correo electrónico indicado. O profesor notifícalle as correcións ao alumnado por correo electrónico. O

alumnado que dispoña de medios informáticos poderá entregar as tarefas en formato dixital.

o No caso do alumnado que non faga as actividades ou facéndoas non logre unha valoración positiva, será convocado a unha ou mais

probas telemáticas, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais.

MEDIOS PARA A COMUNICACIÓN COS ALUMNOS

- Aula virtual Moodle

- Correo electrónico: dpe_daniel@yahoo.es

- Cisco Webex Meetings . Atención aos alumnos por videoconferencia.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

- Os alumnos que fagan e entreguen as tarefas en prazo serán avaliados en base a elas, si a avaliación destas tarefas e positiva o alumno

haberá superado o módulo obtendo unha cualificación entre 5 e 10. A cualificación final obterase a partir da avaliación das tarefas propostas e do

traballo desenvolvido polo alumnado durante o tempo que se puido ter ensino presencial. O criterio para calificar estas tarefas feitas na casa é o

seguinte:

o Para recibir a máxima nota (10) o alumnado deberá entregar feitas todas as tarefas e que estén ben resoltas.

o As tarefas que non se entreguen non puntuan.

o As tarefas que non estén ben resoltas no puntuan.

o As tarefas que se entregan fora de prazo non puntúan.

o Todas as tarefas teñen que entregarse en formato dixital a través do correo electrónico.

- Os alumnos que non entreguen as tarefas ou aínda entregándoas non logren unha valoración positiva, serán convocados a unha ou mais

probas telemáticas, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0362 Instalacións eléctricas básicas 72022/2023 224187

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

Profesorado asignado ao módulo EUGENIO JOSÉ BUJÁN CARBALLEIRA

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

Este módulo profesional dá resposta á necesidade de achegar unha base teórica e práctica para a comprensión das funcións e as características

da montaxe e o mantemento de pequenas instalacións eléctricas.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

 Configuración e interpretación de esquemas coa simboloxía normalizada de instalación eléctricas de vivendas e locais.

 Elementos e mecanismos básicos nas instalación de vivendas e locais.

 RETB aplicado ás instalacións de vivendas e locais.

 Designación de tipos e características dos elementos utilizados nunha instalación eléctrica (condutores, mecanismos, etc.).

 Medición de magnitudes eléctricas utilizando aparellos de medida.

 Montaxe de instalacións eléctricas de uso doméstico e en pequenos locais.

 Instalación de máquinas eléctricas de uso doméstico.

 Mantemento e reparación de instalacións eléctricas de uso doméstico.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na montaxe e no mantemento de instalacións eléctricas de vivendas e pequenos

locais.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais e as competencias do ciclo formativo.

O centro educativo no que se imparte ubícase na Coruña .As oportunidades de traballo para estes profesionais son moi importantes, tanto para

medianas empresas como para locais comerciais, pequenos comercios, locais de oficinas e edificios administrativos, que abundan nesta

poboación.

 A implantación dese Ciclo formativo neste contexto socioeconómico está xustificada pola futura demanda deste perfil de traballador.
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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 Conceptos básicos de instalacións eléctricas: magnitudes, esquemas eléctricos da instalacións.MONTAXE DE
CIRCUITOS
ELÉCTRICOS
BÁSICOS

70 20

2 Tipos, características e elementos de mando e protección de cadros eléctricos. Configuración e montaxe de
cadros eléctricos.

MONTAXE DE
CADROS DE
PROTECIÓN EN
VIVENDAS

21 15

3 Deseño e montaxe de  instalacións eléctricas en vivendas (nivel de electrificación básico e elevado)MONTAXE DE
INSTALACIÓNS
ELÉCTRICAS EN
VIVENDAS

35 15

4 Deseño e montaxe de instalación eléctricas en locais.MONTAXE DE
INSTALACIÓNS EN
LOCAIS

35 10

5 Instalación eléctrica en pequenas máquinas (motores monofásicos e trifásicos), control automatizado de
pequenas máquinas.

INSTALACIÓNS
ELÉCTRICAS DE
PEQUENAS
MÁQUINAS

28 15

6 Técnicas de diagnose e reparación de avarías en circuitos eléctricos básicos, cadros de protección,
instalacións eléctricas en vivendas e locais e pequenas máquinas, ferramentas e aparatos de medida
empregados na detección de avarías..

MANTEMENTO E
DETECIÓN DE
AVARÍAS EN
INSTALACIÓNS
ELÉCTRICAS

20 15

7 Prevención de riscos e protección ambiental en instalacións de circuítos eléctricos básicos, cadros elétricos,
instalación eléctricas en vivendas, locais e pequenas máquinas.

PREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS E
PROTECIÓN
AMBIENTAL

15 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 MONTAXE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe. 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 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores.

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos.

CA1.5 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.6 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.7 Medíronse as magnitudes fundamentais.

CA1.8 Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas.

 Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

 Condutores eléctricos: tipos e características.

 Instalacións básicas en vivendas e edificios.

 Medidas en instalacións eléctricas básicas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

 Convencionalismos de representación. Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Esquemas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 MONTAXE DE CADROS DE PROTECIÓN EN VIVENDAS 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe. 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 Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros.

CA2.2 Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.).

CA2.3 Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade dos mecanismos.

CA2.4 Calculouse a corrente máxima das proteccións en función do tipo de instalación.

CA2.5 Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro.

CA2.6 Realizáronse operacións básicas de mecanizado.

CA2.7 Fixáronse e conectáronse axeitadamente os elementos do cadro.

CA2.8 Conectouse a toma de terra.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos cadros.

 Características xerais dos dispositivos de protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e protección. Protección contra contactos directos e indirectos Protección contra
sobretensións e sobreintensidades.
 Toma de terra.

 Técnicas de montaxe e procedementos de verificación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 MONTAXE DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VIVENDAS 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT),
logo de definir o plan de montaxe. 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 necesidades e as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

CA3.2 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.

CA3.3 Realizouse o plan de montaxe da instalación, coa previsión dos mecanismos e elementos necesarios.

CA3.4 Realizouse a correcta instalación das canalizacións e os elementos auxiliares.

CA3.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos.

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación.

CA3.7 Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA3.8 Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.).

CA3.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 0Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de vivendas.

 Ferramentas utilizadas nas instalacións eléctricas.

 Canalizacións eléctricas: tipos e características.

 Elementos e procedementos de conexión.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Técnicas de montaxe e procedementos de verificación das instalacións.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

 Dispositivo de iluminación: tipos, características e sistemas de control.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 MONTAXE DE INSTALACIÓNS EN LOCAIS 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto. 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 Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local.

CA4.2 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT.

CA4.3 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

CA4.4 Montáronse as canalizacións adecuadas atendendo ao seu uso e á súa localización.

CA4.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos

CA4.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

CA4.7 Realizouse a instalación con criterios de óptimo aproveitamento dos materiais empregados.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación (proteccións, toma de terra, etc.).

CA4.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 0Circuíto e iluminación de emerxencia.

  Documentación técnica das instalacións.

 Características específicas dos locais: canalizacións, proteccións, etc.

 Previsión de potencias.

 Cadros xerais e secundarios de protección: tipoloxía.

 Protección contra contactos directos e indirectos: especificacións.

 Técnicas de montaxe e mecanizado: esbozos.

 Condutores: tipos e seccións.

 Dispositivos de iluminación. Tipos de lámpadas e luminarias, e sistemas de control.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de locais.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE PEQUENAS MÁQUINAS 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que interpreta a normativa e as especificacións de fábrica. 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 Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos.

CA5.2 Identificáronse os actuadores instalados en máquinas (premedores, interruptores, proteccións, sondas, etc.).

CA5.3 Describíronse os tipos de arranque de motores monofásicos e asíncronos trifásicos.

CA5.4 Instaláronse as proteccións dos motores.

CA5.5 Realizáronse automatizacións básicas para motores monofásicos (inversión de xiro, dúas velocidades, etc.).

CA5.6 Realizáronse automatizacións básicas para motores trifásicos (inversión de xiro, arranque estrela e triángulo, etc.)

CA5.7 Describíronse as perturbacións da rede e as súas causas.

CA5.8 Medíronse os parámetros básicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipos de motores eléctricos.

 Actuadores de máquinas eléctricas (premedor, interruptor e sondas, etc.).

 Arranques de motores monofásicos e trifásicos.

 Automatizacións básicas para motores monofásicos e trifásicos.

 Control electrónico de motores eléctricos.

 Protección de máquinas eléctricas.

 Medidas de instalacións de máquinas (intensidade de arranque, potencia máxima, factor de potencia e desequilibrio de fases, etc.).
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 MANTEMENTO E DETECIÓN DE AVARÍAS EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa. 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 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación.

CA6.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.

CA6.3 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

CA6.5 Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuíto ou elemento da instalación.

CA6.6 Comprobouse o funcionamento das proteccións.

CA6.7 Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas.

 Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos.

 Diagnóstico e reparación de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

 Mantemento de instalacións eléctricas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E PROTECIÓN AMBIENTAL 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. 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 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA7.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos 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 mantement

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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MÍNIMOS EXISIBLES

 Os mínimos exisibles para acadar unha avaliación positiva serán os indicados en cada unidade didáctica de esta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O proceso de avaliación  será  continuo.

Para cada unha das tres avaliacións realizarase a cualificación da maneira seguinte:

Exame teórico: 50%

Probas prácticas: 50%

A cualificación, será numérica, entre un e dez, sen decimais. En todos os casos nas actas de avaliación parcial ou na final, a puntuación

redondearase por exceso ou defecto (se a parte decimal da cualificación e menor ou igual a 0,5 puntos o redondeo será hacia abaixo en caso

contrario o redondeo será hacia arriba).

Farase un exame teórico por cada unidade didáctica que se puntuará sobre 10. Cada unha das probas prácticas tamén se puntuará sobre 10

puntos. As probas prácticas valoraranse cunha táboa de observación e/ou lista de cotexo. Haberá tamén outra taboa de observación para valorar

unha serie de contidos actitudinais que terán un peso do 10% da proba práctica.

Para realizar a media entre as probas prácticas e o exame teórico é necesario que o alumnado alcance un mínimo dun 4 da nota asignada en cada

unha das partes. É necesario alcanzar un 5 de media entre os exames teóricos e as probas prácticas de cada unha das avaliacións para que a

avaliación sexa positiva en caso contrario estarán obrigados a ir a recuperación.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

As actividades de recuperación serán individualizadas, de xeito que cada alumno terá que recuperar soamente os criterios de avaliación non

superados en cada avaliación parcial.

Para recuperar a materia é necesario superar todos os mínimos exixibles. Distinguimos varios casos concretos:

1. No caso do alumnado que non supere algunha das dúas primeiras avaliacións parciais (1ª e 2ª), deberá realizar a recuperación das

avaliacións suspensas. A recuperación programarase ao comezo dos trimestres 2º e 3º respectivamente. Programaránse actividades de

recuperación consistentes en actividades prácticas no taller e/ou unha proba escrita baseada en todos os criterios de avaliación descritos no

apartado anterior. A nota máxima nestas probas de recuperación será de cinco puntos.

2. O alumnado que teña o módulo pendente logo da realización da 3ª avaliación, entre a 3ª avaliación parcial e a avaliación final de módulos

do 1º curso deixarase un período non superior a tres semanas que, entre outras actividades, se destinará á realización de actividades de

recuperación dos módulos pendentes. Estas actividades tratarán de preparar ao alumnado para a proba teórico-práctica coa que poderán

recuperar o módulo e que se baseará en todos os criterios de avaliación do currículo.

3. No caso do alumnado que pase a segundo curso co módulo pendente, realizarase un informe de avaliación individualizado no que se

indiquen os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación non superados. As actividades de recuperación serán as que comprendan ditos

elementos do currículo e programaranse ao longo dos dous primeiros trimestres do curso académico seguinte.

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

Dado que o módulo ten unha duración de 224 sesións, o número máximo de faltas de asistencia (non xustificada) para ter dereito á avaliación

continua será de 23 sesións (10%). A perda deste dereito supón que se pode seguir asistindo a clase pero haberá que realizar unha avaliación
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extraordinaria.

Os alumnos que por algún motivo teñan perdido o dereito ó sistema de avaliación continua deberán acollerse ao sistema extraordinario de

avaliación que consistirá en:

1. Unha proba teórica escrita. Esta proba terá un valor de 50%.

2. Unha proba práctica que se realizará no laboratorio de electrónica. Esta proba tera un valor de 50%. Cada unha destas probas será

calificada sobre 10.

É necesario alcanzar un 5 para que a avaliación sexa positiva, para realizar a media é necesario que o alumnado alcance o 50% da nota asignada

a cada unha das probas propostas.

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

O seguimento da programación será documentada por cada docente na plataforma informática e no caderno de aula, dando conta mensualmente

nas reunións de equipo docente ou do Departamento

No caso de modificacións na programación, xustificarase debidamente e deixarase na acta de reunión do equipo docente ou do Departamento da

familia profesional.

Ao final de cada trimestre o profesorado fará unha auto avaliación sobre a súa práctica docente seguindo o modelo creado polo departamento.

Este cuestionario pretende servir de reflexión ao profesorado sobre distintos indicadores da práctica educativa.

Ao final de curso cada docente realizará a Memoria final do módulo segundo o modelo establecido na que se incluirán todas as propostas de

mellora feitas durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do vindeiro curso.

Ademais realizarase a avaliación final desta programación didáctica, na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do mesmo. Esta

avaliación será realizada en principio polo profesorado, que anotará as súas observacións nun impreso que recolla todos os apartados da mesma.

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. Os datos recolleranse durante as

primeiras semanas e procederán, fundamentalmente de tres fontes de información:

1. En primeiro lugar, dun cuestionario que se cubrirá nos primeiros días de clase, no que se recollerán datos persoais, sociais e profesionais.

2. En segundo lugar, dunha proba escrita na que se recollerán datos acerca do coñecemento técnico concreto acerca da materia do módulo

profesional.

3. En terceiro lugar, da observación directa do comportamento social e académico durante dito período inicial do curso.

Emitirase un informe para o titor/a, que recabará os informes individualizados de avaliación do alumnado repetidor, se fose o caso, asi como

información dos estudos académicos, dos ditames específicos do alumnado discapacitado ou con NEE, e da experiencia profesional previa. A

avaliación inicial, en ningún caso levará asociada ningunha cualificación, para o alumnado.

O titor levantará acta dos acordos e comunicarao á Xefatura de Estudos.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para aquel alumnado que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse uns

reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que

favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumnos esixan que se

incorporen medidas extraordinarias.

O alumnado ten diferentes ritmos de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno, capacidades,

etc. Todo esto sitúa aos docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".

A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:

1. Alumnos con necesidades educativas especiais.

Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE).

No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas mas axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior

rendemento e integración.

2. Alumnos con altas capacidades intelectuais.

No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema educativo, con independencia da idade do

alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando conceptos, investigando feitos e creando retos que

favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.

3. Alumnos con integración tardía no sistema educativo.

No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ao

curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que

favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa

finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno.

Teráse en conta o diferente grao de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de

integración lingüística (orixe estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación.

Prevese a medida de flexibilización modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de

apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización

distinta á establecida con carácter xeral.

Calquera medida de atención á diversidade que saia do marco das medidas ordinarias (agrupamentos, reforzo educativo, etc..) realizaráse

contando co diagnóstico, asesoramento e seguimento do departamento de orientación do centro.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Distínguense os seguintes valores:

- Educación para a sociedade do entorno: na que desdobra nunha educación para a paz onde se fomentarán actitudes tolerantes e

respectuosas entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en equipo; e nunha educación para a igualdade de oportunidades entre

razas e sexos, onde se debe evitar a discriminación social. Posibles tarefas: implicar ós rapaces en cargos de responsabilidade na aula, facer

grupos de traballo equilibrados de alumnos/as para evitar discriminación social.

- Educación para a saúde: nas actividades prácticas respetaranse as normas de seguridade e hixiene persoal e material: prevención e

protección fronte a accidentes eléctricos; posturas ergonómicas no emprego do ordenador; dispor dunha iluminación axeitada para a hixiene da

vista.

- Educación do consumidor: realizar unha valoración crítica dos produtos comerciais actuais; consumir dispositivos electrónicos reciclables e

ecolóxicos para non deteriorar o medio ambiente; etc.

- Educación ambiental: na selección dos materiais e equipos procurarase aqueles que non danen o entorno; os residuos xerados nas
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actividades serán recollidos, tratados axeitadamente e reciclados se fora o caso (por exemplo: contedores de papel, etc.).

- Educación moral e cívica: fomentar o bo uso dos recursos didácticos e materiais na aula-taller.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A educación non e algo que quede reducido o ámbito do centro educativo, senón que debe ter extensión a sociedade na cal nos desenvolvemos,

ainda mais,  cando neste ciclo  orientase  a adquisición dunhas capacidades e dunha titulación que lle permitirá  o alumno/a  integrarse na

sociedade e no mundo laboral.

As actividades complementarias dentro e fora do centro son un recurso didáctico máis do módulo. Estas actividades son unha continuación das

realizadas no centro, están polo tanto, dirixidas á consecución dos mesmos resultados de aprendizaxe.

Este tipo de actividades, ademais de ter un claro interese pedagóxico e didáctico, permíten ofrecer ós alumnos a oportunidade de relacionar os

contidos que se ven na aula coa realidade do seu entorno máis ou menos inmediato.

 As actividades a realizar dependerán de razóns presupostarias e do tempo disponible.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica 92022/2023 188157

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

Profesorado asignado ao módulo EUGENIO JOSÉ BUJÁN CARBALLEIRA

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

Esta programación esta baseada no Decreto 178/2010, do 1 de outubro, onde se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio

correspondente ao título de técnico en instalacións de telecomunicacións, determinado polo Real Decreto 1632/2009, do 30 de outubro de 2009.

Asemade para a súa elaboración tivose en conta a Orde do 12 de xullo de 2011 onde se establece o formato axeitado para a súa elaboración.

No Artigo 3º do Decreto 178/2010 determínase o perfil profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións indicándose que dito pérfil ven

dado pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o

caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral, Artigo 4º, consiste en montar instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e

instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asegura a súa funcionalidade e o respecto ambiental.

No artigo 7º, Contorno profesional, indícase que esta profesión exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas,

maioritariamente privadas, por conta propia ou allea, nas áreas de montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicación, instalación,

indicando tamén os postos de traballo mais salientables.

Na contorna donde estamos situados existen moitas  pymes  e  grandes  empresas relacionadas  co  ciclo (ITC) que estamos impartindo. Nestas

empresas traballan moitos dos nosos alumnos, que acuden ao noso centro coa   finalidade  de  acadar  unha  maior  especialización  dentro  do

seu  traballo.

Noutros casos, concurren movidos  pola  necesidade  de acadar  unha  formación  especializada que  lles  permita  encontrar  un traballo  donde

se  precise  unha   especialización, coma  que no noso centro podemos ofrecer.
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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 Recoñecer  elementos  e  equipamentos  destas  instalacións.  Configurar  pequenas  instalacións  de  cptv.Elementos e
equipamentos dos
sistemas de
seguridade
electrónica. Deseño
de  pequenas
instalacións  de  cptv.

24 13

2 Montaxe de cada  elemento/equipamento da instalación.Solución aos problemas da montaxe. Poñer en
servizo  a  instalación.Configuración  do  software de visualización e control

Montaxe  e  posta  en
servizo  dun  sistema
de  CPTV

30 16

3 Trátase de instalar e verificar o correcto funcionamento de sistemas de seguimento e control interpretando  a
documentación técnica

Equipamentos  de
seguimento   e
control.

9 5

4 Recoñecer os elementos e os equipamentos  das  instalacións dos  sistemas de seguridade  electrónica,
identificando as partes que os compoñen e as  características mais salientables dos mesmos. Configurar
pequenas  instalacións de detección de Incendios e de detección de Gases

Elementos e
equipamentos dun
sistema de
seguridade electrónica
de Incendio e de Gas.
Deseño de  pequenas
instalacions de
detección de
incendios e  detección
de  gas

42 22

5 Montaxe  e  Programación de  cada  elemento/equipamento da  instalación.Solución aos  problemas  da
montaxe.Interpretación de planos e esquemas. Comprobación  do  funcionamento  correto

Montaxe e
Programación de
Instalacions  de
deteción  de
Incendios  e   de
deteción  de  Gas

30 16

6 Recoñecer e indentificar as partes que compoñen un sistema  antiintrusión.Características  mais salientables.
Configurar pequenas instalacións. Completa  instalación do  sistema  e  a   sua  programación

Sistemas de
seguridade
electrónica de
Intrusión.Centrais,
accesorios  e sistemas
de  Transmisión.
Montaxe   e
programación

38 20

7 Execución dos procesos que forman parte do mantemento dun sistema de cptv e seguridadeMantemento de
instalacións de cptv e
seguridade electrónica

9 5

8 Normas de seguridade a ter en conta no momento de realizala montaxe.Medios e equipamentos de seguridade
a empregar

Prevención  de riscos
laborais e de
protreccíon
medioambiental.

6 3
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Elementos e equipamentos dos sistemas de seguridade electrónica. Deseño  de  pequenas  instalacións  de  cptv. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. 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 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.3 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV)

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.3 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.2 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de cptv

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.2 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de cptv.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.2 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de cptv

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.3 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable para un sistema de cptv

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.2 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun cptv

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.3 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun cptv

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un cptv
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Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

   CA2.3.2 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración para un cptv (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos,
etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

   CA2.4.2 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.) para un cptv.

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.2 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un cptv.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.2 Elaboráronse orzamentos para un cptv.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.3  Aplicouse a normativa  sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) na configuración da instalación

4.1.e) Contidos

Contidos

  Normativa.

     Normativa sobre instalacións de circuito pechado de televisión (cptv).(CA1.1.3)

 Circuítos de televisión (CTV). Principios básicos de vídeo. Bloques funcionais e simboloxía.  Sinais de vídeo e medidas.

 Medios de transmisión (por cable, por fibra e sen fíos): características.

 Circuíto pechado de televisión (CPTV). Bloques funcionais.

 Tipos, funcións e características dos equipamentos: cámaras; monitores; procesadores, secuenciadores e multiplexores; sistemas de almacenamento de imaxes, e accesorios.

 Vídeo intelixente.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

   Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV  .(CA 2.1.1)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV .

 Aplicación de programas informáticos de cálculo e configuración das instalacións.

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un  cptv  ( CA 2.2.2)

 Elaboración de orzamentos.

   Elaboración de orzamentos para un cptv.(CA 2.6.2)

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para  un  cptv.(CA 2.5.2)

 Deseño dun sistema de CPTV a partir das especificacións funcionais. Análise das características físicas e ambientais que afectan a instalación. Elaboración dos esquemas da instalación.
Cálculos relativos a instalación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Montaxe  e  posta  en  servizo  dun  sistema  de  CPTV 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. SI

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control. SI

4.2.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 especificacións técnicas da instalación.

CA3.2 Fíxose o abastecemento de ferramentas, materiais, equipamentos e instrumental de medida.

CA3.3 Trazouse a instalación.

CA3.4 Propuxéronse solucións aos problemas de montaxe.

CA3.5 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA3.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA3.7 Configuráronse os parámetros dos equipamentos sen fíos.

CA3.8 Conectáronse os equipamentos tendo en conta as especificacións de fábrica.

CA3.9 Verificáronse os parámetros de funcionamento.

CA3.10 Aplicáronse criterios de calidade na montaxe.

CA4.1 Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos.

CA4.2 Configuráronse os equipamentos en rede (cámaras IP, servidor web, gravadores dixitais de vídeo, etc.).

CA4.3 Programouse o sistema de almacenamento segundo as especificacións.

CA4.4 Configurouse o acceso aos servidores externos de visualización.

CA4.5 Instalouse software de visualización en dispositivos fixos e móbiles.

CA4.6 Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc.

CA4.7 Estableceuse conexión remota cos dispositivos fixos e móbiles.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación.

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Especificacións técnicas da instalación.

 Planos e esquemas normalizados: interpretación.

 Situación dos compoñentes dun CPTV: canalizacións, tubos, caixas e estrutura. Solución aos problemas da montaxe.

 Elección dos medios de transmisión: por cable, por fibra ou sen fíos.

 Ferramentas e equipamentos.

 Técnicas específicas de montaxe. Conexión de dispositivos e compoñentes. Instalación e configuración de equipamentos.

 Instalación e configuración de software.

 Software de integración en rede.

 Programación de sistemas de gravación de vídeo.

 Software de edición.

 Programación e verificación dos parámetros de funcionamento.

 Posta en servizo da instalación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Equipamentos  de   seguimento   e   control. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA6.2 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA6.3 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA6.4 Conectáronse os equipamentos de control e descodificación (protección de artigos, seguimento, fichaxe, biométricos, sen fíos, etc.).

CA6.5 Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores.

CA6.6 Instalouse e configurouse o software da aplicación específica (seguimento, accesos e presenza, etc.).

CA6.7 Verificouse o funcionamento da instalación.

CA6.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

CA6.9 Realizouse seguimento de persoas ou obxectos mediante sistemas de posicionamento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Montaxe de controis de acceso e de presenza.

 Instalación de equipamentos de seguimento e control.

 Montaxe de equipamentos de xestión e control de roldas. Software de xestión. Configuración.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Elementos e equipamentos dun sistema de  seguridade electrónica de Incendio e de Gas. Deseño de  pequenas instalacions de
detección de  incendios e  detección de  gas

42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. 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 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de  detección electrónica ( lume e gas, etc.).

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.1 Describíronse os tipos de instalacións de  detección electrónica de incendios e de gases

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.1 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de seguridade electrónica

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.1 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de seguridade electrónica.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.1 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de seguridade electrónica

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.1  Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable para un sistema de detección electrónica de incendios e de gas.

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.1 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun sistema de seguridade electrónico

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun sistema de seguridade electronica (lume,gas, etc...)

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.1 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un sistema de seguridade electrónica

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).
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Criterios de avaliación

   CA2.3.1 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración  de sistema de seguridade electrónica (iluminación, temperatura, correntes de
aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

   CA2.4.1 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.) para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.1 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.1 Elaboráronse orzamentos para un sistema de seguridade electrónica

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.1 Aplicouse a normativa sobre  instalacions de detección electrónica   de  incendios e  de gases

4.4.e) Contidos

Contidos

 Análise de risco: niveis

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

  Normativa.

    Normativa sobre instalacións de detección electrónica (lume e gas, etc.).(CA1.1.1)

 Detección de intrusión, de incendio e de gases.

   Detección de  incendio  e  de  gases.

 Características e tipos dos detectores: de exterior e interior; biométricos; de lume, de fume e de gases.

    Características e tipos dos detectores: de lume, de fume e de gases.

 Elementos de sinalización acústicos e luminosos.

 Medios de transmisión (por cable, por fibra e sen fíos): características.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

    Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de seguridade electrónica.(CA 2.1.2)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de seguridade.

 Normativa.

   Normativa sobre instalacións de  detección electrónica ( lume e gas).

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un sistema de seguridade electrónica ( CA 2.2.1)

 Elaboración de orzamentos.
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Contidos

   Elaboración de orzamentos para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.6.1)

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.5.1)
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe e  Programación de  Instalacions  de  deteción  de  Incendios  e   de    deteción  de  Gas 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

   CA5.3.1 Conectáronse os elementos de detección (gas, lume, etc.).

CA5.4 Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.).

   CA5.4.1 Conectáronse os equipamentos de transmisión telefónica

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

CA5.6 Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite.

CA5.7 Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión.

CA5.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

 Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.

 Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe.

 Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas.

 Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota.

 Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota.

 Centrais e detectores de gas, de fume e de lume.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas de  seguridade  electrónica de  Intrusión.Centrais,accesorios  e sistemas de  Transmisión. Montaxe   e  programación 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. 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 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.2 Interpretouse a normativa sobre instalacións de detección electrónica (intrusión, etc.).

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.2 Describíronse os tipos de instalacións de   Intrusión  (interior, exterior, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.1 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de seguridade electrónica

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.1 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de seguridade electrónica.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.1 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de seguridade electrónica

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.2  Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable  e sen fíos para un sistema de detección electrónica Intrusión.

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.1 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun sistema de seguridade electrónico

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.2 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun sistema de seguridade electronica de intrusión

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.1 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un sistema de seguridade electrónica
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Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

   CA2.3.1 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración  de sistema de seguridade electrónica (iluminación, temperatura, correntes de
aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.1 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.1 Elaboráronse orzamentos para un sistema de seguridade electrónica

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.2 Aplicouse a normativa sobre instalacións de detección electrónica de intrusión na configuración da instalación

CA5.1 Interpretáronse os planos e os esquemas.

CA5.2 Fixáronse e situáronse os elementos e os equipamentos.

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

   CA5.3.2 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, etc.).

CA5.4 Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.).

   CA5.4.1 Conectáronse os equipamentos de transmisión telefónica

   CA5.4.2 Conectáronse os equipamentos de transmisión vía satélite, etc..

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

   CA5.5.1 Conectáronse  as centrais de detección e alarma

   CA5.5.2  programáronse as centrais de detección e alarma.

CA5.6 Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite.

CA5.7 Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión.

CA5.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise de risco: niveis

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

  Normativa.

    Normativa sobre instalacións de detección electrónica ( intrusión, etc.).(CA1.1.2)

 Detección de intrusión, de incendio e de gases.
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Contidos

   Detección de intrusión.

 Características e tipos dos detectores: de exterior e interior; biométricos; de lume, de fume e de gases.

   Características e  tipos  dos  detectores: de  exterior  e  interior;  biométricos,etc.

 Elementos de sinalización acústicos e luminosos.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

    Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de seguridade electrónica.(CA 2.1.2)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de seguridade.

 Normativa.

   Normativa sobre instalacións de  detección electrónica  de  intrusión

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un sistema de seguridade electrónica ( CA 2.2.1)

 Elaboración de orzamentos.

   Elaboración de orzamentos para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.6.1)

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.5.1)

 Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.

 Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe.

   Montaxe de centrais de alarma con cables.Sistemas de transmisión.Características de montaxe.(CA 5.4.1)

   Montaxe de centrais de alarma sen fíos.Sistemas de transmisión.Características de montaxe.(CA 5.4.2)

 Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas.

 Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota.

 Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Mantemento de instalacións de cptv e  seguridade electrónica 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. 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 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA7.2 En caso de mantemento correctivo, comprobouse que a avaría coincida coa indicada no parte de avarías.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación.

CA7.4 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA7.5 Reparouse a avaría.

CA7.6 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA7.7 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os instrumentos indicados ou o software adecuado.

CA7.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telemantemento.

CA7.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permitirá actualizar o histórico de avarías.

CA7.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en instalacións de CPTV e seguridade.

 Software de diagnóstico.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico, localización e reparación de avarías.

 Operacións de telemantemento.

 Medidas de protección, sinalización e seguridade.

  informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos (CA 7.9)
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Prevención  de riscos laborais e de protreccíon medioambiental. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr. 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 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA8.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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5.a) Mínimos exixibles para alcanzar uhna  avaliación positiva

      Son os indicados no apartado 4.c (axustar avaliación)

5.b) Criterios de cualificación

O proceso de avaliación  será  continuo.

Para cada unha das dúas avaliacións realizarase a cualificación da maneira seguinte:

Exame teórico: 50%

Probas prácticas: 50%

A cualificación, será numérica, entre un e dez, sen decimais. En todos os casos nas actas de avaliación parcial ou na final, a puntuación

redondearase por exceso ou defecto (se a parte decimal da cualificación e menor ou igual a 0,5 puntos o redondeo será hacia abaixo en caso

contrario o redondeo será hacia arriba).

Farase un exame teórico por cada unidade didáctica que se puntuará sobre 10. Cada unha das probas prácticas tamén se puntuará sobre 10

puntos. As probas prácticas valoraranse cunha táboa de observación e/ou lista de cotexo. Haberá tamén outra taboa de observación para valorar

unha serie de contidos actitudinais que terán un peso do 10% da proba práctica.

Para realizar a media entre as probas prácticas e o exame teórico é necesario que o alumnado alcance un mínimo dun 4 da nota asignada en cada

unha das partes. É necesario alcanzar un 5 de media entre os exames teóricos e as probas prácticas de cada unha das avaliacións para que a

avaliación sexa positiva en caso contrario estarán obrigados a ir a recuperación.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

As actividades de recuperación serán individualizadas, de xeito que cada alumno terá que recuperar soamente os criterios de avaliación non

superados en cada avaliación parcial.

Para recuperar a materia é necesario superar todos os mínimos exixibles. Distinguimos varios casos concretos:

1. No caso do alumnado que non supere algunha das dúas primeiras avaliacións parciais (1ª e 2ª), deberá realizar a recuperación das

avaliacións suspensas. A recuperación programarase ao comezo dos trimestres 2º e 3º respectivamente. Programaránse actividades de

recuperación consistentes en actividades prácticas no taller e/ou unha proba escrita baseada en todos os criterios de avaliación descritos no

apartado anterior. A nota máxima nestas probas de recuperación será de cinco puntos.

2. O alumnado que teña o módulo pendente logo da realización da 2ª avaliación, non poderá acceder á FCT e adicará o terceiro trimestre a

actividades de recuperación do módulo pendente . Estas actividades tratarán de preparar ao alumnado para a proba teórico-práctica coa que

poderán recuperar o módulo e que se baseará en todos os criterios de avaliación do currículo.

3. Para este alumnado, realizarase un informe de avaliación individualizado no que se indiquen os resultados de aprendizaxe e criterios de

avaliación non superados. As actividades de recuperación serán as que comprendan ditos elementos do currículo e programaranse ao longo dos

dous primeiros trimestres do curso académico seguinte.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Dado que o módulo ten unha duración de 188 sesións, o número máximo de faltas de asistencia (non xustificada) para ter dereito á avaliación

continua será de 19 sesións (10%). A perda deste dereito supón que se pode seguir asistindo a clase pero haberá que realizar unha avaliación

extraordinaria.

Os alumnos que por algún motivo teñan perdido o dereito ó sistema de avaliación continua deberán acollerse ao sistema extraordinario de

avaliación que consistirá en:

1. Unha proba teórica escrita. Esta proba terá un valor de 50%.

2. Unha proba práctica que se realizará no laboratorio de electrónica. Esta proba tera un valor de 50%. Cada unha destas probas será

calificada sobre 10.

É necesario alcanzar un 5 para que a avaliación sexa positiva, para realizar a media é necesario que o alumnado alcance o 50% da nota asignada

a cada unha das probas propostas.

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

O seguimento da programación será documentada por cada docente na plataforma informática e no caderno de aula, dando conta mensualmente

nas reunións de equipo docente ou do Departamento

No caso de modificacións na programación, xustificarase debidamente e deixarase na acta de reunión do equipo docente ou do Departamento da

familia profesional.

Ao final de cada trimestre o profesorado fará unha auto avaliación sobre a súa práctica docente seguindo o modelo creado polo departamento.

Este cuestionario pretende servir de reflexión ao profesorado sobre distintos indicadores da práctica educativa.

Ao final de curso cada docente realizará a Memoria final do módulo segundo o modelo establecido na que se incluirán todas as propostas de

mellora feitas durante o curso e que servirán como base para a elaboración das programacións do vindeiro curso.

Ademais realizarase a avaliación final desta programación didáctica, na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do mesmo. Esta

avaliación será realizada en principio polo profesorado, que anotará as súas observacións nun impreso que recolla todos os apartados da mesma.

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. Os datos recolleranse durante as

primeiras semanas e procederán, fundamentalmente de tres fontes de información:

1. En primeiro lugar, dun cuestionario que se cubrirá nos primeiros días de clase, no que se recollerán datos persoais, sociais e profesionais.

2. En segundo lugar, dunha proba escrita na que se recollerán datos acerca do coñecemento técnico concreto acerca da materia do módulo

profesional.

3. En terceiro lugar, da observación directa do comportamento social e académico durante dito período inicial do curso.

Emitirase un informe para o titor/a, que recabará os informes individualizados de avaliación do alumnado repetidor, se fose o caso, asi como

información dos estudos académicos, dos ditames específicos do alumnado discapacitado ou con NEE, e da experiencia profesional previa. A

avaliación inicial, en ningún caso levará asociada ningunha cualificación, para o alumnado.

O titor levantará acta dos acordos e comunicarao á Xefatura de Estudos.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para aquel alumnado que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse uns

reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que

favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumnos esixan que se

incorporen medidas extraordinarias.

O alumnado ten diferentes ritmos de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno, capacidades,

etc. Todo esto sitúa aos docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".

A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:

1. Alumnos con necesidades educativas especiais.

Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE).

No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas mas axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior

rendemento e integración.

2. Alumnos con altas capacidades intelectuais.

No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema educativo, con independencia da idade do

alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando conceptos, investigando feitos e creando retos que

favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.

3. Alumnos con integración tardía no sistema educativo.

No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ao

curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que

favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa

finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno.

Teráse en conta o diferente grao de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de

integración lingüística (orixe estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación.

Prevese a medida de flexibilización modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de

apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización

distinta á establecida con carácter xeral.

Calquera medida de atención á diversidade que saia do marco das medidas ordinarias (agrupamentos, reforzo educativo, etc..) realizaráse

contando co diagnóstico, asesoramento e seguimento do departamento de orientación do centro.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Distínguense os seguintes valores:

- Educación para a sociedade do entorno: na que desdobra nunha educación para a paz onde se fomentarán actitudes tolerantes e

respectuosas entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en equipo; e nunha educación para a igualdade de oportunidades entre

razas e sexos, onde se debe evitar a discriminación social. Posibles tarefas: implicar ós rapaces en cargos de responsabilidade na aula, facer

grupos de traballo equilibrados de alumnos/as para evitar discriminación social.

- Educación para a saúde: nas actividades prácticas respetaranse as normas de seguridade e hixiene persoal e material: prevención e

protección fronte a accidentes eléctricos; posturas ergonómicas no emprego do ordenador; dispor dunha iluminación axeitada para a hixiene da

vista.

- Educación do consumidor: realizar unha valoración crítica dos produtos comerciais actuais; consumir dispositivos electrónicos reciclables e

ecolóxicos para non deteriorar o medio ambiente; etc.

- Educación ambiental: na selección dos materiais e equipos procurarase aqueles que non danen o entorno; os residuos xerados nas
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actividades serán recollidos, tratados axeitadamente e reciclados se fora o caso (por exemplo: contedores de papel, etc.).

- Educación moral e cívica: fomentar o bo uso dos recursos didácticos e materiais na aula-taller.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A educación non e algo que quede reducido o ámbito do centro educativo, senón que debe ter extensión a sociedade na cal nos desenvolvemos,

ainda mais,  cando neste ciclo  orientase  a adquisición dunhas capacidades e dunha titulación que lle permitirá  o alumno/a  integrarse na

sociedade e no mundo laboral.

As actividades complementarias dentro e fora do centro son un recurso didáctico máis do módulo. Estas actividades son unha continuación das

realizadas no centro, están polo tanto, dirixidas á consecución dos mesmos resultados de aprendizaxe.

Este tipo de actividades, ademais de ter un claro interese pedagóxico e didáctico, permíten ofrecer ós alumnos a oportunidade de relacionar os

contidos que se ven na aula coa realidade do seu entorno máis ou menos inmediato.

 As actividades a realizar dependerán de razóns presupostarias e do tempo disponible.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios 72022/2023 147123

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

Profesorado asignado ao módulo NARCISO OTERO LAMAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación esta baseada no Decreto 178/2010, do 1 de outubro, onde se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio

correspondente ao título de técnico en instalacións de telecomunicacións, determinado polo Real Decreto 1632/2009, do 30 de outubro de 2009.

Asemade para a súa elaboración tivose en conta a Orde do 12 de xullo de 2011 onde se establece o formato axeitado para a súa elaboración.

No Artigo 3º do Decreto 178/2010 determínase o perfil profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións indicándose que dito pérfil ven

dado pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o

caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral, Artigo 4º, consiste en montar instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e

instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asugura a súa funcionalidede e o respecto ambiental.

Dentro das competencias profesionais, persoais e sociais que se determinan no Artigo 5º para o título, as que se refiren ao Módulo de

Equipamentos microinformáticos son da a) á m), segundo se indican no decreto 178/2010.

No artigo 7º, Contorno profesional, indícase que esta profesión exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas,

maioritariamente privadas, por conta propia ou allea, nas áreas de montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicación, instalación,

indicando tamén os postos de traballo mais salientables.
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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 Conceptos teóricos
ICT

26 15

2 Prevención de riscos
laborais

8 10

3 Proxecto de unha
pequena instalación
de ICT

30 17

4 Montaxe do anterior
proxecto de ICT

30 18

5 Verificación da
montaxe anterior de
ICT

18 15

6 Avarías na anterior
montaxe en ICT

15 10

7 Reparación de ICT 20 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos teóricos ICT 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. 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 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.

CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.

CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).

CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.

CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).

CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).

CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.

CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.

CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.

CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.

CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).

 Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.

 Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.

 Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio.  Antenas de TV: tipos e elementos e característic
 Telefonía interior e intercomunicación.  Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación.  Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
 Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención de riscos laborais 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - 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

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e dos equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado e monta

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.

 Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Proxecto de unha pequena instalación de ICT 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).

 Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe.  Equipamento de cabeceira.  Elementos para a
distribución.  Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión.  Instal
 Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos.  Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
 Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe do anterior proxecto de ICT 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc.

CA3.5 Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do equipamento de cabeceira.

CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.

CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.

CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Documentación e planos de instalacións de ICT.

 Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas e útiles para a
montaxe.
 Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas
e útiles para a montaxe.
 Calidade na montaxe de instalacións de ICT.

 Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.
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Contidos

 Limpeza e orde no traballo.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Verificación da montaxe anterior de ICT 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, interferencias, etc.

CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.

CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.

CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.

 Posta en servizo da instalación de ICT.

 Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.

 Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Avarías na anterior montaxe en ICT 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.

CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.

CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en instalacións de ICT.

 Criterios e puntos de revisión.

 Operacións programadas.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Reparación de ICT 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.

CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT.

 Reparación de avarías.

 Calidade nas reparacións.

 Documentación sobre reparacións. Histórico de reparación de avarías.
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Os mínimos exixibles para superar o módulo serán os indicados no apartado 4.c da programación para cada unha das unidades didácticas desta.

Criterios de cualificación

A avaliación e posterior cualificación dos alumnos estará baseada nunha gran cantidade de información sobre a adquisición gradual de

capacidades. A cualificación final basearase tanto na observación sistemática do alumno como nunha serie de probas escritas e exercicios

prácticos.

Os criterios de cualificación que se aplicarán son os seguintes:

- Exames: os exames son presenciais e de asistencia obrigatoria. Considérase superado un exame cunha calificación igual ou superior a 5. O

período de recuperación centrarase únicamente nas partes que non alcanzaran a nota suficiente. No caso de que un alumno non se presente a un

exame na data marcada con antelación, dito alumno deberase presentar ao exame final con esa parte pendente.

- Traballos e prácticas: valorarase a resolucións de exercicios e problemas, memorias, solucións constructivas, interpretación da normativa,

claridade na exposición de contidos, método de traballo, etc. Tamén se valorarán a limpeza, a orde e a entrega en plazo. Os traballos e/ou

prácticas entregados fóra de prazo, terán unha cualificación máxima dun 5 (no caso de que dita tarefa teña unha solución perfecta).

A cualificación final do módulo obterase do seguinte xeito:

- Exames: 40%.

- Traballos e prácticas: 60%.

Para superar o módulo é necesario ter unha nota media dun 5, tendo en conta que se debe sacar un 5 nos dous bloques (exames e

traballos/prácticas).. O alumno acadará a avaliación positiva no módulo se supera cun  5 todas as avaliacións realizadas no centro. A nota final da

avaliación realizada será a media ponderada das unidades didácticas. Se se detecta que algunha tarefa das propostas é un plaxio, a nota de dita

tarefa será dun 0 (o mesmo no caso de copiar nos exames).

As probas prácticas e os exames suspensos poderanse recuperar ao remate da avaliación correspondente. En canto ás probas prácticas

permitirase que o alumno as volva a realizar, e respecto aos exames, consistirá nunha proba escrita. No caso de que sexa necesario, farase unha

recuperación na avaliación final.

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

Durante o terceiro trimestre do curso o procedemento para a recuperación será oi seguinte:

Realizarase un plan individualizado tendo en conta que as partes que o alumno tivese superadas nos dous primeiros trimestres non tería que

repetilas.

Para as partes que teñan que recuperar realizaranse as partes prácticas así coma as probas de conceptos.

Realizarase una temporalización individualizada para adaptala a duración do terceiro trimestre

.

Na parte de procedementos o alumno terá que sacar coma mínimo un tres (3) para facer media.

Na parte de contidos terá que sacar un mínimo de un catro (4) para facer media.

A media de recuperación deberá ser coma mínimo de cinco (5).

As actividades serán similares as realizadas durante os dous primeiros trimestres.

Se por algún motivo o alumno non poidera recuperar, poderá acceder a proba extraordinaria.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para superar este módulo todo alumno con perda de dereito a avaliación continua terá dereito a una proba extraordinaria.

-Apartado 1

-Alumnos que perdendo dereito a avaliación continua non realizaran coma mínimo o 50% das actividades teórico-prácticas:

-Unha proba escrita con un mínimo de una cuestión por unidade didáctica, que abarque os mínimos exixibles repartidos, o máis equitativamente,

entre tódalas unidades didácticas, cunha duración máxima de 3 sesións.

-Una parte de realización práctica suficiente para poder avaliar os procedementos e actitudes cunha duración máxima de 4 sesións

Para superar esta proba farase una media das dúas notas cas seguintes condicións:

-Na parte teórica deberá sacar una nota mínima de un tres (3) para.

-Na parte práctica deberá sacar una nota mínima de un catro (4).

A nota media das dúas partes será coma mínimo de un cinco (5)

Apartado  2

Alumnos que aínda perdendo o dereito a avaliación continua, fixeran durante os dous primeiros trimestres  como mínimo o 50% das actividades

teórico-prácticas:

  Poderán optar a recuperar voluntariamente a parte que lle falta no terceiro trimestre.

En este caso terán que comunícalo para que o profesor lle poña o horario de actividades.

En caso de non superar o cinco (5) ca realización de ditas actividades teórico-prácticas, terán igualmente direito a facer a proba extraordinaria tal

coma se indica no apartado 1

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

O seguimento da programación realizarase mediante  aplicación Web.

A avaliación das propia práctica docente será realizada mediante consultas o alumnado na que se lle preguntará sobre cuestión coma metodoloxía,

creación de bo ambiente, aspectos que deban mellorarse, materiais e equipacións utilizadas etc¿

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio do desenvolvemento do módulo, na unidade 0, onde se lles explica aos alumnos en que vai a consistir este módulo, o profesor

realizará de forma informal una avaliación inicial sondeando aos alumnos os coñecementos que teñen dos contidos deste módulo. Esta

información quedará recollida no caderno do profesor que a utilizará cando desenvolva os contidos e aproveitará os coñecementos previos dos

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

A atención á diversidade orientarase preferentemente á detección e atención de intereses socio-prolfesionaies do alumnado, considerando niveis

de especialización, de exposición conceptual e de aplicación, con gradación dos criterios de avaliación. A correcta selección de procedimentos e

actividades, a resolución de casos prácticos e a proposta de prácticas finais permiten realizar adaptacións aos distintos niveis e intereses que

presentan os alumnos e alumnas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Considerariamos aquí a educación medio ambiental e dicir o bo uso das tecnolo-xías coas que eles traballan dun xeito responsable e eficaz no

sentido do aforro enerxético e do coidado do medioambiente . Por exemplo non tendo os aparellos in-necesariamente acendidos e tratando de

utilizar o material necesario xerando a mí-nima cantidade de lixo así como o coñecemento da perigrosidade potencial de cada tipo de lixo e o seu

tratamento axeitado para a reciclaxe ou recollida.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A educación non e algo que quede reducido o ámbito do centro educativo, senón que debe ter extensión a sociedade na cal nos desenvolvemos.

Mais aínda cando neste ciclo se orienta a adquisición dunhas capacidades e por ende dunha titulación que lle vai permitir o alumno integrarse na

sociedade e no traballo. Con esta intención proporanse a realización de saídas guiadas para a visita a entidades ou lugares de interese dende o

punto de vista do modulo, ou aproveitaranse a programación doutras actividades no centro para a participación na organización de aspectos que

estean relacionados co ciclo.

10.Outros apartados

10.1) .Metodoloxía do traballoo que se seguirá  no caso  de ensino a distancia:

.Neste curso no módulo de ITC non se necesita teletraballo  que hai espacio abondo para o número de alumnos matriculados. No suposto de que

aumentaran as restricción pola evolución

do COVI entón teríamos que ten en conta os protocolos e voltariamos a semipresencialidade de xeito que o alumnado se dividiría en dous grupos

que alternativamente traballarían  unha semá na aula e outra na casa . O profesor daría tarefas e contidos para repasar ao grupo cando lle toque

estar na casa,

10.2) Medidas a implementar dirixidas aos  alumnos que non teñen acceso ó  ensino  telemático  e poidan  continuar
a súa formación

.A este alumnado loxicamente  no se lle pode  aplicar a semipresencialidade e terá que acodir ao centro formativo todos os días lectivos.

10.3) .Mecanismos que o profesor/a adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

.Aula virtual do centro, aula virtual do curso de Televés e correo electrónico do profesor fundamentalmente..

10.4) Sinalar como se van  integrar os aprendizaxes que debeu adquirir o alumnado no curso pasado e que  non se
adquiriron.

.Farase unha avaliación inicial para ver o nivel do alumnado e onde están as  súas carencias. En base a esta avaliación se reforzará aqueles

contidos que se observan mais frouxos e que son básicos e imprescindibles para o desenvolvemento do curso.
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10.5) Aspectos do curriculum que van a ser obxeto da semipresencialidade:

.Os contidos teóricos e tarefas que se poidan facer no ordenador van ser os que van ser obxecto da semipresencialidade. As prácticas para as que

se necesite instrumental especifíco faranse na aula.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía 102022/2023 208174

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

Profesorado asignado ao módulo ALFONSO IGLESIAS NUÑO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Dada a variedade de situacións educativas e o contexto socio-laboral de A Coruña, ofértase un ciclo formativo de Grao Medio de Instalacións de

Telecomunicacións en réxime diúrno e formúlase un currículo como "deseño aberto" para adecualo á realidade da zona e ao tipo de alumnos do

Centro.

A formación profesional, no ámbito do sistema educativo, ten como finalidade a preparación dos alumnos para a actividade no campo profesional,

proporcionándolles unha formación polivalente que lles permita adaptarse ás modificacións laborais que poidan producirse ao longo da súa vida.

Así mesmo, entre as finalidades máis destacadas da Formación Profesional específica que son comúns ao conxunto de Ciclos de Grao Medio

temos que:

- Facilitar a incorporación dos mozos á vida activa.

- Contribuír á formación permanente dos cidadáns.

- Atender ás demandas de cualificación do sistema produtivo.

Semellantes finalidades, ratifican a pretensión desta comunidade escolar, formada por pais, alumnos, profesores e persoal de administración e

servizos, relativa a que este centro educativo poida continuar en disposición de prestar á poboación nova de A Coruña, do mesmo xeito que o veu

facendo nestas últimas décadas, unha formación que lle permita acomodarse ás demandas de cualificación do sistema produtivo, e poder atender

a este reto da forma máis convinte para os seus intereses e posibilidades de forma que constitúa unha finalidade real e factible a de contribuír á

formación permanente dos cidadáns
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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 Redes de datos de
área local

20 10

2 Canalizacións e
cableados para redes
e telefonía

22 10

3 Infraestruturas de
redes locais de datos

30 10

4 Equipos de rede 26 10

5 Instalacións de redes
sen fíos

23 10

6 Redes de telefonía 8 10

7 Tipos e características
de centralitas
telefónicas

10 5

8 Configuración de
pequenos sistemas de
telefonía

13 10

9 Instalación de
centralitas privadas

13 10

10 Programación de
centralitas privadas

32 10

11 Técnicas de
mantemento e
reparación en redes
de datos e sistemas
de telefonía

6 3

12 Prevención de riscos
laborais

5 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Redes de datos de área local 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a
compoñen. 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 os tipos de redes de datos.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.3 Describíronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e bus, etc.).

CA1.4 Describíronse os elementos da rede local e a súa función.

CA1.5 Clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.6 Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e encamiñador, etc.).

CA1.7 Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e as súas características.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de redes: topoloxía.

 Técnicas de transmisión.

 Tipos de redes locais: ethernet, sen fíos e VSAT, etc.

 Cableamento estruturado: tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, etc.); conectadores, armarios, e equipamentos e elementos de distribución (switch, encamiñador, etc.).

 Paneis de distribución.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Canalizacións e cableados para redes e telefonía 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. 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 Realizouse un esbozo da instalación.

CA2.2 Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da instalación.

CA2.3 Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado.

CA2.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a documentación técnica.

CA2.5 Montáronse as canalizacións e as caixas repartidoras.

CA2.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA2.7 Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario.

CA2.8 Realizáronse as conexións.

CA2.9 Realizáronse as probas funcionais.

CA2.10 Actualizouse o esbozo inicial cos cambios realizados durante a montaxe da instalación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de planos e esquemas.

 Canalizacións.

 Tendido de cables.

 Montaxe e conexión de tomas de usuario.

 Etiquetaxe e marcaxe.

 Ferramentas e técnicas empregadas na instalación.

 Comprobacións e verificacións do cableamento: medidas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Infraestruturas de redes locais de datos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. NO

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 Dispúxose optimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas nos armarios.

CA3.2 Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.).

CA3.3 Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable.

CA3.4 Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación.

   CA3.4.1 Realizáronse as conexións dos paneis

CA3.5 Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión.

   CA3.5.1 Etiquetáronse os cables

CA3.6 Realizouse a conexión do armario á rede eléctrica.

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Adaptador de rede con cables: configuración.

  Elaboración de informes técnicos.

 Ferramentas e utensilios de montaxes xerais e específicos para par trenzado, fibra óptica, etc.

 Configuración do armario.

 Subministración eléctrica.

 Preparación do cable.

 Conexión de conectadores segundo o tipo de cable (par trenzado, fibra, etc.).

 Sinalización e etiquetaxe.

 Comprobacións e axustes.

 Certificación dunha infraestrutura de rede local.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Equipos de rede 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.4 Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación.

   CA3.4.2 Realizáronse as conexións dos equipamentos de conmutación.

CA3.5 Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión.

   CA3.5.2 Etiquetáronse as tomas dos paneis de conexión.

CA3.7 Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede.

CA3.8 Instalouse o software.

 CA3.9 Configurouse de manera básica o software (Sistema Operativo). Redes peer-to-peer ou con dominios. Configuración de servizos de rede, FTP, SSH, cortalumes, proxy, DHCP

4.4.e) Contidos

Contidos

 Configuración básica da rede mediante dominios ou sen eles, para:- Compartir archivos e carpetas- Compartir discos- Compartir impresoras-
Configuración de servizos de rede, FTP, SSH, cortalumes, proxy, DHCP.

  Seguridade básica dunha rede con cables. Protección de Datos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalacións de redes sen fíos 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse a localización dos puntos de acceso, as antenas e as canles dispoñibles.

CA4.2 Montáronse as antenas.

CA4.3 Realizáronse as conexións entre a antena e os equipamentos.

CA4.4 Verificouse a recepción do sinal.

CA4.5 Instaláronse os dispositivos sen fíos.

CA4.6 Configuráronse os modos de funcionamento.

CA4.7 Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA4.8 Instalouse o software correspondente.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de transmisión.

 Redes VSAT: características e equipamentos.

 Redes locais sen fíos: características.

 Puntos de acceso sen fíos.

 Adaptador de rede sen fíos: configuración.

 Técnicas de montaxe e instalación de antenas e equipamentos sen fíos.

 Seguridade básica en redes sen fíos. Protección de Datos.

 Elaboración de informes técnicos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Redes de telefonía 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e 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

CA5.1 Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e recoñecé-ronse as diferenzas entre elas.

CA5.2 Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, in-tegración de voz e datos, etc.).

   CA5.2.1 Recoñecéronse os servizos integrados

4.6.e) Contidos

Contidos

 Telefonía. Estrutura física da rede telefónica. Rede telefónica básica (RTB), rede dixital de servizos integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT e enlaces GSM.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Tipos e características de centralitas telefónicas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e 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

CA5.2 Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, in-tegración de voz e datos, etc.).

   CA5.2.2 Recoñécese o tipo de centralita a empregar na nosa rede en función dos servizos integrados elexidos

CA5.3 Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, listaxe telefónica, etc.).

CA5.4 Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as súas características.

CA5.5 Debuxáronse os esquemas de conexión.

CA5.6 Utilizáronse catálogos comerciais.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais: sistema de control, unidade de conmutación, sistema de conexión, portos de enlace, etc.

 Tipos e características de centrais telefónicas.

 Interfaces de conexión con redes públicas.

 Esquemas e conexión de centrais.

 Servizos integrados: distribución automática de chamadas, conexión con computadores, integración de voz e datos, e interconexión de centrais por VoIP, etc.

 Servizos asociados: mensaxaría, megafonía e gravación, etc.

 Confidencialidade das comunicacións.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Configuración de pequenos sistemas de telefonía 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Configura sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os compoñentes e xustificar a selección. 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 Describíronse as características técnicas dos sistemas de telefonía, as súas posibilidades funcionais e as prestacións.

CA6.2 Describíronse as características xerais e a función dos elementos que compoñen un sistema de telefonía (cableamento, puntos de acceso de usuario, terminais, etc.).

CA6.3 Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de liñas, interfaces de entrada, etc.).

CA6.4 Utilizáronse programas informáticos de aplicación.

CA6.5 Utilizáronse catálogos comerciais.

CA6.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo diferentes especificacións.

CA6.7 Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións cos demais elementos asociados.

CA6.8 Realizouse o esquema da instalación.

CA6.9 Elaborouse o orzamento.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Selección de centrais.

 Selección de elementos da central. Tarxetas de liña externa: liñas analóxicas e RDSI, etc.

 Selección de terminais para extensións analóxicas e dixitais, consolas, telefonía IP e fax, etc.

 Selección de elementos auxiliares.

 Elaboración de esquemas.

 Documentación da instalación.

 Elaboración de orzamentos.

 Software de aplicación. Instalación e configuración.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Instalación de centralitas privadas 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica. NO

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 Localizouse a central.

CA7.2 Conectáronse as liñas dispoñibles (analóxicas, RDSI, VoIP, etc.), mediante a súa interface, e os módulos de extensión.

CA7.5 Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc.

   CA7.5.1 Instaláronse aplicacións de voz, datos, música, etc.

CA7.6 Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central.

   CA7.6.1 Conectouse o servizo de VoIP a través da central.

CA7.7 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA7.8 Aplicáronse as indicacións de fábrica e a documentación técnica.

CA7.9 Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, as incidencias e os resultados obtidos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de manuais técnicos de instalación e posta en marcha.

 Colocación e montaxe de centrais telefónicas.

 Alimentación eléctrica, posta a terra e sistemas de alimentación ininterrompida.

 Conexión ás liñas, extensións e outros servizos.

 Instalación de terminais.

 Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal.

   Instalación de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Programación de centralitas privadas 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica. NO

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

Criterios de avaliación

CA7.3 Programouse a central.

CA7.4 Realizouse a posta en servizo da central.

CA7.5 Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc.

   CA7.5.2 Programáronse aplicacións de voz, datos, música, etc.

CA7.6 Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central.

   CA7.6.2 Configurouse o servizo de VoIP a través da central.

CA7.9 Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, as incidencias e os resultados obtidos.

4.10.e) Contidos

Contidos

 0Configuración de módulo de servizos: música, caixa de correo, listaxes, etc.

 Instalación do software de programación.

 Carga e proba de programacións.

 Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal.

   Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal

 Configuración de módulos de gravación.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Técnicas de mantemento e reparación en redes de datos e sistemas de telefonía 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación fun-cional.

CA8.2 Seguiuse o plan de intervención correctiva.

CA8.3 Realizáronse verificacións para a localización da avaría.

CA8.4 Identificouse o tipo de avaría e o custo da reparación.

CA8.5 Arranxouse a avaría mediante a substitución do equipamento defectuoso.

CA8.6 Realizáronse reparacións en cableamento e canalización.

CA8.7 Realizáronse ampliacións das centrais de acordo coas especificacións técnicas.

CA8.8 Reparáronse as disfuncións debidas ao software.

CA8.9 Verificouse o restablecemento das condicións de funcionamento.

CA8.10 Realizouse a ordenación e a limpeza das instalacións e os equipamentos.

CA8.11 Realizouse un informe de mantemento.

CA8.12 Informouse das melloras no procedemento que se puideran atopar durante a actuación.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Verificación de servizos dos operadores.

 Avarías tipo nas instalacións e nas centrais telefónicas.

 Avarías tipo en redes de datos de área local.

 Aparellos de medida utilizados no mantemento e na localización de avarías.

 Mantemento e substitución de elementos en centrais e sistemas de telefonía.

 Técnicas de diagnóstico e localización de avarías en redes: substitución e axuste de módulos ou equipamentos da instalación. Parámetros típicos dunha rede.

 Ampliación de centrais e redes.
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Contidos

 Reparacións en cableamentos e canalizacións.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Prevención de riscos laborais 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA9.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA9.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA9.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e manteme

CA9.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA9.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA9.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA9.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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Debido a actual situación sanitaria deben considerarse as indicacións recollidas no apartado 10 da programación

5.a) Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva

Os alumnos alcanzarán a avaliación positiva cando se alcancen os obxetivos especificados no Decreto 178/2010 polo que se publica o currículo do

título de Técnico en instalacións de telecomunicacións derivado do RD 1632/2009, do 30 de outubro,

Os mínimos exixibles están marcados polo miúdo no apartado 4.c

Máis concretamente, como resumo e sen perxuicio do indicado no apartado citado, o alumno deberá coñecer as canalizacións e cableados para

redes e telefonía, a instalación e configuración de equipos de redes con e sen fíos, e os protocolos de redes.

Na parte de telefonía,  se deberá coñecer os tipos e características de centralitas telefónicas, configuración e instalación de pequenos sistemas de

telefonía e centraliñas privadas, dende as centraliñas tradicionais ate as baseadas en VOiP

5.b) Criterios de cualificación

As avaliación serán dúas, unha en decembro e outra en marzo. En marzo tamén haberá unha avaliación final do módulo.

Os alumnos que non vaian á FCT recuperarán durante o terceiro trimestre do curso este módulo tal e como establece a normativa vixente. En xuño

haberá unha avaliación final extraordinaria do módulo.

Nas avaliacións trimestrais valoraranse os exercicios teóricos e prácticos feitos polos alumnos. Ademais, farase un exame teórico ao final de cada

avaliación. Este exame teórico pode ser fracionado de acordo coa materia e as circunstancias, e contará aproximadamente o 50% da nota da

avaliación. O resto da nota (50%) virá dada pola calificación dos traballos e prácticas feitas na clase, resumidos nun caderno de prácticas, que será

entregado ao final do período lectivo correspondente. Para aprobar a avaliación é preciso ter aprobado o exame e a parte práctica.

Máis concretamente, teráse en conta nas probas escritas

- Precisión e concreción das respostas dos exames.

- Comprensión dos conceptos e ideas explicados na clase.

Na avaliación da parte práctica

- Coidado co material

- Destreza no montaxe

- Destreza no manexo do material

- Destreza na localización e solución de avarías

E finalmente no apartado de conducta e actitude  redondeará a nota segundo os criterios

- Puntualidade e bon comportamento

- Asistencia a clase

Tanto as probas escritas realizadas como os traballos prácticos do alumando cualificaranse de 0 a 10. Considerándose como superadas

positivamente cando a puntuación sexa 5 ou superior a 5. Para aprobar unha avaliación será obrigatorio aprobar a parte teórica e a parte práctica.

Na segunda avaliación, será obrigatorio ter superadas as 3 prácticas de instalación e programación de centraliñas telefónicas.

En caso de ter algunha avaliación suspensa, poderase recuperar no exame final. Ese exame poderá ter parte teórica e parte práctica. Estas dúas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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partes deberán ser aprobadas por separado para acadar o aprobado final.

Facemos fincapé de novo da importancia que ten nun módulo eminentemente práctico os coñecementos e os procedementos. Terase en conta así

mesmo para a avaliación a asistencia a clase, puntualidade e en xeral a actitude cara o módulo e os compañeiros.

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

Para aquel alumnado que non acade os obxectivos na avaliación ordinaria en cada unha das avaliacións, establecerase un programa de

actividades de reforzo educativo co fin de poida acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente supera-lo módulo coas actividades de reforzo,

e medidas que favorezan a individualización do ensino. Estas actividades de reforzo serán cualificadas individualmente polo profesor sen que a

superación das mesmas exima ó alumnado da realización dunha proba global de recuperación por cada avaliación que teña suspensa. Esta proba

realizarase ó final do período de docencia e antes da avaliación ordinaria de Xuño.

Calquera medida deste tipo realizaráse contando co diagnóstico, asesoramento e seguimento do Departamento de Orientación do Centro

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

        Para todo o alumnado, as avaliación serán tres, unha en decembro, outra en marzo, e a terceira en xuño. En xuño tamén haberá unha

avaliación final do módulo. Nas avaliacións trimestrais valoraranse os exercicios teóricos e prácticos, feitos polos alumnos. Ademais farase un

exame teórico ó final de cada avaliación. Este exame teórico poderá ser fraccionado de acordo coa materia e as circunstancias.

No caso de perda de dereito a avaliación continua, faráse unha proba única, e final dos contidos do módulo. Esta proba poderá ser

diferente ao exame do resto de alumnado que suspendese algunha avaliación, xa que éste amosou os seus coñecementos na clase e se lle poido

facer un seguimento puntual e continuado. Nesta proba especial, o alumno deberá demostrar que domina os contidos e procedementos do módulo,

especialmente os contidos mínimos dos que se falou nun apartado anterior desta programación.

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

A avaliación da práctica docente é un compoñente fundamental dentro do proceso de avaliación académica. Os instrumentos para o seguimento e

valoración da programación serán:

-  Aplicación informática de programacións facilitada pola Consellería, na que se reflicta a temporización na aula da materia impartida, así como os

comentarios que procedan.

-  Contraste de experiencias entre o equipo docente, por exemplo nas reunións de departamento nas que figure o seguimento das programacións

no orde do día.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os alumnos son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno,

capacidades, etc. Todo esto sitúa ós docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".  Considéranse os seguintes casos de alumnado

con necesidades especificas de apoio educativo:

- Alumnos con necesidades educativas especiais.

Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE).

No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas mas axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior

rendimiento e integración.

- Alumnos con altas capacidades intelectuais.

Contémplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema educativo, con independencia da idade do alumno. Neste caso

concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando conceptos, investigando feitos e creando retos que favorezan a

creatividade e a progresión formativa destes alumnos.

- Alumnos con integración tardía no sistema educativo.

Garantizarase a integración, como mínimo, na idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ó curso máis axeitado ás súas características

persoais, conecementos previos e apoios necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que favorezan a integración no grupo. Prestaráse

grande importancia ó ámbito linguístico, e deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa finalidade de conseguir unha rápida adaptación

do alumno. Teráse en conta o diferente grao de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con

problemas de integración lingüística (orixe estranxeira). Remitirémonos en todo caso ó PEC e o Proxecto Curricular, así como ao departamento de

orientación.

Prevese a medida de flexibilización modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de

apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización

distinta á establecida con carácter xeral.

Na primeira ou primeiras sesións, o profesor fará un estudo inicial das caracterísitcas e coñecementos previos do alumnado, ben mediante unha

observación/diálogo expontáneo, ou ben mediante a realización dun test/cuestionario escrito.

Será especialmente importante coñecer con estas ferramentas:

- Motivacións do alumno para estudar o ciclo.

- Estudos previos realizados.

- Na medida do posible, entorno socio/familiar que rodea ao alumno.

- Expectativas profesionais ao acabar o ciclo

Cos resultados obtidos, teremos un punto de partida axeitado para comezar o proceso de ensino/aprendizaxe.

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

Todos os profesores son conscientes das diferenzas que existen entre os seus alumnos e alumnas; as características persoais de cada un deles, a

súa forma de motivarse para optimizar o seu proceso de ensino-aprendizaxe,  a  súas  capacidades  intelectuais,  o  seu  entorno  familiar, etc. son

factores que poden contribuír ó éxito ou fracaso en moitos casos.
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Dadas estas diferenzas de aprendizaxe que poden darse entre os alumnos, propóñense as seguintes medidas:

-  Elaboración de exercicios complementarios, e con distintos niveis de dificultade e profundización, para aqueles alumnos que o precisen.

-      Estimulación do traballo en grupo.

-      Cando por limitacións no aula háxase de compartir ordenador, organizaranse os alumnos de tal xeito que persoas con niveis de

aprendizaxe parecidos traballen no mesmo posto.

-      No caso de que existan serias dificultades na aprendizaxe, adaptaranse os instrumentos de avaliación empregados, primando aqueles

que fomenten as habilidades prácticas do alumno na contorna de traballo, en detrimento das probas escritas tradicionais, de contido máis teórico.

Para que algunhas destas medidas se poidan levar a cabo na práctica é imprescindible que mediante desdobres ou profesores de apoio ou ben

que número de alumnos por profesor sexa o mais baixo posible.

Considérase un  obxectivo  fundamental  ca  alumna  e  alumno  efectúe  os procedementos xerais e acade as capacidades necesarias para

amplialos e ser sustento doutros de  maior   complexidade   ou   singularidade.   A consecución   deste   obxectivo é facilmente  alcanzable por

medio do esquema de traballo das exemplificacións das unidades  didácticas  cas que   traballará   o   alumno   ou   alumna,   realizándose   a

adquisición   de conceptos básicos  mediante a exposición do profesor, promovendo durante a mesma a  participación das  alumnas  e

alumnos  propoñendo cuestións e preguntas que vaian creando a  necesidade de describir a cadea de conceptos integrantes dun bloque de

contidos. A súa asimilación,  síntese  e  avaliación  se  realizará  de  maneira  participativa empregando as actividades propostas sen

esquecer  as diferenzas devanditas.

Por outra banda, a entrega dun documento escrito coa resolución  da  actividade  permitirá  avaliar, de xeito individual, o modo de expresión do

alumno ou alumna, así como a súa   capacidade de síntese e de relación dos conceptos mesmo no caso de que  as actividades  se  teñan  feito  a

nivel  de  grupo,  xa  co  alumno  ou  alumna poderá reflectir e incluír todas as referencias e  particularidades que estime oportuno. Compre que

este documento prodúzase antes do debate con obxectivo de constatar o nivel acadado por cada alumno nunha fase inicial. Posteriormente,o

profesor atenderá as particularidades das alumnas  e  alumnos  de  xeito  que  considere  mais adecuado.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto ás competencias persoais e sociais teranse en conta as seguintes.

- Asistencia e puntualidade

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas

- Participación e atención prestada,

- Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente

- Respeto pola seguridade e saúde no traballo

- Orde e limpeza

- Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta

- Disponibilidade do material necesario para as clases
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A situación ideal sería a realización de dúas visitas a dúas empresas da zona de influencia. Unha delas desenvolveriase nunha empresa de

producción co obxetivo de ver aplicacións reais de telefonía ou redes de datos. A outra visita desenvolveriase no museo didáctico de

telecomunicacións de Telefónica.

As empresas e a data de realización das visitas ás mesmas concretaranse en función do contexto socioeconómico das mesmas e da súa

dispoñibilidade. Por suposto, tamén depende da dispoñibilidade temporal e da organización do Ciclo Formativo.

Prevese, ademais, a participación na realización de calqueira actividade proposta polo Departamento de Electricidade- Electrónica

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía de traballo no caso de ensino a distancia

Semipresencialidade:

Alternaranse as sesións presenciais co envío de tarefas e visualización de vídeos. Na clase farase a explicación dos conceptos fundamentais e

realización das prácticas físicas. O profesor manda traballos para facer na casa, e tarefas como lectura de información que logo poderá axudar a

explicar con máis rapidez na clase.

As clases se retransmitirán por Webex, de tal xeito que o alumno que teña que permanecer na casa poda seguila por vídeoconferencia

Non presencialidade:

Alternaranse as sesións de vídeoconferencia explicando os contidos mínimos necesarios co envío de tarefas e visualización de vídeos.

A forma de comunicación prioritaria nas dúas opcións será o correo electrónico e a aula virtual

10.2) Forma de conseguir que os alumnos que non teñen acceso telemático poidan continuar a formación

En caso de semipresencialidade, o alumno sen acceso telemático acudirá sempre a clase. No caso de ensino non presencial, falarase coa

dirección para que se lle facilite un equipo informático.

10.3) Mecanismos que o profesor adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

Recollida de traballos e exercicios, e a realización de exames a distancia

10.4) Integración dos aprendizaxes non adquiridos no curso pasado

Nos primeiros días de clase presencial o profesor avaliará os coñecementos previos dos alumnos. En caso de ser necesario, explicaránse e

introduciránse todos aquelos conceptos matemáticos e electrónicos necesarios para a asimilación dos contidos deste curso e dos anteriores

10.5) Aspectos do curriculum obxecto de semipresencialidade

Preferentemente os contidos teóricos, e despois os exercicios teóricos relacionados coa teoría. Lóxicamente os traballos físicos só poden facerse

presencialmente na aula-taller
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0238 Instalacións domóticas 72022/2023 147123

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO CASTRO RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Esta programación esta baseada no Decreto 178/2010, do 1 de outubro, onde se establece o currículo do ciclo formativo de garo medio

correspondente ao título de técnico en instalacións de telecomunicacións, determinado polo Real Decreto 1632/2009, do 30 de outubro de 2009.

Asemade para a súa elaboración tivose en conta a Orde do 12 de xullo de 2011 onde se establece o formato axeitado para a súa elaboración.

No Artigo 3º do Decreto 178/2010 determínase o perfil profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións indicándose que dito pérfil ven

dado pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o

caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral, Artigo 4º, consiste en montar instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e

instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asugura a súa funcionalidede e o respecto ambiental.

Dentro das competencias profesionais, persoais e sociais que se determinan no Artigo 5º para o título, as que se refiren ao Módulo de

Equipamentos microinformáticos sono a), b), c), d), e), h), j), k), l) e m).

No artigo 7º, Contorno profesional, incídase que nesta profesión exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas,

maioritariamente privadas, por conta propia ou allea, nas áreas de montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicación, instalación de

radiocomunicacións, sistemas domóticos e equipamentos informáticos. Tamén indicanse os postos de traballo mais salientables.
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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 Identificación e análise dos diferentes tipos de sistemas domóticosConceptos de
domótica

22 12

2 Estudo e prevención dos riscos laboraisPrevención de riscos
laborais

9 8

3 Configuración e montaxe dunha pequena instalación medante PLCAutómatas
programables

24 14

4 Configuración e montaxe dunha pequena instalación medante X 10Correntes Portadoras 18 12

5 Configuración e montaxe dunha pequena instalación sen fíosSistemas
inhalámbricos

12 10

6 Configuración e montaxe dunha pequena instalación por sistema KNXBus de Campo 24 14

7 Montar áreas de control dun ou varios sistemasInteración de sistemas
domóticos

16 10

8 Realizar o mantemento de distintos sistemas de instalacións domóticasMantemento de
instalacións domóticas

10 10

9 Simular e identificar avarías nos distintos sistemas domóticosAvarías nos sistemas
domóticos

12 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos de domótica 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. SI

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. 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 os tipos de automatizacións domésticas.

CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios.

CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións.

CA1.4 Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas.

CA1.5 Describíronse as topoloxías das redes de datos.

CA1.6 Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación.

CA1.7 Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.8 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas.

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA2.1 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e distribuído, etc.).

CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas domóticos aplicados ás vivendas e edificios.

 Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, velocidade, iluminación, etc.

 Áreas de aplicación das instalacións en vivendas e edificios.

 Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións.
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Contidos

 Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares.

 Cálculos necesarios.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención de riscos laborais 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - 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

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado.

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Autómatas programables 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Describíronse os sistemas controlados por autómata programable.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.1 Utilizouse software para PLC

CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de automatización con autómata programable.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.

 Ferramentas e equipamentos.

 Programación e configuración de elementos.

   Programación e configuración de elementos sistema autómata programable

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño sistema autómata programable
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Correntes Portadoras 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.7 Describíronse os sistemas por correntes portadoras.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.2 Utilizouse software para correntes portadoras

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.1 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por correntes portadoras.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas por correntes portadoras.

 Programación e configuración de elementos.

   Programación e configuración de elementos sistema correntes portadoras.

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño sistema correntes portadoras.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas inhalámbricos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.8 Describíronse os sistemas sen fíos.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.3 Utilizouse software para sistemas sen fíos

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.2 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema rede sen fíos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas sen fíos.

 Programación e configuración de elementos.

    Programación e configuración de elementos sistema sen fíos.

 Memoria técnica do deseño.

   Memoria técnica do deseño sistema sen fíos
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Bus de Campo 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Describiuse o sistema de bus de campo.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.4 Utilizouse software para bus de campo

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.3 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Sistemas con cables específicos bus de campo.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Programación e configuración de elementos.

    Programación e configuración de elementos sistema bus de campo.

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño bus de campo.

 Normativa e regulamentación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Interación de sistemas domóticos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Instalacións con distintas áreas de control.

 Coordinación entre sistemas.

 Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.

 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.

 Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.

 Normativa e regulamentación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Mantemento de instalacións domóticas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.

CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na documentación técnica.

CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos de medida específicos nos sistemas domóticos.

 Axustes de elementos de control.

 Mantemento correctivo e preventivo nas instalacións domóticas.

 Mantemento de áreas en sistemas domóticos.

 Mantemento de sistemas en instalacións domóticas.

 Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos.

 Medios e equipamentos de seguridade.

 Prevención de accidentes.

 Normativa de seguridade eléctrica.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Avarías nos sistemas domóticos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.

CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.

CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.7 Reparouse a avaría.

CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.

CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.

CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.

 Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade.

 Reparación de avarías en instalacións domóticas.

 Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.

 Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
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 Os minimos esixibles no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalador/ora mantedor/ora de instalacións automatizadas

en vivendas.

A definición desta función abrangue aspectos como:

- Interpretación e representación de esquemas de instalacións automatizadas en vivendas.

- Recoñecer e interpretar os distintos tipos de instalación domóticas.

- Relacionar simboloxía domótica cos elementos.

- Identificar riscos e nivel de perigo nas instalacións domóticas.

- Interpretación de programas e esquemas domóticos con sistemas centralizados.

-Montaxe e cableado de sensores e actuadores.

-Montaxe e cableado conbinando sensores e catuadores cun sistema centralizado.

-Deseño básico de programas para sistemas centralizados.

- Manexo de software de tecnoloxías domóticas con sistemas centralizados.

-Configuración básica de sistemas centralizados.

- Interpretación de programas e esquemas domóticos de correntes portadoras

- Manexo de software de correntes portadoras.

- Interpretacion de programas e esquemas domóticos de Bus de campo

- Manexo básico de software de tecnoloxías domótica de bus de campo

- Conceptos básicos de mantemento e reparación de instalacións domóticas.

- Realización básica de memorias de deseño ou interpretación de proxectos domóticos.

Criterios de cualificación

Os  alumnos realizarán montaxes sobre un taboleiro de distintas instalacións domóticas.

En cada avaliación puntuaranse as montaxes realizadas.

Cada montaxe puntuarase da segunte forma:

Colocación dos compoñentes da instalación de forma clara e ordenada ¿ 10%

Correcta interpretación do esquema e cableado dos compoñentes ¿ 20%

Funcionamiento correcto da instalación ¿ 15%

Programación e configuración da montaxe ¿ 20%

Solución de problemas e averías simuladas ¿ 10%

Memoria da  montaxe en formato PDF ¿ 20%

Realización no prazo indicado da montaxe e entrega da memoria* ¿ 15%

Esta parte procedemental puntuará un 60% da nota final e haberá que puntuar coma mínimo un catro (4) para facer media ca parte conceptual.

Na parte conceptual realizaranse tarefas relacionadas cas unidades didácticas - 20%

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Na parte conceptual realizaránse probas escritas (exames de contidos)  - 80%

 Estas probas puntuarán un 40% da nota  e terase que obter coma mínimo un catro para facer a media:

Unha vez obtida a media deberá ser coma mínimo un cinco(5) para obter unha avaliación satisfactoria.

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

Durante o terceiro trimestre do curso o procedemento para a recuperación será oi seguinte:

Realizarase un plan individualizado tendo en conta que as partes que o alumno tivese superadas nos dous primeiros trimestres non tería que

repetilas.

Para as partes que teñan que recuperar realizaranse as partes prácticas así coma as probas de conceptos.

Realizarase una temporalización individualizada para adaptala a duración do terceiro trimestre.

Na parte de procedementos o alumno terá que sacar coma mínimo un catro (4) para facer media.

Na parte de contidos terá que sacar un mínimo de un tres (3) para facer media.

A media de recuperación deberá ser coma mínimo de cinco (5).

As actividades serán similares as realizadas durante os dous primeiros trimestres.

Se por algún motivo o alumno non poidera recuperar, poderá acceder a proba extraordinaria.

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

Para superar este módulo todo alumno con perda de dereito a avaliación continua terá dereito a una proba extraordinaria:

-Apartado 1

-Alumnos que perdendo dereito a avaliación continua non realizaran coma mínimo o 50% das actividades teórico-prácticas:

-Unha proba escrita con un mínimo de una cuestión por unidade didáctica, que abarque os mínimos exixibles repartidos, o máis equitativamente,

entre tódalas unidades didácticas, cunha duración máxima de 3 sesións.

-Una parte de realización práctica suficiente para poder avaliar os procedementos e actitudes cunha duración máxima de 4 sesións

Para superar esta proba farase una media das dúas notas cas seguintes condicións:

-Na parte teórica deberá sacar una nota mínima de un tres (3) para.

-Na parte práctica deberá sacar una nota mínima de un catro (4).

A nota media das dúas partes será coma mínimo de un cinco (5)

Apartado  2

Alumnos que aínda perdendo o dereito a avaliación continua, fixeran durante os dous primeiros trimestres  como mínimo o 50% das actividades
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teórico-prácticas:

  Poderán optar a recuperar voluntariamente a parte que lle falta no terceiro trimestre.

En este caso terán que comunícalo para que o profesor lle poña o horario de actividades.

En caso de non superar o cinco (5) ca realización de ditas actividades teórico-prácticas, terán igualmente direito a facer a proba extraordinaria tal

coma se indica no apartado 1

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

 O seguimento da programación realizarase mediante  aplicación Web.

A avaliación das propia práctica docente será realizada mediante consultas o alumnado na que se lle preguntará sobre cuestión coma metodoloxía,

creación de bo ambiente, aspectos que deban mellorarse, materiais e equipacións utilizadas etc¿

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio do desenvolvemento do módulo, na unidade 0, onde se lles explica aos alumnos en que vai a consistir este módulo, o profesor

realizará de forma informal una avaliación inicial sondeando aos alumnos os coñecementos que teñen dos contidos deste módulo. Esta

información quedará recollida no caderno do profesor que a utilizará cando desenvolva os contidos e aproveitará os coñecementos previos dos

alumnos.

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

A atención á diversidade orientarase preferentemente á detección e atención de intereses socio-prolfesionaies do alumnado, considerando niveis

de especialización, de exposición conceptual e de aplicación, con gradación dos criterios de avaliación. A correcta selección de procedimentos e

actividades, a resolución de casos prácticos e a proposta de prácticas finais permiten realizar adaptacións aos distintos niveis e intereses que

presentan os alumnos e alumnas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Considerariamos aquí a educación medio ambiental e dicir o bo uso das tecnolo-xías coas que eles traballan dun xeito responsable e eficaz no

sentido do aforro enerxético e do coidado do medioambiente . Por exemplo non tendo os aparellos in-necesariamente acendidos e tratando de

utilizar o material necesario xerando a mí-nima cantidade de lixo así como o coñecemento da perigrosidade potencial de cada tipo de lixo e o seu

tratamento axeitado para a reciclaxe ou recollida.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A educación non e algo que quede reducido o ámbito do centro educativo, senón que debe ter extensión a sociedade na cal nos desenvolvemos.

Mais aínda cando neste ciclo se orienta a adquisición dunhas capacidades e por ende dunha titulación que lle vai permitir o alumno integrarse na

sociedade e no traballo. Con esta intención proporanse a realización de saídas guiadas para a visita a entidades ou lugares de interese dende o

punto de vista do modulo, ou aproveitaranse a programación doutras actividades no centro para a participación na organización de aspectos que
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estean relacionados co ciclo.

10.Outros apartados

10.1)  módulos anteriores

Con respecto a recuperación de módulos anteriores, se repasarían conceptos de Instalaciones eléctricas básicas y electrónica aplicada que sean

más útiles para este módulo,

Iráse incidindo o longo de todo o curso con istes conceptos según se contextualicen cas unidades didácticas.

Os módulos nos que se incidirá máis serán: Instalación eléctricas básicas e, en menos medida, electrónica aplicada.

10.2) non presencial

Utilizarase a aula virtual, na que se dará información relacionadas cos contido básicos, aos alumnos e asignaranse tarefas para realizar de xeito

remoto, tendo en conta as limitacións.

Sé un alumno non ten un ordenador, as tarefas pódense facer en papel e posteriormente dixitalizadas (utilizando una aplicación gratuita de

escaneo) co teléfono móbil e publicadas na aula virtual.

Este grupo dividirase en dous e realizará a parte de montaxe no taller e toda a parte de exercicios teóricos e memorias do traballo na casa.

Como este módulo ten unha carga máis práctica, en caso de falta de tempo recortaranse en algunhas prácticas, utilizando menos componentes sin

que se desvirtualice e se manteñan os CA, sobre todo as relacionadas con correntes portadoras,X10 e  bus de campo KNX.

Deixaranse os básicos das instalacións con sensores e actuadores e os sen fíos. En calquera caso, nesta parte dos procedementos, nalgún

exercicio de montaxe, colocaranse 4, por exemplo en lugar de cinco detectores, xa que serían suficientes para os resultados da aprendizaxe.

Noutras palabras, durante a parte realizada de xeito remoto, a parte das memorias dos exercicios procedimentais realizados na clase realizarase

dentro de cada RA.
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