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PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
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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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1051 Circuitos electrónicos analóxicos 92022/2023 288240

(*) 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 inspector
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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 Mantemento Electrónico 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 Superior

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 Circuitos de Corrente
Continua

59 15

2 Circuitos de Corrente
Alterna

46 15

3 Semiconductores e
Diodos

36 10

4 Transistor bipolar
(BJT)

41 10

5 Transistores FET e
MOSFET

21 10

6 Circuitos relacionados
con Fontes de
Alimentación

24 15

7 Circuitos con
Amplificadores
Operacionais

47 10

8 Circuitos de
Electrónica de
Potencia

9 10

9 Sensores e
transductores

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 Circuitos de Corrente Continua 59

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. NO

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. SI

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. NO

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. 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 fisicamente os compoñentes.

CA1.2 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos.

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.1 Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos asociados.

CA2.2 Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus parámetros fundamentais.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.7 Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.

 Natureza da electricidade. Magnitudes eléctricas básicas. Indución magnética. Campo eléctrico e magnético. Tipos de materiais eléctricos. Condutores, semicondutores e illantes.

 Características dos sinais eléctricos. Parámetros. Voltaxe, corrente, resistencia e potencia. Relacións entre magnitudes eléctricas básicas. Lei de Ohm. Relación corrente-campo magnético.
Relación tensión-campo eléctrico.
 Funcionamento e aplicacións dos xeradores de sinais eléctricos básicos. Fonte de alimentación e xerador de funcións.

 Equipamentos de medida de ondas eléctricas. Amperímetro, voltímetro e óhmetro. Osciloscopio. Técnicas de medida.

 Medidas de magnitudes eléctricas básicas.

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 Relación entre medidas eléctricas e fenómenos físicos. Tipos de sinais eléctricos e electrónicos. Parámetros e características de sinais eléctricos. Amplitude, frecuencia e fase.

 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Circuitos de Corrente Alterna 46

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. NO

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. SI

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. NO

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

CA1.2 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos.

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.1 Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos asociados.

CA2.2 Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus parámetros fundamentais.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.7 Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.
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Criterios de avaliación

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

4.2.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.

 Natureza da electricidade. Magnitudes eléctricas básicas. Indución magnética. Campo eléctrico e magnético. Tipos de materiais eléctricos. Condutores, semicondutores e illantes.

 Características dos sinais eléctricos. Parámetros. Voltaxe, corrente, resistencia e potencia. Relacións entre magnitudes eléctricas básicas. Lei de Ohm. Relación corrente-campo magnético.
Relación tensión-campo eléctrico.
 Funcionamento e aplicacións dos xeradores de sinais eléctricos básicos. Fonte de alimentación e xerador de funcións.

 Equipamentos de medida de ondas eléctricas. Amperímetro, voltímetro e óhmetro. Osciloscopio. Técnicas de medida.

 Medidas de magnitudes eléctricas básicas.

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 Relación entre medidas eléctricas e fenómenos físicos. Tipos de sinais eléctricos e electrónicos. Parámetros e características de sinais eléctricos. Amplitude, frecuencia e fase.

 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Semiconductores e Diodos 36

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. NO

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. NO

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. NO

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. NO

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

CA1.2 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos.

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.
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Criterios de avaliación

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

4.3.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.

 Natureza da electricidade. Magnitudes eléctricas básicas. Indución magnética. Campo eléctrico e magnético. Tipos de materiais eléctricos. Condutores, semicondutores e illantes.

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Técnicas de selección de circuítos electrónicos: identificación de características.

 Criterios de deseño de circuítos analóxicos: identificación de características clave. Selección do tipo e a estrutura do circuíto.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Transistor bipolar (BJT) 41

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. NO

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. NO

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. NO

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. SI

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

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

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.

CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións.
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Criterios de avaliación

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 Circuítos electrónicos básicos. Amplificadores. Clases de amplificación (A, B, C e AB, etc.). Amplificadores con transistores: tipos de amplificadores básicos. Filtros. Características e
aplicacións. Funcionamento. Acoplamento entre etapas. Proceso de sinais.
 Osciladores: tipos e características.

 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Multivibradores, osciladores e temporizadores. Tipos. Estruturas típicas, funcionamento, características e aplicacións.

 Técnicas de selección de circuítos electrónicos: identificación de características.

 Criterios de deseño de circuítos analóxicos: identificación de características clave. Selección do tipo e a estrutura do circuíto.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.
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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 Transistores FET e MOSFET 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. NO

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. NO

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. NO

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. SI

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

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

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.

CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

4.5.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 Circuítos electrónicos básicos. Amplificadores. Clases de amplificación (A, B, C e AB, etc.). Amplificadores con transistores: tipos de amplificadores básicos. Filtros. Características e
aplicacións. Funcionamento. Acoplamento entre etapas. Proceso de sinais.
 Osciladores: tipos e características.

 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Multivibradores, osciladores e temporizadores. Tipos. Estruturas típicas, funcionamento, características e aplicacións.

 Técnicas de selección de circuítos electrónicos: identificación de características.

 Criterios de deseño de circuítos analóxicos: identificación de características clave. Selección do tipo e a estrutura do circuíto.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Circuitos relacionados con Fontes de Alimentación 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. NO

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. NO

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. SI

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. SI

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. SI

RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos.

CA3.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA3.3 Identificáronse bloques funcionais en esquemas complexos.

CA3.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais.

CA3.5 Relacionáronse os bloques funcionais cos circuítos electrónicos básicos.

CA3.6 Relacionáronse os sinais de entrada e saída nos bloques funcionais.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións.

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do circuíto.

CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar o funcionamento do circuíto.

CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en función do tipo de circuíto.

CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou os seus bloques constitutivos.

CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas saídas dos bloques.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes.

CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos electrónicos.

CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.).

CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, eléctricos, de conexións, etc.).

CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.).

CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de circuítos electrónicos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais de circuítos electrónicos. Rectificadores e circuítos de alimentación.

 Características técnicas dos bloques funcionais. Fontes de alimentación lineais e conmutados. Convertedores DC/DC. Convertedores DC/AC. Aplicacións. Funcionamento. Proceso de
sinais.
 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Técnicas de selección de circuítos electrónicos: identificación de características.

 Criterios de deseño de circuítos analóxicos: identificación de características clave. Selección do tipo e a estrutura do circuíto.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.

 Documentación técnica de compoñentes electrónicos. Follas de características. Diagramas de aplicación típica.

 Análise do funcionamento de circuítos electrónicos a través da súa documentación técnica.

 Comprobación de circuítos electrónicos analóxicos. División funcional do circuíto. Definición de puntos de control. Accións que cumpra realizar en cada punto de control. Seguimento de
sinais. Comprobación funcional. Selección de equipamentos e técnicas de medida segundo a tipoloxía dos circuítos electrónicos. Técnicas de axuste.
 Medidas de parámetros. Tensión de saída. Corrente máxima.

 Axuste de circuítos electrónicos analóxicos. Identificación dos puntos de axuste. Secuencia de axuste. Verificación de funcionamento tras o axuste.

 Simboloxía normalizada en electrónica.

 Documentación escrita de circuítos electrónicos. Manual de servizo.

 Planos e esquemas.

 Documentación gráfica de circuítos electrónicos. Bibliotecas de compoñentes.

 Representación de circuítos electrónicos. Liñas e buses. Esquemas multipáxina. Planos e xerárquicos. Ferramentas informáticas de aplicación. Biblioteca de símbolos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Circuitos con Amplificadores Operacionais 47

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. NO

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. NO

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. SI

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. SI

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. SI

RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

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

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos.

CA3.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA3.3 Identificáronse bloques funcionais en esquemas complexos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA3.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais.

CA3.5 Relacionáronse os bloques funcionais cos circuítos electrónicos básicos.

CA3.6 Relacionáronse os sinais de entrada e saída nos bloques funcionais.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.

CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións.

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do circuíto.

CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar o funcionamento do circuíto.

CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en función do tipo de circuíto.

CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou os seus bloques constitutivos.

CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas saídas dos bloques.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes.

CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos electrónicos.

CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.).

CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, eléctricos, de conexións, etc.).

CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.).

CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de circuítos electrónicos.

4.7.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.

 Medidas de magnitudes eléctricas básicas.

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 Circuítos electrónicos básicos. Amplificadores. Clases de amplificación (A, B, C e AB, etc.). Amplificadores con transistores: tipos de amplificadores básicos. Filtros. Características e
aplicacións. Funcionamento. Acoplamento entre etapas. Proceso de sinais.
 Osciladores: tipos e características.

 Circuítos con amplificadores operacionais. Realimentación. Estruturas típicas. Funcionamento, características e aplicacións. Filtros. Tipos de filtros segundo a súa resposta en frecuencia.
Filtros activos e pasivos. Filtros dixitais.
 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Medidas en circuítos electrónicos. Parámetros de funcionamento de amplificadores. Parámetros de funcionamento de filtros. Xeradores de sinal. Tipos. Estruturas típicas, funcionamento,
características e aplicacións.
 Multivibradores, osciladores e temporizadores. Tipos. Estruturas típicas, funcionamento, características e aplicacións.

 Técnicas de selección de circuítos electrónicos: identificación de características.

 Criterios de deseño de circuítos analóxicos: identificación de características clave. Selección do tipo e a estrutura do circuíto.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.

 Documentación técnica de compoñentes electrónicos. Follas de características. Diagramas de aplicación típica.

 Análise do funcionamento de circuítos electrónicos a través da súa documentación técnica.

 Comprobación de circuítos electrónicos analóxicos. División funcional do circuíto. Definición de puntos de control. Accións que cumpra realizar en cada punto de control. Seguimento de
sinais. Comprobación funcional. Selección de equipamentos e técnicas de medida segundo a tipoloxía dos circuítos electrónicos. Técnicas de axuste.
 Medidas de parámetros. Tensión de saída. Corrente máxima.

 Axuste de circuítos electrónicos analóxicos. Identificación dos puntos de axuste. Secuencia de axuste. Verificación de funcionamento tras o axuste.

 Simboloxía normalizada en electrónica.

 Documentación escrita de circuítos electrónicos. Manual de servizo.

 Planos e esquemas.

 Documentación gráfica de circuítos electrónicos. Bibliotecas de compoñentes.

 Representación de circuítos electrónicos. Liñas e buses. Esquemas multipáxina. Planos e xerárquicos. Ferramentas informáticas de aplicación. Biblioteca de símbolos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Circuitos de Electrónica de Potencia 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. NO

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. NO

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. NO

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. SI

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. SI

RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

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

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.1 Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos asociados.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou equipamento.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.
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Criterios de avaliación

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.

CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións.

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do circuíto.

CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar o funcionamento do circuíto.

CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en función do tipo de circuíto.

CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou os seus bloques constitutivos.

CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas saídas dos bloques.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes.

CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos electrónicos.

CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.).

CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, eléctricos, de conexións, etc.).

CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.).

CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de circuítos electrónicos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.

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

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 0Outros circuítos electrónicos básicos.

 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

 Técnicas de selección de circuítos electrónicos: identificación de características.

 Criterios de deseño de circuítos analóxicos: identificación de características clave. Selección do tipo e a estrutura do circuíto.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.

 Documentación técnica de compoñentes electrónicos. Follas de características. Diagramas de aplicación típica.

 Análise do funcionamento de circuítos electrónicos a través da súa documentación técnica.

 Comprobación de circuítos electrónicos analóxicos. División funcional do circuíto. Definición de puntos de control. Accións que cumpra realizar en cada punto de control. Seguimento de
sinais. Comprobación funcional. Selección de equipamentos e técnicas de medida segundo a tipoloxía dos circuítos electrónicos. Técnicas de axuste.
 Medidas de parámetros. Tensión de saída. Corrente máxima.

 Axuste de circuítos electrónicos analóxicos. Identificación dos puntos de axuste. Secuencia de axuste. Verificación de funcionamento tras o axuste.

 Simboloxía normalizada en electrónica.

 Documentación escrita de circuítos electrónicos. Manual de servizo.

 Planos e esquemas.

 Documentación gráfica de circuítos electrónicos. Bibliotecas de compoñentes.

 Representación de circuítos electrónicos. Liñas e buses. Esquemas multipáxina. Planos e xerárquicos. Ferramentas informáticas de aplicación. Biblioteca de símbolos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Sensores e transductores 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. SI

RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. NO

RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. NO

RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes. SI

RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. SI

RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes.

CA1.2 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos.

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

CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados.

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catálogos.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.2 Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus parámetros fundamentais.

CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación.

CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais.

CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos.

CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda.

CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida.

CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto ou compoñente.
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Criterios de avaliación

CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións.

CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes.

CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as especificacións.

CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto.

CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao problema.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de circuítos electrónicos.

CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do circuíto.

CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar o funcionamento do circuíto.

CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en función do tipo de circuíto.

CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou os seus bloques constitutivos.

CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas saídas dos bloques.

CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

   CA5.6.1 Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

   CA5.6.2 Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes.

CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos electrónicos.

CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.).

CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, eléctricos, de conexións, etc.).

CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.).

CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de circuítos electrónicos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Parámetros fundamentais dos compoñentes electrónicos. Resistencias. Condensadores. Bobinas e transformadores. Relés. Resoadores
cerámicos. Cristais de cuarzo e outros. Díodos. Transistores (bipolares, FET e MOSFET). Diac. UJT. Tiristor. Triac e outros. Amplificadores operacionais. Compoñentes optoelectrónicos.
 Funcionamento dos compoñentes electrónicos. Métodos de comprobación con sinal continuo e alterno.

 Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos. Reactancia. Tipos. Impedancia. Ganancia.

 Técnicas de comprobación de compoñentes. Medidas de parámetros básicos. Precaucións.

 Criterios de calidade e seguridade nos procesos de medida. Precaucións no manexo de equipamentos de medida.

 0Outros circuítos electrónicos básicos.
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Contidos

 Manipulación de circuítos electrónicos. Medidas de protección persoal. Protección dos equipamentos. Protección electrostática.

 Técnicas de selección de circuítos electrónicos: identificación de características.

 Criterios de deseño de circuítos analóxicos: identificación de características clave. Selección do tipo e a estrutura do circuíto.

 Métodos de representación de circuítos electrónicos.

 Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de aplicación de fabricantes.

 Programas informáticos de deseño e simulación de circuítos analóxicos. Captura de esquemas. Instrumentación virtual.

 Optimización de circuítos electrónicos mediante virtualización. Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Placas de prototipos.

 Documentación técnica de compoñentes electrónicos. Follas de características. Diagramas de aplicación típica.

 Análise do funcionamento de circuítos electrónicos a través da súa documentación técnica.

 Comprobación de circuítos electrónicos analóxicos. División funcional do circuíto. Definición de puntos de control. Accións que cumpra realizar en cada punto de control. Seguimento de
sinais. Comprobación funcional. Selección de equipamentos e técnicas de medida segundo a tipoloxía dos circuítos electrónicos. Técnicas de axuste.
 Medidas de parámetros. Tensión de saída. Corrente máxima.

 Axuste de circuítos electrónicos analóxicos. Identificación dos puntos de axuste. Secuencia de axuste. Verificación de funcionamento tras o axuste.

 Simboloxía normalizada en electrónica.

 Documentación escrita de circuítos electrónicos. Manual de servizo.

 Planos e esquemas.

 Documentación gráfica de circuítos electrónicos. Bibliotecas de compoñentes.

 Representación de circuítos electrónicos. Liñas e buses. Esquemas multipáxina. Planos e xerárquicos. Ferramentas informáticas de aplicación. Biblioteca de símbolos.

- 25 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 135/2013 polo que se publica o currículo do

título de Técnico Superior en Mantemento Electrónico derivado do RD 1578/2011, do 4 de Novembro.

No apartado 4.c desta programación están enumerados polo miúdo cales son os mínimos exixibles sen perxuicio dos que mencionemos neste

apartado

Como resumo, os alumnos deberán ser capaces de facer correctamente montaxes e resolver problemas de:

- Resistencia, Potencia e Enerxía (só cálculos)

- Circuitos en continua. Kirchhoff, Thevenin, Norton, Wheastone, Superposición

- Asociación de C e fenómenos transitorios en C y L

- Circuitos de Corriente Alterna. Resonancia

- Diodos

- Transistores BJT.

-       Transistores FET e MOST

- Fontes de alimentación lineais : TRF, Rectificador, Filtro, Estabilizador, Regulador de tensión

- Amplificadores Operacionais

-       Electrónica de potencia.

-       Sensores e transdutores.

A modo de exemplo, podemos resaltar algún Contido e Criterio de Avaliación de entre todos os mínimos exixbles  marcados no apartado 4.c. Os

destacamos de entre os outros mínimos exixibles por estaren relacionados directamente co feito de facer montaxes, simulacións  e saber resolver

problemas teóricos correctamente

Algúns dos CAs marcados son:

CA1.8 - Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA3.7 - Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións.

CA4.5 - Simulouse o comportamento do circuíto.

CA5.1 - Identificáronse as características de funcionamento do circuíto.

CA5.6 - Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas.

Este CA está dividido en outros dous subCAs

CA5.6.1 - Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase.

CA5.6.2 - Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos

Algúns dos contidos do currículo:

C3.3 - Circuítos electrónicos básicos. Amplificadores. Clases de amplificación (A, B, C e AB, etc.). Amplificadores con transistores: tipos de

amplificadores básicos. Filtros. Características e aplicacións. Funcionamento. Acoplamento entre etapas. Proceso de sinais.

C3.7 - Montaxe rápida de circuítos electrónicos. Simulación. Software específico de simulación e comprobación.

C3.8 - Medidas en circuítos electrónicos. Parámetros de funcionamento de amplificadores. Parámetros de funcionamento de filtros. Xeradores de

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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sinal. Tipos. Estruturas típicas, funcionamento, características e aplicacións.

C3.8 - Medidas en circuítos electrónicos. Parámetros de funcionamento de amplificadores. Parámetros de funcionamento de filtros. Xeradores de

sinal. Tipos. Estruturas típicas, funcionamento, características e aplicacións.

C4.4 - Cálculos básicos de circuítos electrónicos. Selección de materiais e compoñentes. Deseño de circuítos electrónicos analóxicos. Circuítos de

aplicación de fabricantes.

C5.3 - Comprobación de circuítos electrónicos analóxicos. División funcional do circuíto. Definición de puntos de control. Accións que cumpra

realizar en cada punto de control. Seguimento de sinais. Comprobación funcional. Selección de equipamentos e técnicas de medida segundo a

tipoloxía dos circuítos electrónicos. Técnicas de axuste.

O feito de que non apareza enumerado anteriormente algún contido ou CA non significa que non sexa mínimo. Unha enumeración detallada dos

mínimos exixibles pódese atopar no apartado 4.c

5.b) Criterios de cualificación

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 (incluidas as simulacións), feitos polos alumnos. Ademais farase un

exame teórico ó final de cada avaliación. Este exame teórico poderá ser ou non fraccionado de acordo coa materia e as circunstancias. Se o

alumno suspendese algún dos exames, poderase efectuar una recuperación cos mesmos criterios de avaliación do exame ou traballo suspenso.

Máis concretamente, teráse en conta nas probas escritas

- Precisión e concreción das respostas dos exames.

- Comprensión dos conceptos e ideas explicados na clase.

- Capacidade de cálculo de parámetros de circuitos electrónicos analóxicos

Na avaliación da parte práctica

- Coidado co material

- Destreza no montaxe dun circuito analóxico

- Destreza no manexo do material

- Destreza na localización e solución de avarías

Para aprobar cada avaliación e o curso será obrigatorio facer e superar todas as prácticas obrigatorias indicadas polo profesor.

A nota do exame determinará a nota final da avaliación. Para que o alumno teña opción de aprobar o exame e a avaliación será necesario que o

alumno supere todas as prácticas obrigatorias. Por suposto, no exame teórico hai que alcanzar unha nota maior ou igual a cinco puntos para

aprobar a avaliación. De non cumplir esto a avaliación será negativa e a nota igual ou inferior a catro.

O alumno que teña pendente de aprobar algunha avaliación ao longo do curso, fará un exame final, que poderá ser dividido en parte teórica e parte

práctica.

A nota final será a media aritmética de todas as notas de todas as avaliacións sempre que foran calificadas, como mínimo, con 5 puntos

Terase en conta así mesmo para a avaliación a asistencia a clase, puntualidade e en xeral a actitude cara o módulo.

IMPORTANTE: As probas escritas realizadas do alumando cualificaranse de 0 a 10. Considerándose como superadas positivamente cando a
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puntuación sexa 5 ou superior a 5. Os traballos prácticos calificaranse como APTO ou NON APTO.

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.

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.

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.

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. No primeiro
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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.

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

diagnóstico, asesoramento e seguimento do departamento

de orientación.

Na primeira ou primeiras sesións, o profesor fará un estudo inicial das caracterísitcas e coñecementos previos do alumnado, ben mediante unha

observación/diálogo espontáneo, 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.

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 se teña que 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
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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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

A situación ideal sería a realización de dúas visitas a dúas empresas da zona de influencia.

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
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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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1052 Equipamentos microprogramables 102022/2023 319266

MP1052_12 Electrónica dixital 102022/2023 10285

MP1052_22 Lóxica e sistemas microprogramables 102022/2023 217181

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

Profesorado asignado ao módulo DANIEL PIÑEIRO GONZÁLEZ

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

Hoxe en día a gran maioria dos equipos electrónicos teñen unha parte dixital e microprogramable, polo que e fundamental a formación que aporta

este módulo para poder afrontar con garantias de competencia a reparación de equipamentos e sistemas de telecomunicacións, sistemas

microprocesados, redes de banda larga, telemática e radiocomunicacións, así como equipamentos industriais e profesionais de audio e vídeo.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de configuración, programación e mantemento de

equipamentos con circuítos de electrónica dixital e microprogramable. A definición destas funcións abrangue aspectos como:

* Mantemento en estado de funcionamento óptimo dos equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables.

* Instalación de melloras físicas e lóxicas en elementos microprogramables.

* Diagnóstico de avarías en equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables.

* Reparación de avarías en equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables.

* Restablecemento e/ou posta en marcha de equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables.

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

* Recoñecemento de bloques funcionais e compoñentes de circuítos combinacionais e secuenciais.

* Configuración de dispositivos auxiliares en sistemas microprocesados e microprogramables.

* Simulación de circuítos microprogramables.

* Montaxe e verificación do funcionamento de circuítos combinacionais, secuenciais e microprogramables.

* Programación de dispositivos microprogramables.

* Reparación de circuítos electrónicos dixitais.
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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 Aspectos xerais da electrónica dixital. Sistemas de numeración, códigos.Fundamentos de
electrónica dixital

15 5

2 Alxebra de Boole,simplificación de funcións, portas lóxicas, diseño e implementanción de circuitos
combinacionais.

Sistemas
combinacionais

25 10

3 Bloques combinacionais: sumadores,decodificadores, multiplexores, etc. Tecnoloxía de fabricación dos
circuitos integrados.

Circuítos
combinacionais
realizados en escala
de integración media

35 18

4 Estudio do elemento básico: biestable. Aplicacións dos circuitos secuenciais: contadores, rexistros.Sistemas secuenciais 27 17

5 Estudio dos circuitos periféricos dos sistemas basados en microprocesador.Dispositivos
periféricos e auxiliares
en sistemas
microprocesados

17 2

6 Escribe, modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelasElementos dunha
linguaxe de
programación

20 4

7 Estudio do hardware e software dun microcontroladorEquipamentos dixitais
microprogramables

20 2

8 Elaborar os programas de control para desenvolver pequenas aplicacións electrónicas e utilizar a
documentación técnica e as solucións estándar dispoñibles.

Pequenas aplicacións
electrónicas con
circuítos
microprogramables

150 40

9 Identificación, diagnostico e reparación de avaríasMantemento de
equipamentos
electrónicos dixitais e
microprogramables

10 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Fundamentos de electrónica dixital 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as súas características técnicas e a súa función nos circuítos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificouse aplicación en equipamentos electrónicos dos integrados dixitais básicos.

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

   CA1.5.1 Deduciuse a función loxica do circuito a partir da simboloxia electrónica dos esquemas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Funcións lóxicas. Portas lóxicas. Sistemas numéricos de codificación: sistema binario, octal, decimal e hexadecimal. Álxebra de Boole e simplificación lóxica.

 Simboloxía de compoñentes de electrónica dixital.

 Interpretación de esquemas.

 Aplicase a técnica de simulación mediante programas informáticos dos integrados dixitais combinacionais. (A2.5)
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas combinacionais 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as súas características técnicas e a súa función nos circuítos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse as funcións lóxicas fundamentais

CA1.3 Identificouse aplicación en equipamentos electrónicos dos integrados dixitais básicos.

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

   CA1.5.1 Deduciuse a función loxica do circuito a partir da simboloxia electrónica dos esquemas.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía de compoñentes de electrónica dixital.

 Interpretación de esquemas.

 Montaxe de circuítos combinacionais. Simuladores de software.

 Características técnicas. Documentación. Follas de características.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Circuítos combinacionais realizados en escala de integración media 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as súas características técnicas e a súa función nos circuítos. NO

RA2 - Monta circuítos dixitais combinacionais, identificando compoñentes e bloques, e verifica o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Clasificáronse as familias lóxicas.

CA1.3 Identificouse aplicación en equipamentos electrónicos dos integrados dixitais básicos.

CA1.4 Analizouse a función e a aplicación de cada tipo de circuítos combinacionais.

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

CA2.1 Aplicáronse as técnicas de montaxe dos integrados dixitais combinacionais.

CA2.2 Identificáronse os bloques funcionais dos circuítos

CA2.3 Medíronse os parámetros dos integrados e dos circuítos dixitais combinacionais montados.

CA2.4 Comparáronse cos valores indicados nas follas de características dos integrados e coa documentación relacionada co circuíto.

CA2.5 Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáticos dos integrados dixitais combinacionais.

CA2.6 Identificáronse as aplicacións dos circuítos dixitais combinacionais en equipamentos e sistemas electrónicos.

CA2.7 Recoñeceuse a función de cada compoñente.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Circuítos combinacionais. Codificadores. Descodificadores. Multiplexores. Desmultiplexores. Comparadores. Convertedores de código. Lóxica aritmética. Sumadores. ALU.

 Simboloxía de compoñentes de electrónica dixital.

 Interpretación de esquemas.

 Parámetros característicos das familias lóxicas de electrónica dixital. Ferramentas, sonda lóxica e analizador lóxico.

 Montaxe de circuítos combinacionais. Simuladores de software.

 Características técnicas. Documentación. Follas de características.

 Aplicacións dos circuítos electrónicos combinacionais.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Sistemas secuenciais 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica compoñentes de electrónica dixital, recoñecendo as súas características técnicas e a súa función nos circuítos. NO

RA3 - Monta circuítos dixitais secuenciais, recoñecendo as características de compoñentes e bloques, e verifica o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

CA1.6 Analizouse o funcionamento de circuítos dixitais secuenciais e a súa aplicación nos equipamentos electrónicos.

CA3.1 Identificáronse os compoñentes electrónicos dixitais secuenciais (biestables, rexistros, contadores, etc.).

CA3.2 Determinouse a secuencia lóxica de funcionamento do circuíto.

CA3.3 Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáticos dos circuítos secuenciais.

CA3.4 Montouse o circuíto electrónico dixital secuencial cos compoñentes indicados no esquema.

CA3.5 Recoñecéronse os equipamentos de medida específicos en sistemas dixitais secuenciais.

CA3.6 Comprobáronse os sinais dos circuítos dixitais secuenciais.

CA3.7 Identificáronse as aplicacións deses circuítos en equipamentos e sistemas electrónicos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía de compoñentes de electrónica dixital.

 Circuítos secuenciais. Flip-Flops. Contadores. Rexistros de desprazamento.

 Interpretación de esquemas.

 Equipamentos de medida específicos en sistemas dixitais secuenciais. Analizador lóxico.

 Montaxe de circuítos secuenciais. Simulación de circuítos. Software de simulación. Interpretación de esquemas.

 Verificación do funcionamento de circuítos secuenciais. Cronogramas.

 Aplicacións de circuítos secuenciais.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas microprocesados 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas microprocesados, comproba o seu funcionamento e verifica as súas prestacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretáronse esquemas e bloques funcionais.

CA1.2 Identificáronse tipos de memoria. RAM. Estáticas. Dinámicas. ROM, PROM, EPROM, EEPROM e FLASH.

CA1.3 Montáronse circuítos multivibradores, osciladores e circuítos PLL.

CA1.4 Comprobouse o funcionamento dos conversores DAC/ADC.

CA1.5 Comprobouse o funcionamento de teclados, visualizadores, etc.

CA1.6 Configuráronse controladores de portos de entrada e saídas dixitais.

CA1.7 Configuráronse parámetros de funcionamento de periféricos e sistemas auxiliares.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais de dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas microprocesados.

 Memorias: tipos. Sinais de control. Programación de memorias.

 Multivibradores. Temporizadores. Circuítos PLL. Tipos. Características. Parámetros de funcionamento.

 Convertedores de datos (DAC-ADC). Análise de entradas e saídas en conversores DAC-ADC. Parámetros de funcionamento.

 Dispositivos de entrada e saída. Teclados. Visualizadores. Pantallas LCD. Parámetros de funcionamento.

 Portos de comunicacións. Controladores de bus. Buses. Tipos. Características.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Elementos dunha linguaxe de programación 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación.

CA2.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa informático para a linguaxe elixida.

CA2.3 Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos sinxelos.

CA2.4 Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando e modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida.

CA2.5 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os operadores propios da linguaxe elixida.

CA2.6 Introducíronse comentarios no código.

CA2.7 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na linguaxe elixida.

CA2.8 Realizáronse operacións de E/S.

CA2.9 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos.

CA2.10 Probáronse e depuráronse os programas.

CA2.11 Manexáronse módulos predefinidos na elaboración dos programas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Etapas de desenvolvemento dun programa informático.

 0Control de fluxo.

  Estruturas secuenciais, condicionais e de repetición.

  Instrucións de salto.

  Programación modular .

  Proba, depuración e documentación de programas.

 Deseño de algoritmos.

 Linguaxes de programación.

 Contornos integrados de desenvolvemento.
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Contidos

 Identificadores.

 Tipos de datos simples: variables, literais e constantes.

 Datos estruturados: arrays e cadeas.

 Acceso a datos: tipos de direccionamento.

 Operadores e expresións.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Equipamentos dixitais microprogramables 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Configura equipamentos dixitais microprogramables, programando funcións segundo a súa aplicación. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Analizouse a estrutura interna dun circuíto microprocesado e a función de cada elemento.

CA3.2 Distinguíronse tipos de circuítos microprogamables e as súas aplicacións.

CA3.3 Elaboráronse e cargáronse programas de control.

CA3.4 Verificouse o funcionamento mediante ferramentas software.

CA3.5 Montáronse circuítos microprogramables.

CA3.6 Medíronse os parámetros de entrada e saída.

CA3.7 Verificouse o funcionamento do circuíto microprogramable e os seus elementos auxiliares.

CA3.8 Depuráronse disfuncións software en circuítos dixitais microprogramables.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Arquitectura de microprocesadores. Microcontroladores. Diagrama de bloques.

 Tipos de circuítos microprogramables. Arquitectura. Características. PAL. PLD. Microcontroladores PIC. Linguaxes de programación. Linguaxe ensambladora. Lenguaxe C para
microcontroladores. Xogo de instrucións.
 Contornos de edición e análise do código de programa. Elaboración de programas.

 Simulación de circuítos microprogramables. Contornos de simulación.

 Técnicas de carga de programas en circuítos microprogramables.

 Conexión a periféricos. Circuítos de aplicación.

 Verificación de circuítos microprogramables. Ferramentas de análise e verificación.

 Ferramentas de depuración. Depuradores.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Pequenas aplicacións electrónicas con circuítos microprogramables 150

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Desenvolve pequenas aplicacións electrónicas con circuítos microprogramables, elaborando os programas de control e utilizando  a documentación técnica e
as solucións estándar dispoñibles. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaboráronse as especificacións técnicas da aplicación.

CA4.2 Elaboráronse os diagramas de bloques necesarios para resolver a nivel funcional a aplicación.

CA4.3 Elaboráronse os esquemas eléctricos de principio, realizando ou adaptando, a partir de circuítos similares, os circuítos correspondentes a cada bloque funcional da aplicación.

CA4.4 Realizáronse os cálculos dos circuítos aplicando as regras e as fórmulas adecuadas.

CA4.5 Seleccionouse a tecnoloxía e os compoñentes do circuíto a partir dos manuais de compoñentes, asegurando a súa dispoñibilidade.

CA4.6 Realizáronse os esquemas definitivos, no soporte e coa representación normalizada, e a lista de materiais da aplicación.

CA4.7 Elaborouse o programa de control para o dispositivo microprogramable da aplicación, utilizando a linguaxe e as técnicas de programación máis axeitadas.

CA4.8 Construíuse a maqueta, realizando a montaxe do circuíto, aplicando os procedementos adecuados.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Especificacións do proxecto. Reunión de datos.

 0Esquemas, planos e instrucións de montaxe e posta a punto.

  Probas funcionais, de calidade e de fiabilidade.

 Normativa para seguir segundo cada caso.

 Documentación técnica e/ou bases de datos.

 Simboloxía normalizada.

 Programas de simulación electrónica, instrucións e funcionamento.

 Ferramentas e instrumentos necesarios nas técnicas de montaxe rápida para a construción de maquetas electrónicas.

 Programas para sistemas microcontrolados. Equipamentos de desenvolvemento.

 Instrumentos, equipamentos e programas para as probas e para a posta a punto.

 Lista de materiais.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Mantemento de equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables, arranxando avarías e disfuncións. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Resolvéronse disfuncións en circuítos combinacionais e secuenciais.

CA5.2 Identificáronse os síntomas da disfunción ou avaría (fallos de comunicación, bloqueos de programa, ausencia de sinais de saída, etc.).

CA5.3 Diagnosticouse a avaría de acordo coa disfunción atopada (control de portos, alimentación, fallo de programa, instrucións erróneas, etc.).

CA5.4 Realizáronse medidas (oscilador de reloxo, transmisión de datos, valores de entrada e saída, etc.).

CA5.5 Determinouse a avaría segundo os valores dos parámetros obtidos.

CA5.6 Substituíuse o compoñente ou circuíto dixital responsable da avaría.

CA5.7 Reprogramouse o circuíto microprogramable.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía de avarías en circuítos electrónicos dixitais e microprogramables.

 Localización de avarías en circuítos electrónicos combinacionais e secuenciais.

 Localización de avarías en circuítos electrónicos dixitais e microprogramables. Control de portos. Probas, medidas e procedementos. Avarías físicas e lóxicas.

 Instrumentación de laboratorio utilizada na reparación de avarías en circuítos dixitais e microprogramables.

 Programas emuladores, simuladores, depuradores e outros.

 Análise de entradas e saídas en equipamentos con circuítos de electrónica dixital microprogramable.

 Prevención de danos por descargas electrostáticas.

 Ferramentas software para a elaboración de informes.
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IIMPORTANTE: A modificación da programación debido as posibles incidencias provocadas polo Covid-19 indícanse no punto 10 (Outros

apartados).

MÍNIMOS EXIXIBLES:

Son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

UNIDADE FORMATIVA: ELECTRÓNICA DIXITAL

1. Implementar fisicamente de forma correcta, en cada avaliación, unha serie de prácticas propostas polo profesor. Opcionalmente, entregar unha

memoria que documenta a realización de dita práctica, seguindo o modelo de exemplo entregado polo profesor.

2. Aprobar unha proba escrita (exame) por avaliación que consistirá en varios problemas dun grado de dificultade similar os das follas de

problemas entregados ós alumnos para preparar o módulo.

3. En cada avaliación haberá que facer un mínimo número de prácticas obrigatorias. Ao alumnado que faga todas as prácticas correctamente

engadirallese un punto a nota acadada no exame da avaliación correspondente. Si non se fan todas as prácticas farase unha regra de tres para

obter a puntuación equivalente as prácticas feitas correctamente.

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

mais tarde a súa correspondente recuperación.

5. Na derradeira semana do curso convocarase unha repesca final na cal cada alumno examinarase daquelas partes que teña suspensas. Para

obter a nota manterase a ponderación coas prácticas feitas durante o curso (é dicir o exame pondera un máximo de  nove puntos).

6. A nota final desta unidade formativa (I) "ELECTRÓNICA DIXITAL" obterase a partir das cualificacións obtidas polo alumno nas probas escritas

(90% da nota), da valoración da súa actitude e do seu rendemento (10% da nota,montaxe das prácticas, resolución de exercicios, etc) durante a

asistencia a clase ao longo do curso. A cualificación numérica correspondente ós exames, desta unidade formativa de electrónica dixital, obtense

facendo a media aritmética das notas dos exames das tres avaliacións, sempre e cando a nota de cada exame sexa igual ou maior a tres puntos.

No caso de que nun exame non se alcancen os tres puntos a nota final desta unidade formativa será como máximo de tres puntos. Si un alumno

fai máis dun exame da mesma avaliación, para a media utilizarase a do exame de maior nota. (Nota: O seguimento das prácticas farase cunha lista

de cotexo e serán avaliadas positivamente si o funcionamento do circuíto e correcto.)

UNIDADE FORMATIVA: LÓXICA E SISTEMAS MICROPROGRAMABLES

1. Realización dunha serie de prácticas obrigatorias, de exercicios de programación de microcontroladores, propostas polo profesor (20% da nota).

O seguimento destas prácticas farase cunha lista de cotexo e serán avaliadas positivamente si o funcionamento do programa e correcto e si o

alumno responde correctamente as preguntas do profesor. O funcionamento do programa poderase comprobar nunha montaxe real ou ben cun

programa de simulación. Unha vez feita a práctica correctamente, para que sea cualificada, o alumno terá que presentar unha memoria da mesma,

en caso de non entregar a memoria a puntuación será de cero puntos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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2. Realización dun exame práctico no cal o alumno deberá ser capaz de facer un programa proposto polo profesor, no que se utilicen os recursos

fundamentais dun microcontrolador: timers, interrupcións, etc. (80% da nota). Este exame farase utilizando programas de simulación electrónica,

tanto de hardware como de software. O circuíto electrónico para o que hai que facer o programa será proporcionado polo profesor. O exercicio do

exame práctico debe funcionar correctamente para ser avaliado positivamente. A nota do exercicio práctico obterase a partir do análise da solución

acadada polo alumno, para obter esta nota terase en conta a optimización de recursos, algoritmo de resolución, estrutura do programa, etc. Para

obter a cualificación desta unidade formativa aplicarase a ponderación solo si a nota obtida polo alumno no exame práctico é de tres puntos ou

máis. De non alcanzar está puntuación a cualificación da unidade formativa será como máximo de tres puntos.Para superar esta unidade formativa

o alumno terá que obter cinco puntos ou máis unha vez aplicada a ponderación, si procede.

NOTA DO MÓDULO: Obterase facendo a media aritmética das dúas unidades formativas. Solo se fará a media si nas dúas unidades formativas o

alumno ten unha nota maior o igual a tres puntos. No caso de que o alumno nunha das unidades formativas 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 cada unha das dúas unidades formativas:

PARTE PRÁCTICA: de ser o caso, analizarase as razóns polas cales non rematou todas as prácticas obrigatorias e daráselle o apoio e tempo

necesario para que as remate.

Convocarase a un exame final de cada unha das unidades formativas no que se avaliará dos exames que teña suspensos. Os exames serán

similares os feitos durante o curso.

- ALUMNADO MATRICULADO EN SEGUNDO CO MÓDULO PENDENTE

FASE DE RECUPERACIÓN PREVIA A FCT (Dous primeiros trimestres).

- O alumnado terá que facer un boletín de exercicios por cada avaliación que serviran como preparación de cada exame.

- O alumnado ao longo dos dous primeiros trimestres ira facendo exames parciais por avaliación co obxetivo de ir liberando materia.

- O alumnado terá un exame final, para cada unha das unidades formativas, unhas datas antes da avaliación previa a FCT. O alumnado neste

exame final solo se examinará da materia correspondente aos exames que non superou nos dous primeiros trimestres.

NOTA DO MÓDULO: Obterase facendo a media aritmética das dúas unidades formativas. Solo se fará a media si nas dúas unidades formativas o

alumno ten unha nota maior o igual a tres puntos. No caso de que o alumno nunha das unidades formativas 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.
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- ALUMNADO MATRICULADO EN SEGUNDO QUE NON SUPERA O MÓDULO NA AVALIACIÓN PARCIAL PREVIA A FCT:

Durante o período da FCT, programaranse actividades para que recupere as prácticas e os contidos teóricos ou prácticos que teña pendentes.

Faránselle os exames correspondentes as dúas unidades formativas e en xuño convocarase a un exame final no que se avaliara das partes que

teña suspensas.

NOTA DO MÓDULO: Obterase facendo a media aritmética das dúas unidades formativas. Solo se fará a media si nas dúas unidades formativas o

alumno ten unha nota maior o igual a tres puntos. No caso de que o alumno nunha das unidades formativas 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

UNIDADE FORMATIVA: ELECTRÓNICA DIXITAL

1. Superar cada un dos exames escritos propostos por avaliación. Para superar cada exame o alumno terá que obter unha cualificación mínima

dun cinco.

2. A nota final desta unidade formativa obterase da media aritmética dos tres exames feitos polo alumno, sempre e cando obteña unha

cualificación de catro puntos ou máis en cada un destes. Si o alumno obtén menos dun catro nalgún dos exames a calificación desta unidade

formativa será negativa e a puntuación máxima que se poderá acadar será de catro puntos.

UNIDADE FORMATIVA: LÓXICA E SISTEMAS MICROPROGRAMABLES

1. Superación dunha proba escrita sobre a arquitectura interna e o software dun microcontrolador explicado en clase.

2. Realización dun exame práctico no cal o alumno deberá ser capaz de facer un ou varios programas propostos polo profesor no que se utilicen os

recursos fundamentais dun microcontrolador: timers, interrupcións, etc.

Para obter unha cualificación positiva nesta unidade formativa o alumno deberá obter unha nota de cinco ou máis no exame práctico. Os

programas deben funcionar correctamente para puntuar, si non funcionan correctamente puntuarán cero puntos. A nota do exercicio práctico

obterase a partir do análise da solución acadada polo alumno, para obter esta nota terase en conta  a optimización dos recursos, algoritmo de

resolución, estrutura do programa, etc.  Para obter a nota final nesta unidade formativa o exame de teoría pondera un 10% e o exame práctico un

90%.

A nota final do módulo obterase da media aritmética das dúas unidades formativas, sendo necesario para superar o módulo ter un cinco ou mais

en cada unha delas. 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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN
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En base a normativa en vigor para o seguimento da programación utilizarei a aplicación informática web de programacións.

AVALIACION DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE

- Realización de enquisas escritas ao alumnado sobre a labor docente do profesor, na que os alumnos deben a lo menos avaliar:

Planeación e implementación

1. O empezar as clases expuxéronse os obxetivos e o programa detallado do curso.

2. O profesor cumpriu ata agora co programa plantexado para o curso.

Comunicación

3. O profesor expresase con claridade

Metodoloxía

4. O profesor sintetiza ou resalta os puntos principais.

5. A forma en que se leva a cabo esta clase axúdame a aprender.

Ambiente - Clima na clase

6. O  profesor promove que os alumnos expresen as súas ideas e cuestionamentos.

7. O profesor atende adecuadamente as preguntas e opinións dos estudantes.

Habilidades do pensamento

8. O  profesor promove que os estudantes pensen por sé mesmos.

Avaliación ¿ retroalimentación

9.  O empezar as clases expuxéronse os criterios e mecanismos de avaliación.

10. A avaliación realizouse conforme aos criterios e mecanismos expostos ao principio do curso.

11. O  profesor entregou oportunamente os resultados dos traballos e exames.

Coñecemento  da materia

12. O profesor demostra coñecemento actualizado da súa materia.

Relevancia do aprendizaxe

13. Aprendín algo valioso deste curso.

Tamén o longo do curso, ao final de cada unidade didáctica, o profesor fará unha autocritica para analizar si a metodoloxía utilizada deu os
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resultados esperados, si o tempo dedicado foi o suficiente, as prácticas foron as axeitadas, etc.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Toma de datos que comprende:

1.- Estudios e actividades desarrolladas en cursos anteriores

2.- Razón pola que se elexiu o ciclo.

3.- Actitudes, predisposición inicial, interés.

Farasé unha proba escrita sobre coñecementos básicos relativos a electrónica dixital e microprogramable para coñecer o nivel medio co que

acceden os alumnos o estudio deste módulo.

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

Naqueles casos nos que o proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, e dicir, cando a avaliación non implique a superación das deficiencias e

fallos detectados, realizaranse actividades especificas de recuperación. Estas actividades poden consistir según a natureza dos conceptos,

coñecementos e capacidades implicados, en resolución de cuestionarios, análises e solución de casos e problemas, traballos, etc.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

- As encaminadas o fomento do traballo en equipo

- As relacionadas co respeto e a tolerancia

- A importancia da puntualidade e a constancia

- O cumplimento das normas relativas o respeto o medio ambiente

- Potenciarase ante todo o orden e a limpeza no posto de traballo. Para elo, cando se fagan prácticas na aula insistirase moito en que o alumno

recolla todas as ferramentas e equipos utilizados durante a práctica e que o seu posto de traballo quede limpo de restos de cables, etc.

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 teñen:

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. Esto solo e aplicable a unidade formativa ¿Electrónica

dixital¿. Na unidade formativa ¿Lóxica e sistemas microprogramables¿ o alumno ten que entregar por correo electrónico o arquivos ¿.asm¿ dos

exercicios propostos.

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 Cada tarefa púntuase de cero a dez.

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.

o As tarefas agrupanse por avaliación e faixe a media entre elas para obter a cualificación da unidade formativa correspondente.

o A nota final do módulo obterase en base os pesos outorgados na programación a cada avaliación, comprendendo cada avaliación varias

unidades didácticas.

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

probas telemáticas para cada unidade formativa, 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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1055 Mantemento de equipamentos de electrónica industrial 62022/2023 192160

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

Profesorado asignado ao módulo RAMÓN JESÚS LÓPEZ NEARY

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 Mantemento Electrónico 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 Superior

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 Fundamentos:
seguridade e corrente
trifásica

10 10

2 Motores eléctricos 18 10

3 Lóxica cableada 27 10

4 Introdución a sensores
industriais

15 5

5 Autómatas
programables

42 19

6 Variadores 15 10

7 Comunicacións
industriais

27 10

8 Sistemas SCADA e de
visualización industrial

2 1

9 Electrónica de
potencia

12 5

10 Robótica industrial 15 5

11 Fontes de
alimentación
conmutadas

2 5

12 Reguladores PID 5 5

13 Tarefas de
mantemento variadas

2 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Fundamentos: seguridade e corrente trifásica 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. NO

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica industrial, identificando os
riscos asociados e as medidas de protección. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Medíronse os parámetros fundamentais dos dispositivos electrónicos de potencia (forma de onda, tensións, factor de potencia, etc.).

CA2.6 Medíronse valores fundamentais de motores controlados por distintos equipamentos industriais de potencia.

   CA2.6.1 Medíronse valores fundamentais de Corrente alterna

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e manipulación de equipamentos electrónica industrial.

CA8.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de electrónica industrial.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de electrónica industrial.

CA8.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cómpre adoptar na preparación e na execución das operacións de diagnóstico, manipulación, reparación e posta
en servizo de equipamentos de electrónica industrial.

CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA8.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.7 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA8.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de electrónica industrial.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Elementos auxiliares en equipamentos industriais. Fontes conmutadas industriais. Baterías e pilas. Interferencias. Filtros. Temporizadores. Sensores. Actuadores. Protección de dispositivos
e circuíto. Elementos de protección. Conectadores industriais. Tipos. Dispositivos electromecánicos.
   Elementos auxiliares en equipamentos industriais. Baterías e pilas.  Protección de dispositivos e circuíto. Elementos de protección.

 Condicións de traballo de equipamentos industriais. Protección de dispositivos e circuítos. Arrefriamento e disipadores de calor. Relés de seguridade. Normativa. Regulamento electrotécnico
de baixa tensión.
   Condicións de traballo de equipamentos industriais. Normativa. Regulamento electrotécnico de baixa tensión.

 Normativa e regulamentación específica. Regulamento electrotécnico de BT e instrucións complementarias. Normas de regulamentación electrotécnica (UNE, CEI e CENELEC). Normativa
sobre seguridade eléctrica.
 Normas de prevención de riscos.

 0Normas de seguridade individual e ambiental na utilización de produtos químicos e compoñentes electrónicos.
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Contidos

 Normativa de seguridade na utilización de máquinas, utensilios e ferramentas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos de electrónica industrial.

 Elementos de seguridade implícitos nas máquinas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos de electrónica industrial.

 Elementos externos de seguridade: luvas metálicas, lentes, etc.

 Normas de seguridade nas operacións con adhesivos.

 Condicións de seguridade do posto de traballo.

 Ergonomía na realización das operacións.

 Limpeza e conservación das máquinas e do posto de traballo.

 Tratamento de residuos no proceso de reparación e montaxe.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Motores eléctricos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. NO

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse características técnicas dos elementos motores e actuadores (motores, servomotores, etc.).

CA2.5 Diferenciáronse as características técnicas dos arranques de motores e o seu control de velocidade.

CA2.6 Medíronse valores fundamentais de motores controlados por distintos equipamentos industriais de potencia.

   CA2.6.3 Medíronse valores fundamentais de motores controlados por equipamentos industriais de potencia en xeral.

CA2.8 Valoráronse as condicións de traballo destes equipamentos (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

   CA2.8.2 Valoráronse as condicións de traballo dos motores (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA6.1 Medíronse as tensións en motores de corrente continua (cc) e corrente alterna (ca).

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

   CA7.2.2 Substituíuse o motor responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.2 Valorouse a optimización do equipamento de motores

4.2.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos industriais. Control de máquinas eléctricas. Variador de velocidade. Servoaccionamentos. Tipoloxía e características. Sistemas electrónicos de potencia. Equipamentos e
cadros de control.
    Equipamentos industriais. Control de máquinas eléctricas. Tipoloxía e características.

 Compoñentes e elementos empregados na automatización. Motores e acoplamentos.

   Motores de corrente continua e alterna

 Técnicas e regulación de velocidade de motores.

   Técnicas e regulación de velocidade de motores. Fundamentos básicos
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Contidos

 Parámetros fundamentais de equipamentos industriais de potencia. Parámetros no control de motores. Interferencias e harmónicos. Filtros.

   Parámetros fundamentais de equipamentos industriais de potencia. Parámetros relacionados con motores. Interferencias e harmónicos. Filtros.

 Criterios de comprobación do conexión de elementos nos equipamentos industriais. Equipamentos de visualización e medidas de parámetros. Sensores e actuadores. Motores.
Conectadores. Liñas de transmisión. Analizador IGBT. Software de medida e visualización.
   Criterios de comprobación do conexión de elementos nos equipamentos industriais. Equipamentos de visualización e medidas de parámetros. Motores. Conectadores. Liñas de transmisión.
Software de medida e visualización.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Lóxica cableada 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. NO

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre outros, asociados aos
equipamentos industriais.

   CA1.6.2  Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores asociados aos equipamentos
industriais

CA2.4 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais (módulo de regulación, módulo entradas e saídas, mando e potencia, etc.).

   CA2.4.1 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais: esquemas de mando e potencia

CA6.3 Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.).

   CA6.3.1  Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.) tales como os realizados con lóxica cableada

CA7.3 Instaláronse melloras físicas e lóxicas en equipamentos industriais.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.3 Valorouse a optimización do equipamento de lóxica cableada

4.3.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos industriais. Control de máquinas eléctricas. Variador de velocidade. Servoaccionamentos. Tipoloxía e características. Sistemas electrónicos de potencia. Equipamentos e
cadros de control.
    Equipamentos industriais. Equipamentos e cadros de control.

 Compoñentes e elementos empregados na automatización. Motores e acoplamentos.

   Elementos auxiliares: contactores, relé térmico e demais

 Elementos auxiliares en equipamentos industriais. Fontes conmutadas industriais. Baterías e pilas. Interferencias. Filtros. Temporizadores. Sensores. Actuadores. Protección de dispositivos
e circuíto. Elementos de protección. Conectadores industriais. Tipos. Dispositivos electromecánicos.
   Elementos auxiliares en equipamentos industriais. Interferencias. Filtros. Temporizadores. Protección de dispositivos e circuíto. Elementos de protección. Conectadores industriais. Tipos.
Dispositivos electromecánicos.
 Medida de parámetros dos dispositivos de potencia. Instrumentos e procedementos de medida. Técnicas e medios utilizados.

    Medida de parámetros dos dispositivos de potencia relacionados con lóxica cableada. Instrumentos e procedementos de medida. Técnicas e medios utilizados.
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Contidos

 Técnicas e regulación de velocidade de motores.

   Técnicas e regulación de velocidade de motores. Circuitos de aplicación

 Parámetros fundamentais de equipamentos industriais de potencia. Parámetros no control de motores. Interferencias e harmónicos. Filtros.

   Parámetros fundamentais de equipamentos industriais de potencia. Parámetros nos circuitos de control de motores. Interferencias e harmónicos. Filtros.

 Condicións de traballo de equipamentos industriais. Protección de dispositivos e circuítos. Arrefriamento e disipadores de calor. Relés de seguridade. Normativa. Regulamento electrotécnico
de baixa tensión.
   Condicións de traballo de equipamentos industriais. Protección de dispositivos e circuítos. Arrefriamento e disipadores de calor. Relés de seguridade.

 Avarías típicas en automatismos industriais. Redes de autómatas. Transdutores. Conversores. Robots e microrobots. Análise das disfuncións. Diagnose de avarías de tipo físico e/ou lóxico.

   Avarías típicas en automatismos industriais cableados. Análise das disfuncións. Diagnose de avarías de tipo físico e/ou lóxico

 Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. PLC. Equipamentos de comunicación industrial. Robots e manipuladores.
   Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Lóxica cableada
 Substitución de módulos e compoñentes. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

   Substitución de módulos e compoñentes de lóxica cableada. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

 Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.

   Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais cableados. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Introdución a sensores industriais 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre outros, asociados aos
equipamentos industriais.

   CA1.6.1 Identifcouse a función de sensores industriais

CA2.6 Medíronse valores fundamentais de motores controlados por distintos equipamentos industriais de potencia.

   CA2.6.2 Medíronse valores fundamentais de motores controlados por distintos sensores

CA2.7 Medíronse os sinais dos sensores e transdutores (dínamo tacométrica, encoders absolutos e relativos, etc.).

CA2.8 Valoráronse as condicións de traballo destes equipamentos (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

   CA2.8.1 Valoráronse as condicións de traballo dos sensores (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA7.1 Planificouse a secuencia de desmontaxe e montaxe de elementos e compoñentes.

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

   CA7.2.1 Substituíuse o sensor responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.1 Valorouse a optimización do equipamento de sensores

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos auxiliares en equipamentos industriais. Fontes conmutadas industriais. Baterías e pilas. Interferencias. Filtros. Temporizadores. Sensores. Actuadores. Protección de dispositivos
e circuíto. Elementos de protección. Conectadores industriais. Tipos. Dispositivos electromecánicos.
   Elementos auxiliares en equipamentos industriais. Sensores. Actuadores.

 Principios da regulación automática. Clasificación e características. Regulación manual e automática. Realimentación. Controis analóxicos e dixitais. Adquisición e tratamento de datos.
Transdutores. Acondicionadores de sinal. Sistemas multilazo de control. Tipos e características.
   Principios da regulación automática. Clasificación e características. Controis analóxicos e dixitais. Adquisición e tratamento de datos. Transdutores. Acondicionadores de sinal. Tipos e
características.
 Medida de sinais en sensores e transdutores. Dínamo tacométrica. Encoder absolutos e relativos.
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Contidos

 Avarías típicas en automatismos industriais. Redes de autómatas. Transdutores. Conversores. Robots e microrobots. Análise das disfuncións. Diagnose de avarías de tipo físico e/ou lóxico.

   Avarías típicas en automatismos industriais. Transdutores. Conversores. Análise das disfuncións. Diagnose de avarías de tipo físico e/ou lóxico

 Criterios de comprobación do conexión de elementos nos equipamentos industriais. Equipamentos de visualización e medidas de parámetros. Sensores e actuadores. Motores.
Conectadores. Liñas de transmisión. Analizador IGBT. Software de medida e visualización.
   Criterios de comprobación do conexión de elementos nos equipamentos industriais. Equipamentos de visualización e medidas de parámetros. Sensores e actuadores. Software de medida
e visualización.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Autómatas programables 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA3 - Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpretando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do
sistema. NO

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificouse a función dos controladores lóxicos programables (PLC) e os seus elementos asociados (etapas de entrada e condicionamento de sinal, control e saída, etc.).

CA3.1 Identificáronse os bloques internos dun PLC (CPU, memorias, EEPROM, bus interno, bus do rack, etc.).

CA3.4 Medíronse os sinais de entradas e saídas analóxicas e dixitais.

CA3.6 Contrastáronse os tipos de linguaxes de programación utilizadas en PLC.

CA3.7 Identificáronse os sistemas de carga de programas (consolas de programación, saídas en serie, etc.).

CA6.3 Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.).

   CA6.3.3  Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais con autómatas programables (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.).

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

   CA7.2.3 Substituíuse o PLC responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.4 Valorouse a optimización do equipamento de autómatas programables

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de control programados. PLC. Estrutura externa. Sistema de alimentación. Módulos de entradas e saídas de sinais. Módulo lóxico.

 Estrutura xeral do autómata. Compacta. Semimodular. Modular. CPU. Memorias (ROM e RAM). Buses internos e externos. Sistemas de E/S. Conversores AD/DA. Alimentación eléctrica.
Sistemas secuenciais de control. Sistemas de control programados. Autómatas programables. Funcións e características. Ciclo de funcionamento. Aplicacións do autómata. Simboloxía e
 Sistemas de alimentación conmutada en PLC: características e tipos.

 Módulos analóxicos de entrada. Módulos de saída. Características. Módulos de comunicación. Módulos de pulsos. Módulos auxiliares.

 Medidas dos sinais de entrada. Acoplamento directo. Optoacoplamento. Calidade e nivel dos sinais. Visualización. Ferramentas, equipamentos, instrumentos de medida e medios técnicos
auxiliares.
 Tipos de linguaxes de programación: literal, de contactos, Ladder, Grafcet, etc.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Técnicas de carga de programas en autómatas programables. Consolas de programación. Portos de comunicacións: serie, ethernet, etc. Carga local e de forma remota.

 Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. PLC. Equipamentos de comunicación industrial. Robots e manipuladores.
   Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. PLC.
 Substitución de módulos e compoñentes. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

   Substitución de módulos e compoñentes de PLCs. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

 Actualización de circuítos e elementos físicos e/ou lóxicos. Programas de control. Optimización da funcionalidade. Reprogramación de autómatas. Verificación da secuenciación de
instrucións. Actualización de software e tarxetas de comunicación. Protocolos actuais.
 Técnicas de axuste de módulos e elementos industriais. Reprogramación de PLC. Linguaxes. Ladder. Grafcet. Manuais técnicos. Follas de características. Databooks.

 Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.

   Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais baseados en PLCs. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Variadores 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. 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 Distinguíronse as características técnicas de variadores e servoaccionamentos de motores.

CA6.3 Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.).

   CA6.3.2  Identificáronse os síntomas de avarías en variadores (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.).

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

   CA7.2.4 Substituíuse o variador responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.5 Valorouse a optimización do equipamento de variadores

4.6.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos industriais. Control de máquinas eléctricas. Variador de velocidade. Servoaccionamentos. Tipoloxía e características. Sistemas electrónicos de potencia. Equipamentos e
cadros de control.
    Equipamentos industriais. Variador de velocidade. Servoaccionamentos.

 Técnicas e regulación de velocidade de motores.

   Técnicas e regulación de velocidade de motores. Variadores

 Avarías típicas en automatismos industriais. Redes de autómatas. Transdutores. Conversores. Robots e microrobots. Análise das disfuncións. Diagnose de avarías de tipo físico e/ou lóxico.

   Avarías típicas en automatismos industriais. Redes de autómatas. Análise das disfuncións. Diagnose de avarías de tipo físico e/ou lóxico

 Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. PLC. Equipamentos de comunicación industrial. Robots e manipuladores.
   Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Variadores
 Substitución de módulos e compoñentes. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

   Substitución de módulos e compoñentes de variadores. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

 Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

   Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais con variadores. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Comunicacións industriais 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA3 - Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpretando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do
sistema. NO

RA4 - Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións industriais, identificando as súas características e comprobando o seu
funcionamento. NO

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Identificáronse os tipos de redes industriais, os seus procesos de comunicación e os seus protocolos.

CA3.5 Medíronse sinais no bus de comunicacións.

CA4.1 Distinguiuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial (niveis funcionais e operativos, integración, campos de aplicación, etc.).

   CA4.1.1 Distinguiuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial en xeral (niveis funcionais e operativos, integración, campos de aplicación, etc.).

CA4.2 Clasificáronse equipamentos de interconexión de redes industriais (enrutadores, repetidores, etc.).

CA4.3 Identificáronse as técnicas de transmisión de datos (analóxica, dixital, síncrona, asíncrona, etc.).

CA4.4 Describíronse os sistemas de comunicación industrial sen fíos.

CA4.5 Comprobáronse as características dos buses de campo (FIP, profibus, ethernet, etc.).

CA4.6 Identificáronse elementos de protección activos e pasivos dos buses industriais.

CA4.7 Medíronse parámetros dunha rede de comunicación (tempos de resposta, volume de datos, distancias, control de accesos, etc.).

CA6.4 Identificáronse os valores de aceptación de sinais en equipamentos de comunicación industrial.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.6 Valorouse a optimización do equipamento de comunicacións industriais

4.7.e) Contidos

Contidos

 Redes locais industriais. Tipos e aplicacións. Procesos de comunicación. Protocolos.

 Procedementos de medida nas comunicacións do autómata co seu contorno. Buses de comunicación.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Comunicacións industriais. Redes locais industriais. Fundamentos. Arquitectura e tipoloxía.

 Equipamentos industriais de transmisión: tipos e características. Enrutadores. Repetidores.

 Transmisión de datos. Analóxica e dixital. Modalidades de transmisión. Tipoloxía e características. Serie e paralelo.

 Redes industriais sen fíos.

 Buses de campo. Fundamentos e características. Buses de comunicación industriais. Tipos: FIP, PROFIBUS, CAN, DeviceNet, COMPOBUS, CANopen, etc.

 Elementos de protección activos e pasivos de buses industriais. Fiabilidade e seguridade en instalacións. Protección fronte axentes externos: humidade, temperatura, vibracións, etc.

 Instrumentos de medida e control. Comprobador de redes LAN industriais. Parámetros de comunicación. Protocolos. Estándares de comunicación. De rede. Medidas de parámetros en redes
de sistemas de supervisión e control. SCADA. Acceso remoto. Alarmas e eventos.
   Instrumentos de medida e control. Comprobador de redes LAN industriais. Parámetros de comunicación. Protocolos. Estándares de comunicación. De rede. Medidas de parámetros en
redes de sistemas de supervisión e control.
 Avarías típicas en equipamentos industriais e redes locais de comunicación industrial. Buses de campo. Protocolos de comunicación. Liñas de transmisión. Software. Transmisión de datos.
Medios e equipamentos.
 Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. PLC. Equipamentos de comunicación industrial. Robots e manipuladores.
   Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. Equipamentos de comunicación industrial.
 Substitución de módulos e compoñentes. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

   Substitución de módulos e compoñentes relacionados con comunicacións industriais. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

 Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.

   Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas de comunicacións industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Sistemas SCADA e de visualización industrial 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións industriais, identificando as súas características e comprobando o seu
funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Distinguiuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial (niveis funcionais e operativos, integración, campos de aplicación, etc.).

   CA4.1.2 Distinguiuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial con SCADA (niveis funcionais e operativos, integración, campos de aplicación, etc.).

 CA4.8 Describíronse os sistemas SCADA e de visualización industrial

4.8.e) Contidos

Contidos

 Sistemas SCADA e de visualización industrial

 Instrumentos de medida e control. Comprobador de redes LAN industriais. Parámetros de comunicación. Protocolos. Estándares de comunicación. De rede. Medidas de parámetros en redes
de sistemas de supervisión e control. SCADA. Acceso remoto. Alarmas e eventos.
   SCADA. Acceso remoto. Alarmas e eventos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Electrónica de potencia 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. NO

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre outros, asociados aos
equipamentos industriais.

   CA1.6.3  Identificouse a función de elementos de electrónica de potencia (diacs, triacs, scr, UJT, etc) asociados aos equipamentos industriais

CA2.2 Distinguíronse as características dos principais compoñentes activos utilizados en sistemas industriais (tiristores, IGBT, triacs, etc.).

CA2.8 Valoráronse as condicións de traballo destes equipamentos (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

   CA2.8.3 Valoráronse as condicións de traballo dos circuitos de electrónica de potencia (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA6.2 Medíronse elementos de control de potencia (rectificadores, conversores, inversores, acondicionares, etc.).

   CA6.2.1  Medíronse elementos de control de potencia (dispositivos de electrónica de potencia).

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

   CA7.2.5 Substituíuse o elemento ou compoñente de electrónica de potencia responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.7 Valorouse a optimización do equipamento de electrónica de potencia

4.9.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos industriais. Control de máquinas eléctricas. Variador de velocidade. Servoaccionamentos. Tipoloxía e características. Sistemas electrónicos de potencia. Equipamentos e
cadros de control.
    Equipamentos industriais. Sistemas electrónicos de potencia.

 Dispositivos electrónicos de potencia. Configuración dos sistemas electrónicos de potencia. Transformadores. Rectificadores. Talladores. Convertedores cc/ca.

   Dispositivos electrónicos de potencia. Configuración dos sistemas electrónicos de potencia. Convertedores cc/ca.

 Compoñentes electrónicos en sistemas industriais. Díodos. Transistores UJT. Osciladores de relaxación. MOSFET. Tiristores. Diacs. Triacs.

 Medida de parámetros dos dispositivos de potencia. Instrumentos e procedementos de medida. Técnicas e medios utilizados.
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PROFESIONAIS

Contidos

    Medida de parámetros dos dispositivos de potencia en xeral. Instrumentos e procedementos de medida. Técnicas e medios utilizados.

 Criterios de comprobación do conexión de elementos nos equipamentos industriais. Equipamentos de visualización e medidas de parámetros. Sensores e actuadores. Motores.
Conectadores. Liñas de transmisión. Analizador IGBT. Software de medida e visualización.
   Criterios de comprobación do conexión de elementos nos equipamentos industriais de electrónica de potencia. Equipamentos de visualización e medidas de parámetros. Conectadores.
Liñas de transmisión. Analizador IGBT. Software de medida e visualización.
 Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. PLC. Equipamentos de comunicación industrial. Robots e manipuladores.
   Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Equipamentos de electrónica industrial
 Substitución de módulos e compoñentes. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

   Substitución de módulos e compoñentes de electrónica de potencia. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

 Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.

   Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais de electrónica de potencia. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.
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PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Robótica industrial 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. NO

RA5 - Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e robots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en conta as súas características
técnicas. SI

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Clasificáronse os tipos de robots e manipuladores industriais.

CA2.8 Valoráronse as condicións de traballo destes equipamentos (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

   CA2.8.4 Valoráronse as condicións de traballo dos robots industriais (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA5.1 Identificáronse tipos de manipuladores e robots, en función da topoloxía (graos de liberdade, tecnoloxía, etc.).

CA5.2 Describíronse as partes operativas da estrutura morfolóxica dun robot industrial.

CA5.3 Enumeráronse os bloques e elementos utilizados por robots e manipuladores (entradas e saídas, mando, proteccións, etc.).

CA5.4 Clasificáronse os sistemas utilizados na programación de manipuladores e robots.

CA5.5 Comprobouse o funcionamento dos elementos do equipamento (control de posición, servomecanismos, etc.).

CA5.6 Recoñecéronse as características de traballo dos sistemas robóticos (humidade, temperatura, etc.).

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

   CA7.2.8 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría no robot industrial, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.8 Valorouse a optimización do equipamento de robótica industrial

4.10.e) Contidos

Contidos

 Robotización industrial. Robots e manipuladores industriais. Tipos e aplicacións.

 Tipos de manipuladores e robots. Manipuladores. Tipos e características. Graos de liberdade. Sistemas CAD-CAMCAE. Automatización de procesos industriais. Máquinas ferramentas
automatizadas.
 Robots industriais. Morfoloxía dun robot industrial: tipos e características. Comunicación entre robots e o seu contorno.
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Contidos

 Bloques e elementos utilizados por robots e manipuladores. Sensores, actuadores e sistemas de control para robots e manipuladores. Graos de control. Posición. Cinemático. Dinámico.
Adaptativo.
 Sistemas de programación de manipuladores e robots: tipos e características. Clasificación. Accesos por consola. Programación remota.

 Técnicas de comprobación do funcionamento de elementos e dispositivos. Servomecanismos. Encoders. Control de posición.

 Características de traballo dos sistemas robóticos. Protección activa e pasiva.

 Avarías típicas en automatismos industriais. Redes de autómatas. Transdutores. Conversores. Robots e microrobots. Análise das disfuncións. Diagnose de avarías de tipo físico e/ou lóxico.

   Avarías típicas en automatismos industriais. Robots e microrobots. Análise das disfuncións. Diagnose de avarías de tipo físico e/ou lóxico

 Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. PLC. Equipamentos de comunicación industrial. Robots e manipuladores.
   Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Robots e manipuladores.
 Substitución de módulos e compoñentes. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

   Substitución de módulos e compoñentes de robótica industrial. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

 Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.

   Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas robóticos industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.
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PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Fontes de alimentación conmutadas 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. NO

RA3 - Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpretando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do
sistema. NO

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre outros, asociados aos
equipamentos industriais.

   CA1.6.4  Identificouse a función de fontes de alimentación conmutadas asociados aos equipamentos industriais

CA2.1 Identificouse a función dos módulos dos sistemas de potencia (transformadores, rectificadores, talladores, convertedores cc/ca, etc.).

   CA2.1.1  Identificouse a función dos módulos dos sistemas de potencia (transformadores, rectificadores, talladores, convertedores cc/ca, fontes conmutadas).

CA2.4 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais (módulo de regulación, módulo entradas e saídas, mando e potencia, etc.).

   CA2.4.3 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais: fontes conmutadas

CA2.8 Valoráronse as condicións de traballo destes equipamentos (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

   CA2.8.5 Valoráronse as condicións de traballo das fontes conmutadas (temperatura, humidade, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA3.2 Distinguiuse o funcionamento da fonte de alimentación conmutada.

CA6.2 Medíronse elementos de control de potencia (rectificadores, conversores, inversores, acondicionares, etc.).

   CA6.2.2  Medíronse elementos de control de potencia relacionados con fuentes conmutadas (rectificadores, conversores, inversores, acondicionares, etc.).

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

   CA7.2.6 Substituíuse a fonte de alimentación conmutada responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   CA7.5.9 Valorouse a optimización do equipamento de fontes de alimentación conmutadas

4.11.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Elementos auxiliares en equipamentos industriais. Fontes conmutadas industriais. Baterías e pilas. Interferencias. Filtros. Temporizadores. Sensores. Actuadores. Protección de dispositivos
e circuíto. Elementos de protección. Conectadores industriais. Tipos. Dispositivos electromecánicos.
   Elementos auxiliares en equipamentos industriais. Fontes conmutadas industriais. Baterías e pilas. Interferencias. Filtros.

 Dispositivos electrónicos de potencia. Configuración dos sistemas electrónicos de potencia. Transformadores. Rectificadores. Talladores. Convertedores cc/ca.

   Dispositivos electrónicos de potencia. Configuración dos sistemas electrónicos de potencia. Transformadores. Rectificadores. Talladores. Reguladores conmutados

 Avarías típicas en sistemas de potencia e control industriais. Etapas de transformación, rectificación, filtraxe e regulación. Sistemas inversores.

   Avarías típicas en sistemas de potencia e control industriais. Etapas de transformación, rectificación, filtraxe e regulación.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Reguladores PID 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. NO

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. NO

RA3 - Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpretando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do
sistema. NO

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre outros, asociados aos
equipamentos industriais.

   CA1.6.5  Identificouse a función de reguladores PID asociados aos equipamentos industriais

CA2.1 Identificouse a función dos módulos dos sistemas de potencia (transformadores, rectificadores, talladores, convertedores cc/ca, etc.).

   CA2.1.2  Identificouse a función dos módulos dos reguladores PID

CA2.4 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais (módulo de regulación, módulo entradas e saídas, mando e potencia, etc.).

   CA2.4.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais: módulo de regulación

CA3.3 Identificáronse as características técnicas dos módulos analóxicos (E/S, módulos de bus de comunicación, de saída de pulsos, de control PID, etc.).

CA6.2 Medíronse elementos de control de potencia (rectificadores, conversores, inversores, acondicionares, etc.).

   CA6.2.3  Medíronse elementos de control de potencia (reguladores PID).

CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento.

   0CA7.5.10 Valorouse a optimización do equipamento de reguladores PID

4.12.e) Contidos

Contidos

 Principios da regulación automática. Clasificación e características. Regulación manual e automática. Realimentación. Controis analóxicos e dixitais. Adquisición e tratamento de datos.
Transdutores. Acondicionadores de sinal. Sistemas multilazo de control. Tipos e características.
   Principios da regulación automática. Clasificación e características. Regulación manual e automática. Realimentación. Controis analóxicos e dixitais. Tipos e características.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Tarefas de mantemento variadas 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. NO

RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.5 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que se producen nos equipamentos industriais (falta de alimentación, ausencia de sinais de control, graos de liberdade, fluído
hidráulico e pneumático, alarmas, etc.).

CA6.6 Empregáronse as ferramentas e os instrumentos de medida axeitados para cada tipo de avaría (voltímetro, frecuencímetro, medidor de buses, comprobador de redes, etc.).

CA6.7 Formalizouse o informe de avarías que recolla as actividades realizadas e os resultados obtidos.

CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

   CA7.2.7 Substituíuse o elemento ou compoñente xeral responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.4 Realizáronse as probas e os axustes necesarios tras a reparación, seguindo instrucións da documentación técnica.

CA7.6 Cumpriuse a normativa de aplicación (descargas eléctricas, radiacións, interferencias, residuos, etc.).

CA7.7 Documentouse a intervención (proceso seguido, medios utilizados, medidas, explicación funcional, esquemas, etc.).

4.13.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en sistemas de potencia e control industriais. Etapas de transformación, rectificación, filtraxe e regulación. Sistemas inversores.

   Avarías típicas en sistemas de potencia e control industriais en xeral. Sistemas inversores.

 Técnicas de localización de avarías. Equipamentos e ferramentas. Inspección visual. Esquemas para a localización de avarías. Estatísticas de avarías. Técnicas de contrastes de medidas.

 Ferramentas software para a elaboración de informes. Documentos de rexistro de intervencións.

 Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais. Sistemas secuenciais. PLC. Equipamentos de comunicación industrial. Robots e manipuladores.
   Procedementos e secuencia de desmontaxe e montaxe das partes mecánicas. Diagramas e esquemas eléctricos de conexión. Planos mecánicos. Tipoloxía de avarías en sistemas
industriais en xeral
 Substitución de módulos e compoñentes. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

   Substitución de módulos e compoñentes en xeral. Interfaces. Visualizadores. Memorias.

 Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.

   Metodoloxía para a verificación e a comprobación de funcionalidades dos sistemas industriais en xeral. Visualización de sinais. Velocidades de transmisión.

 Ferramentas de software para a elaboración do histórico de avarías. Documentos de rexistro de intervencións.
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En cada unidade didáctica valóranse uns determinados criterios de avaliación, para os que se seleccionou un instrumento de avaliación por cada

criterio:

-Probas escritas para valorar CA relacionadas coa caracterización de compoñentes ou equipos, interpretacións de esquemas, configuracións de

instalacións, etc.

-Táboas de observación para valorar CA relacionados con procedementos, postas en marcha, manexo de instrumentación, postas en marcha,

procedementos de mantemento, localización e reparación de avarías, etc.

-Listas de cotexo para valorar CA relacionados con evidencias de produtos elaborados polo alumnado, que poden ser tanto documentos (caderno

do alumno, deseños, traballos, etc.) coma obxectos (montaxes prácticas realizadas).

Cada criterio de avaliación puntúase entre 1 e 10, e dáselle un peso dentro da unidade didáctica.

Deste xeito, a CUALIFICACIÓN DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA será a media ponderada das cualificacións de tódolos criterios de avaliación

traballados na unidade didáctica.

Naqueles criterios de avaliación sinalados coma mínimos exixibles é imprescindible acadar 5 puntos sobre 10 no instrumento con que se avalíen

para validar a media ponderada da unidade didáctica. En caso contrario, a nota máxima da unidade didáctica será un 4. Estes mínimos exixibles

foron seleccionados tendo en conta que están relacionados con contidos que son básicos para lograr os obxectivos xerais, ou con procedementos

e actitudes necesarios para a adquisición das competencias profesionais, persoais e sociais ós que contribúe o módulo.

Na realización das tarefas prácticas en xeral, uso de ferramentas, instrumentación, etc. será requisito imprescindible seguir as medidas de

seguridade e utilización obrigatoria dos equipamentos de protección individual (EPI) sinalados en cada momento polo docente. O incumprimento

das medidas de seguridade é motivo da exclusión das tarefas prácticas en dada unidade didáctica por motivos de seguridade.

O alumnado deberá ter obrigatoriamente en cada sesión un caderno da aula de uso exclusivo do módulo no que anotara os apuntamentos

sinalados polo docente a cal será avaliada coa lista de cotexo en cada unidade didáctica.

A NOTA MÍNIMA PARA SUPERAR O MÓDULO É DE 5 PUNTOS.

1ª AVALIACIÓN

Impartiranse as unidades didácticas UD1, UD2, UD3 e UD4. Será necesario obter una cualificación superior a 5 en cada unha delas para obter o

aprobado na primeira avaliación. A cualificación numérica da primeira avaliación calcularase coa fórmula:

NOTA 1º TRIMESTRE = ((UD1*0,1)+(UD2*0,1)+(UD3*0,1)+(UD4*0,05))/0,35

2ª AVALIACIÓN

Impartiranse as unidades didácticas UD5 e UD6 . Será necesario obter una cualificación superior a 5 en cada unha das dúas unidades didácticas

para obter o aprobado na segunda avaliación. A cualificación numérica da segunda avaliación calcularase coa fórmula:

NOTA 2º TRIMESTRE = ((UD5*0,19)+(UD6*0,1))/0,29

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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3ª AVALIACIÓN

Impartirase as unidades didácticas UD7, UD8, UD9, UD10, UD11, UD12 e UD13. Será necesario obter una cualificación superior a 5 en cada unha

delas para obter o aprobado na terceira avaliación. A cualificación numérica da terceira avaliación calcularase coa fórmula:

NOTA 3º TRIMESTRE = ((UD7*0,1)+(UD8*0,01)+(UD9*0,05)+(UD10*0,05)+(UD11*0,05)+(UD12*0,05)+(UD13*0,05))/0,36

A cualificación do módulo profesional será a media aritmética das tres avaliacións parciais, sempre e cando se acadara o aprobado en cada unha

delas.

En xuño haberá unha avaliación final do módulo só para aquel alumnado que non supere positivamente algunha das avaliacións anteriormente

indicadas. En dita proba terán que recuperar as unidades didácticas non superadas de cada avaliación parcial o que inclúe a entrega de tódalas

tarefas e montaxes realizadas nas mesmas cumprindo as medidas de seguridade.

O alumnado con perda o dereito a avaliación continua deberá presentarse a unha única proba final que se celebrará no mes de Xuño. A proba

basearase en tódolos criterios de avaliación do currículo e constará de dúas partes:

-Unha proba escrita na que se deberán contestar preguntas curtas referidas os contidos do currículo. Ademais deberá realizar ou interpretar un

esquema de forza e mando dun sistema de arranque e freada dun motor eléctrico.

-Unha proba práctica que constará de varias partes: localización e reparación dunha avaría nun motor eléctrico, e conexionado do mesmo.

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 que poida acadar os mínimos exixibles, 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 escrita ao comenzo da avaliación seguinte, e na que deberá acadar a nota de 5, como mínimo, para superala. Se o alumno ten pendente

algún traballo ou práctica da avaliación tamén deberá realízalo cando lle indique o profesor e supéralo, acadando como mínimo un 5.

Se aínda así quedase algunha avaliación pendente, o alumno dispón, para superar o módulo, do exame final de xuño, sempre que realizase todos

os traballos e prácticas solicitados ao longo do curso.

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

No caso de perda do dereito a avaliación continua, faráse unha proba única e final dos contidos do módulo (que podería incluir partes teóricas e/ou

prácticas). 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 puido 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. Para

superala, o alumno deberá acadar, como mínimo, un 5.
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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. Criterios e instrumentos para a

valoración :

-  Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente e reflexión do propio docente sobre a súa experiencia no aula.

-  Cuestionarios a contestar polos propios alumnos.

Mellora da programación e a súa incidencia no aula. Para a súa consecución será basico o correcto seguemento da programación e a estimación

do grao de utilización e comprensión dos recursos didácticos empregados.

-   En canto ás actividades programadas, convén facer un estudo da capacidade de motivación ó alumnado, a súa claridade, variedade e nivel de

consecución dos fins.

Formación permanente do profesorado. É fundamental que o profesorado que imparta clases na FP estea en continua aprendizaxe e un bo modo

de manterse actualizado é realizando cursos de perfeccionamento tanto da especialidade como de carácter educativo

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

        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

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".

Tendo isto en conta, as principais medidas contempladas son:

-      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 na aula sexa necesario 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.
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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

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 sistemas de automatización. A outra visita desenvolveriase nunha empresa de deseño e

construcción de sistemas de automatización.

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.
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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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1058 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamento
electrónicos

72022/2023 224187

MP1058_12 Deseño e simulación de circuítos 72022/2023 7260

MP1058_22 Montaxe e posta a punto de circuítos electrónicos 72022/2023 152127

(*) 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 equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Elaborar e deseñar prototipos de circuito impreso co correspondente protocolo de probas

Neste módulo o alumno aprenderá a facer Prototpos de PCB  que serán úttiles en empresas de desenrolo de sistemas electrónidos e

electotécnicos.

E interesante a as empresas poidan desenrolar os porpios productos sen acudir a terceiros.
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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 Simboloxía normativa e concreción no programa concreto de simulación electrónicaIdentificación dos
compoñentes
electrónicos

14 8

2 Realización de esquemas elecrtrónicos en distintas plataformas de CADRealización de
esquemas

37 14

3 Simulación de esquemas en plataformas CADSimulación dos
circuitos

21 10

4 Manexo de GBF, osciloscopios , medidores de distorsión etc.Manexo de aparatos
de medida

42 12

5 Técnicas de montaxes de distintas formas de placas de CIRealización de
prototipos en PCB

96 26

6 precaución a ter en conta na realización de prototiposRiesgos eléctricos 14 30
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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 compoñentes electrónicos 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especificacións de deseño e manexando software específico de CAD electrónico. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Organizouse a estrutura e os recursos que cumpra utilizar de acordo co programa de deseño.

CA1.3 Establecéronse xerarquías, se procede.

CA1.4 Editáronse compoñentes.

CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados.

CA1.7 Debuxáronse alimentacións e terras.

CA1.9 Identificáronse os compoñentes polos seus nomes e/ou valores.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Instrumentación de medida para comunicacións ópticas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Realización de esquemas 37

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especificacións de deseño e manexando software específico de CAD electrónico. NO

RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os resultados obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Obtívose a información para a realización dos esquemas ou planos das especificacións de deseño.

CA1.6 Colocáronse compoñentes utilizando librarías.

CA1.8 Debuxáronse liñas e/ou buses de conexión entre os compoñentes.

CA1.10 Verificouse que o esquema estea libre de violacións eléctricas.

CA2.3 Elaboráronse propostas de modificacións.

CA2.4 Introducíronse nas simulacións as modificacións propostas.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de esquemas, planos e especificacións de deseño.

 Manexo de programas de CAD electrónico: Xerarquías. Edición de compoñentes. Creación de compoñentes personalizados. Utilización de librarías. Liñas e/ou buses de conexión.
Verificación de violacións eléctricas.
 0Elaboración de esquemas finais.

 Propostas de modificacións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Simulación dos circuitos 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os resultados obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Realizáronse simulacións (informáticas e/ou montaxes en placas de inserción rápida) dos circuítos electrónicos.

CA2.2 Comparáronse os resultados obtidos nas simulacións coas especificacións dos circuítos.

CA2.5 Verificouse a resposta ás modificacións introducidas.

CA2.6 Elaborouse o esquema ou plano final coas modificacións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Simulacións informáticas. Verificación de resultados.

 Montaxes en placas de inserción rápida.

 Equipamentos de medida de sinais de baixa frecuencia. Analizador de espectros de audio. Sonómetro. Outros equipamentos.

 Técnicas de axuste e calibración dos equipamentos. Valores mínimo, máximo e medio en RMS da voltaxe e a corrente.

 Equipamentos de visualización de sinais.

 Equipamentos de medida de sinais de radiofrecuencia. Analizador de espectros.

 Verificación de resultados.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Manexo de aparatos de medida 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Obtén placas de circuíto impreso utilizando software específico, e xustifica a solución en función das características do circuíto electrónico. NO

RA2 - Constrúe circuítos electrónicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. NO

RA3 - Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando os axustes e as verificacións realizados nos bloques e/ou elementos do circuíto. 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 Tivéronse en conta no deseño as características do circuíto (intensidade, frecuencia, etc.).

CA2.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compoñentes electrónicos (patillaxe, encapsulados, temperaturas, etc.).

CA3.2 Medíronse parámetros en compoñentes e módulos do circuíto.

CA3.3 Visualizáronse sinais de entrada e saída en bloques e compoñentes.

CA3.4 Relacionáronse as medidas e as visualizacións cos valores esperados.

CA3.5 Identificáronse as desviacións respecto ao resultado esperado.

CA3.6 Identificáronse os elementos (hardware ou software) que producen as desviacións.

CA3.9 Realizáronse probas e ensaios de fiabilidade.

CA3.10 Documentáronse as solucións adoptadas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Documentación técnica para a realización da placa. Esquema eléctrico. Dimensións. Tipo de placa. Baquelita, fibra de vidro dobre cara, etc.

 Interpretación de esquemas e planos. Características físicas dos compoñentes.

 Métodos e procedementos de carga de parámetros. Métodos de configuración.

 Verificación dos parámetros. Axustes de valores de alimentación. Visualización de sinais. Equipamentos de medida. Aplicacións software. Osciloscopios analóxicos e dixitais.

 Sistemas globais de valoración. Métodos de avaliación.

 Técnicas de verificación do funcionamento e fiabilidade de prototipos. Utilidades de comprobación. Verificación das prestacións do prototipo.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Realización de prototipos en PCB 96

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Obtén placas de circuíto impreso utilizando software específico, e xustifica a solución en función das características do circuíto electrónico. NO

RA2 - Constrúe circuítos electrónicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. SI

RA3 - Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando os axustes e as verificacións realizados nos bloques e/ou elementos do circuíto. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Realizouse o deseño da placa mediante programas específicos.

CA1.3 Realizáronse correccións manuais, se procede.

CA1.4 Aplicáronse estratexias no deseño para reducir tempos e custos.

CA1.5 Seleccionouse o tipo de placa, de acordo coas características do circuíto.

CA1.6 Preparouse a placa para a óptima transferencia das pistas.

CA1.7 Transferíronse as pistas á placa.

CA1.8 Eliminouse da placa o material sobrante.

CA1.9 Realizáronse as probas de fiabilidade da placa.

CA1.10 Preparouse a placa para a inserción de compoñentes e elementos do circuíto.

CA2.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compoñentes electrónicos (patillaxe, encapsulados, temperaturas, etc.).

CA2.2 Soldáronse os compoñentes electrónicos á placa.

CA2.3 Montáronse elementos auxiliares (conectadores, disipadores, zócolos, etc.).

CA2.4 Executáronse tarefas de interconexión en conectadores.

CA2.5 Mecanizáronse caixas de prototipos electrónicos para a colocación de elementos (interruptores, sinalización, aparellos de medida, etc.).

CA2.6 Utilizáronse medios de protección contra descargas electrostáticas.

CA2.7 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe.

CA2.8 Utilizáronse as ferramentas específicas para cada tipo de intervención.

CA3.1 Cargáronse os programas, o firmware e os parámetros de configuración.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA3.7 Xustificáronse as propostas de modificacións e/ou axustes para resolver as desviacións.

CA3.8 Corrixíronse as desviacións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Utilización de ferramentas informáticas de deseño, edición e captura asistida por computador. Xestión de ficheiros. Tipos de ficheiros de produción CNC: máscara de soldadura, máscara de
pistas, máscara de serigrafía, etc.
 Documentación técnica para a realización da placa. Esquema eléctrico. Dimensións. Tipo de placa. Baquelita, fibra de vidro dobre cara, etc.

 Técnicas de obtención de fotolito. Materiais fotosensibles.

 Materiais fotosensibles para circuítos impresos. Características. Máquinas para a insolaxe. Técnicas de insolaxe. Precaucións e medidas de seguridade no uso de luz ultravioleta.

 Fotogravado mediante fotomecánica e gravado químico. Atacamento da placa. Extracción de gases.

 Impresión serigráfica con tintas resistentes ao gravado.

 Técnicas e utilidades de comprobación e diagnóstico de verificación da fiabilidade da placa. Comprobación visual.

 Medidas de seguridade na manipulación de produtos químicos. Equipamentos de protección individual.

 Interpretación de esquemas e planos. Características físicas dos compoñentes.

  Técnicas e utilidades de comprobación e diagnóstico de verificación da fiabilidade da placa.

 Tecnoloxías de montaxe de placas de circuíto impreso.

 Técnicas de soldadura e desoldadura: convencionais, mixtas e tecnoloxía de montaxe superficial.

 Tipos de conectadores. Audio. Vídeo. Fibra óptica. Datos. Aplicacións industriais.

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

 Máquinas ferramenta de tradeadura e fresadura para circuítos impresos.

 Ferramentas de corte: brocas, fresas, etc.

 Técnicas de fixación de compoñentes e elementos auxiliares da placa.

 Técnicas de verificación de estándares de mecanizado.

 Probas de hipóteses. Fiabilidade de compoñentes e microcircuítos.

 Documentación da posta a punto: procedementos utilizados e resultados obtidos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Riesgos eléctricos 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios.

CA4.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas.

CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas.

CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridos.

CA4.5 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Medios de protección contra descargas electroestáticas.

 Normas de prevención de riscos.

 0Normas de seguridade individual e ambiental na utilización de produtos químicos e compoñentes electrónicos.

 Normativa de seguridade na utilización de máquinas, utensilios e ferramentas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos.

 Elementos de seguridade implícitos nas máquinas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos.

 Elementos externos de seguridade: luvas metálicas, lentes, etc.

 Normas de seguridade nas operacións con adhesivos.

 Condicións de seguridade do posto de traballo.

 Ergonomía na realización das operacións.

 Limpeza e conservación das máquinas e do posto de traballo.

 Tratamento de residuos no proceso de reparación e montaxe.
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Mínimos exixibles son os indicados no apartado 4.c., ademáis os alumnos alcanzarán a avaliación positiva cando se alcancen os obxetivos

especificados no Decreto polo que se publica o currículo do título de Técnico Superior en Mantemento Electónico e se fixan as súas ensinanzas

mínimas.

Mínimos exixibles e criterios de calificación:

Na primeira avaliación impartiranse os contido correspondentes Unidade formativa Deseño e simulación de circuitos

Mínimos exixibles:

Identificacar de compoñentes electrónicos básicos

Realización de edición de esquemas electrónicos utilizando tres distintos programas informáticos.

Simulación de circuitos electrónicos utilizando dous programas informáticos.

Os traballos entregados polo alumno serán entregados a traves da aula virtual e calificaranse atendendo os seguintes criterios.

Entrega en tempo solicitado na primeira fase de entrega ¿20% da nota.

Haberá unha segunda fase de entrega que non puntuará dito 20%.

Unha vez pasado o tempo da segunda fase xa non se poderán entregar e non puntuarán.

Nos traballos calificarase:

Colocacón óptima dos compòñentes,  esquema completamente cableado, datos e medidas solicitadas, presentación ben ordenada. 30%

Simulación de distintos circuitos e , manexo dos instrumentos virtuais,  interpretación dos datos  e os cálculos se os hubera. 50%

De os traballos propostos deberase entregar un mínimo de un 80% e scando neles unha nota media dun cinco considerarase a evaluación

aprobada.

Na segunda e terceira avaliación impartirase a unidade formativa 2: Montaxe e posta a punto de circuitos electrónicos.

 Contidos mínimos e criterios de avaliación da segunda avaliación.

Manexo de instrumentos de medida. 15%

Realización de circuitos en placas perforadas. 20%

Realización de placas de circuito impreso por distintos métodos. 65%

Na terceira avaliación rematarase a unidade formativa 2:

Realizaranse 2 proxectos de deseño montaxe e posta a punto de circuitos electrónicos dos cales haberá que realizar como míniomo un dos

proxectos.

Realizaráse o deseño e a simulación que xa foi avaliada en anteriores trimestres, aida así daráelle yn 5% da nota.

A realización e o montaxe do proxecto puntuará un 35 %

O funcionamento ciorrecto puntuará un 20%

Posta a punto, verifivcación e solución de problemas puntuará un 15%

Memoria de formato en PDF do proxecto puntuará un 25 %

Unha vez valorados todolos apartados o alumno deberá obter coma mínimo un cinco(5) para obter a avaliación satisfactoria.

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
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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 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.

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 catro (4) 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

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

Contidos da avaliación inicial.
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Aspectos xerais familiares, de relación social, hábitos de traballo.

Aptitudes xerais de cada alumno/a.

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

Fraccionar en pasos intermedios máis simples a elaboración das prácticas e a inclusión ,se fose necesaria. de instruccións adicionais. Farase no

caso de falla na habilidade manual ou competencia técnica.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Relación de temas transversais:

Educación moral e cívica.

Educación par a paz.

Educación para la igualdade de oportunidades de ambos sexos.

Educación ambiental.

Educación Sexual.

Educación vial.

Educación do Consumidor.

Educación para ol ocio.

Educación para a saúde.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Posibles visitas a empresas de prototipado.

10.Outros apartados

10.1) En caso de semipresencialidade

A impartición das clases será presencial para todolos alumnos, e decir no se facerán desdobles semanáis coma no ano anterior.

No caso excepcional de que cambien as medidas e, se dividan en dous grupos, as actividades a distancia realizaranse  do seguinte xeito:

Utilizarase a aula virtual, na que se dará información aos alumnos e asignaranse tarefas para realizar de xeito remoto, tendo en conta as

limitacións.

Se un alumno non ten un ordenador, as tarefas pódense facer en papel e posteriormente dixitalizadas co teléfono móbil e publicadas na aula

virtual.

O grupo dividirase en dous semanalmente. Debido ás características do currículo deste módulo, é moi sinxelo combinar as dúas ensinanzas, xa

que teñen unha parte de máis do 50% dos traballos que se realizan co ordenador, no que a parte que máis tempo ocupa é o deseño mediante

programas informáticos.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Os aspectos do currículo que formarán parte da aprendizaxe combinada centraranse en realizar todas as RA, a parte procesual na aula e a parte

de deseño en modo a distancia.

Por exemplo: no caso de todos os estudantes presenciais, explicaríase o programa e despois realizarían o deseño e consultarían un tema de xeito

individual.

No caso de dividir grupos mentres se explica a un grupo, o outro faría os exercicios na casa.

Na parte práctica, a parte de deseño e xestión de equipos faríase na clase e o proxecto e estudo de manuais na casa.

Con respecto a perda da avaliación continua por ausencias inxustificadas consideraranse os retrasos inxustificados da seginte forma:

Os retrasos inxustificados consideraranse ata 10 minutos.

Sumaranse tres retrasos coma unha sesión de susencia para o cómputo de perda de avaliación continua.

Os retrasos inxustificados superiores os 10 minutos serán considerados coma unha falta de asistencia.

En caso de xustificación levarán a mesma normativa que ausencias xustificadas ou retrasos xustificados.
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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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico 42022/2023 8470

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

Profesorado asignado ao módulo DANIEL PIÑEIRO GONZÁLEZ

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

Hoxe en día, en calquera actividade empresarial está presente un equipo electrónico, polo que e fundamental a formación que aporta este módulo

para poder afrontar con garantias un plan de mantemento para conseguir ter operativos e en condicións óptimas os equipos electrónicos das

empresas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para aprender a deseñar un plan de mantemento dos equipos electrónicos dunha empresa.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

* Realizar plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos

para o seguimento e o control da execución.

* Xestionar as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento.

* Programar o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, recambios e ferramentas.

* Xestionar os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo.

* Xestionar o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental e de organización.

* Aplicar procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases.

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

* Recoñecemento de bloques funcionais e compoñentes de circuítos electrónicos.

* Configuración de dispositivos auxiliares en sistemas electrónicos.

* Técnicas para a reparación de circuítos electrónicos.

* Programación de circuitos microprogramables (memorias, microcontroladores).
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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 Elaborar un plan de mantemento concretando tempos e operacións a realizar.Plans de mantemento
de equipamentos e
sistemas electrónicos

20 25

2 Identificar o tipo de mantemento a realizar e seleccionar adecuadamente os recursos a emplear.Xestionar as
operacións de
mantemento de
equipamentos e
sistemas

16 25

3 Establecer o protocolo para a xestión dos repostos, compra, almacenamento,etc.Programar a xestion
de repostos

14 10

4 Determinar as necesidades de recursos humanos e a súa función no ámbito do mantementoRecursos humanos
para o mantemento

12 10

5 Organizar o taller de mantemento por áreas funcionales cumplindo as normativas de seguridade e hixiene no
traballo asi como a prevención de ricos laborais.

Xestión do taller de
mantemento

12 20

6 Xestión do mantemento atendendo a criterios de calidade.Procesos e
procedementos de
sistemas de xestión
normalizados,

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos para o
seguimento e o control da execución. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as condicións técnicas e administrativas para a execución do mantemento.

CA1.2 Definíronse as etapas que comportan a execución do mantemento.

CA1.3 Caracterizáronse as operacións de cada etapa.

CA1.4 Representáronse os diagramas de programación e control.

CA1.5 Determináronse as especificacións de control de avance e prazos de execución.

CA1.6 Prevíronse as probas e os ensaios para a posta en servizo.

CA1.7 Elaboráronse os formatos de incidencias e modificacións.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características das especificacións técnicas de equipamentos e sistemas electrónicos. Lectura e aplicación. Especificacións de equipamentos e materiais. Especificacións de montaxe.
Permisos administrativos.
 Planificación do mantemento. Procesos. Etapas. Actividades. Caracterización de actividades (operacións, tempos de execución, recursos, condicións de seguridade, etc.).

 Estimación de tempos. Técnicas de programación.

 Diagramas de programación e control (Gantt, MIP, PERT, etc.). Determinación do camiño crítico. Tempos de execución.

 Control de avance do mantemento. Lanzamento. Procedementos para o seguimento e o control. Distribución de recursos. Continxencias. Alternativas.

 Protocolos de posta en servizo. Ensaios e probas das instalacións. Certificacións e garantías.

 Software informático de planificación, programación e control de mantemento e reparación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Xestionar as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento. 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 Identificáronse os tipos de mantemento.

CA2.2 Determináronse os puntos críticos do mantemento e os seus prazos de verificación.

CA2.3 Estableceuse o procedemento de actuación en caso de disfunción ou avaría.

CA2.4 Determináronse os recursos necesarios para as intervencións, cumprindo as normas de seguridade e estándares de calidade.

CA2.5 Elaborouse a planificación de operacións, asignando os recursos necesarios.

CA2.6 Aplicouse o software específico para a planificación e a xestión do mantemento.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Mantemento. Tipos de mantemento. Función e obxectivos. Correctivo. Preventivo. Preditivo paliativo. Produtivo total (TPM).

 Puntos críticos. Previsión de avarías, inspeccións e revisións periódicas. Protocolos de probas. Históricos de intervencións de mantemento.

 Gamas de mantemento. Operacións. Definición e secuencia. Tempos. Cargas de traballo.

 Recursos no mantemento. Humanos. Materiais.

 Control do plan de mantemento. Ordes de traballo. Asignación e optimización de recursos. Normas de utilización dos equipamentos, material e instalacións.

 Xestión de mantemento asistido por computador (XMAC). Implantación dun sistema XMAC.

 Informes técnicos de mantemento. Ferramentas software de elaboración de documentación. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Programar a xestion de repostos 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, repostos e ferramentas. 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 Determináronse os tipos de aprovisionamento ás clases do mantemento.

CA3.2 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos repostos.

CA3.3 Determináronse as especificacións das compras (prazo de entrega, medio de transporte, etc.).

CA3.4 Establecéronse as pautas de recepción e aceptación de subministracións.

CA3.5 Detalláronse as condicións de almacenaxe (colocación, acomodo, seguridade, temperatura, etc.).

CA3.6 Elaborouse o procedemento de xestión de almacén.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para o control de existencias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Xestión do aprovisionamento. Función. Obxectivos. Estratexias. Requisitos e plan de subministracións.

 Proceso de compras. Ciclo de compras. Especificacións. Debilidades.

 Provedores. Homologación e clasificación. Tramitación de compras. Documentos. Prazos de entrega. Control de pedidos. Fichas de materiais. Rastrexabilidade.

 Almacenamento. Sistemas de organización. Características físicas. Codificación. Catálogo de repostos. Existencias. Tipos e control. Punto de pedido. Control E/S. Follas de entrega de
materiais. Custos.
 Almacéns de obra. Características. Colocación. Distribución de espazos. Condicións de seguridade no almacén.

 Xestión de ferramentas, instrumentos e utensilios. Inventario. Seguridade.

 Programas informáticos de aprovisionamento e almacenamento. Métodos FIFO, LIF e PMP.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Recursos humanos para o mantemento 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo. 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 Identificouse a estrutura dun departamento de mantemento electrónico.

CA4.2 Establecéronse as funcións do persoal de mantemento.

CA4.3 Organizáronse grupos de traballo segundo as súas competencias e a súa formación.

CA4.4 Establecéronse canles de comunicación entre departamentos.

CA4.5 Determinouse un plan de formación para o persoal de mantemento.

CA4.6 Aplicáronse metodoloxías de mellora continua na xestión de recursos humanos.

CA4.7 Establecéronse normas para elaboración de informes e rexistros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estrutura do departamento de mantemento. Organigramas.

 Funcións das unidades de mantemento. Organización. Unidade de mantemento programado. Grupo de mantemento operativo ou correctivo de asistencia.

 Traballo en equipo. Relacións na empresa. A organización e as persoas.

 Funcións do persoal de planificación. Planificación e control. Inspección técnica. Supervisión. Coordinación de repostos e materiais.

 Relacións entre operación e mantemento. Niveis de relación. Coordinación.

 Xestión da formación. Detección de necesidades de formación. Organización de cursos de actualización.

 Círculos de calidade. Funcións e obxectivos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión do taller de mantemento 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental, e de organización. 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 as áreas do taller de mantemento electrónico.

CA5.2 Especificáronse as condicións da zona traballo para a protección fronte a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas de goma, ferramentas illadas electricamente, etc.).

CA5.3 Determináronse as condicións de iluminación de acordo co tipo de mantemento que cumpra realizar.

CA5.4 Especificáronse as características de ventilación en lugares de traballo pechados (espazos confinados, centros de control, etc.).

CA5.5 Determinouse a colocación dos equipamentos e as ferramentas, en función das características técnicas e do uso.

CA5.6 Realizouse a organización da información técnica e administrativa.

CA5.7 Aplicáronse procedementos de organización de laboratorios e talleres (5S, ISO, etc.).

4.5.e) Contidos

Contidos

 Taller de mantemento. Definicións. Áreas do taller de mantemento e reparación.

 Execución de traballos. Tipos de intervención. Especificacións técnicas. Espazos de traballo. Laboratorio de reparacións. Procedementos. Recursos.

 Condicións ambientais de traballo. Espazo físico. Iluminación. Ruído. Temperatura e humidade. Hixiene.

 Instrumentos de reparación. Tipos e características. Criterios para a selección.

 Reparacións no taller de mantemento. Recepción de equipamentos que cumpra reparar. Identificación. Orzamento. Reparación. Garantías.

 Xestión de manuais e follas técnicas. Tipos de información: dinámica e estática. Sistemas de colocación da información: caixóns e arquivadores.

 Xestión da documentación administrativa na empresa. Ordes de traballo. Certificacións e facturas.

 Software de xestión.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases. 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 Recoñecéronse as normas de xestión da calidade aplicables ao mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

CA6.2 Definíronse indicadores da calidade dos procesos de mantemento de equipamentos e sistemas.

CA6.3 Establecéronse os puntos críticos e as pautas de control.

CA6.4 Recoñecéronse as normas de aplicación da xestión ambiental nas tarefas de mantemento.

CA6.5 Recoñecéronse as normas de aplicación na prevención e a seguridade nas operacións de mantemento.

CA6.6 Aplicáronse procedementos de axuste de instrumentos de medida e equipamentos de verificación e control.

CA6.7 Establecéronse as fases para a aplicación da xestión integral do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos (xestión da calidade, xestión ambiental, xestión da prevención,
5S, etc.).

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normalización e certificación. Normas de xestión da calidade: ISO 9000. Normas de xestión ambiental: ISO 14001. Normas de prevención e seguridade laboral: OHSAS 18000.

 Plan da calidade. Xestión da calidade. Procedementos. Responsabilidades. Procesos. Recursos.

 Indicadores. Control do proceso. Accións correctivas. Accións preventivas.

 Plan de xestión ambiental. Xestión de residuos. Tipos. Xestión do espazo de mantemento. Tratamento: reciclado, contedores e transporte, etc.

 Plan de prevención de riscos profesionais. Xestión de prevención e seguridade laboral aplicada ao mantemento electrónico.

 Auditorías. Calidade do servizo. Custos de mala calidade. AMFE (análise modal de fallos e efectos). Calibración. Rexistros.

 Aplicacións informáticas de xestión integral no mantemento.
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IMPORTANTE: A modificación da programación debido as posibles incidencias provocadas polo Covid-19 indicanse no punto 10 (Outros

apartados).

MÍNIMOS EXIXIBLES:

Son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O módulo cualificarase en base a dous traballos que teñen que facer os alumnos, un por cada trimestre.

Os traballos que se propoñan estarán pensados para que se abarquen todos os resultados de aprendizaxe e se acaden todos os mínimos

exixibles.

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 catro, se non se cumpre suspendese o módulo e a nota final será igual ou menor a catro. O módulo superase

o acadar unha cualificación global de cinco puntos ou máis. Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento.

No suposto de que un alumno ou alumna suspenda un traballo a nota máxima da recuperación do mesmo será de cinco puntos, aínda que no

proceso de recuperación obteña unha nota mais alta.

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DOS TRABALLOS:

- Aspectos formais (20%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento. Os traballos presentaranse en formato .pdf e no formato

orixinal do procesador de texto. Todo o texto ten que ser editable. En todo o traballo é obrigatorio manter o mesmo tipo de letra, espazado e

marxes.

- Contidos (80%): dificultade, grado de resolución da proposta, orixinalidade, actualidade, alternativas presentadas e resultados obtidos.

Os traballos son individuais e orixinais, no caso de que:

- Se detecte plaxio, o traballo será cualificado con un cero.

- Traballos moi similares presentados por dous ou máis alumnos implica que non se respetou a norma de que os traballos son individuais. Neste

suposto, a nota que levará cada alumno polo traballo presentado será a nota máis baixa que obtivo un deles dividida polo número de alumnos

implicados.

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación serán os seguintes
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:

- Facer ou completar axeitadamente os traballos propostos que non acadaron unha cualificación igual ou maior a cinco. O alumno terá que asistir a

clase para facer os traballos e así poder facer o seguimento dos mesmos e resolver as dudas que lle surxan.

- Na recuperación dos traballos  a nota máxima que levará o alumno ou alumna será de cinco puntos, aínda que no proceso de recuperación

obteña unha nota máis alta.

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

PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA: CRITERIOS DE AVALIACIÓN

O alumno que perda o dereito a avaliación continua por sobrepasar o 10% máximo de faltas de asistencia a clase, para superar o módulo, terá que

facer dous exames:

PARTE TEÓRICA. Facer un exame  sobre a teoría do mantemento en base a documentación dispoñible para os alumnos na aula virtual. Para

superalo haberá que obter unha puntuación de cinco ou máis puntos. Este exame e eliminatorio, si non se aproba suspendese o módulo e xa non

se fai a parte práctica.

PARTE PRÁCTICA: Desenvolver un suposto práctico para implementar un plan de mantemento nunha empresa ficticia, indicar todo o proceso que

se debe seguir para a súa implantación. Para facer este exame o alumno disporá de un ordenador con acceso a internet.

A nota final do módulo obterase facendo a media aritmética das dúas partes. Solo se fará a media si nas dúas 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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

En base a normativa en vigor para o seguimento da programación utilizarei a aplicación informática web de programacións.

AVALIACION DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE

- Realización de enquisas escritas ao alumnado sobre a labor docente do profesor, na que os alumnos deben a lo menos avaliar:

Planeación e implementación

1. O empezar as clases expuxéronse os obxetivos e o programa detallado do curso.

2. O profesor cumpriu ata agora co programa plantexado para o curso.
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Comunicación

3. O profesor expresase con claridade

Metodoloxía

4. O profesor sintetiza ou resalta os puntos principais.

5. A forma en que se leva a cabo esta clase axúdame a aprender.

Ambiente - Clima na clase

6. O  profesor promove que os alumnos expresen as súas ideas e cuestionamentos.

7. O profesor atende adecuadamente as preguntas e opinións dos estudantes.

Habilidades do pensamento

8. O  profesor promove que os estudantes pensen por sé mesmos.

Avaliación ¿ retroalimentación

9.  O empezar as clases expuxéronse os criterios e mecanismos de avaliación.

10. A avaliación realizouse conforme aos criterios e mecanismos expostos ao principio do curso.

11. O  profesor entregou oportunamente os resultados dos traballos e exames.

Coñecemento  da materia

12. O profesor demostra coñecemento actualizado da súa materia.

Relevancia do aprendizaxe

13. Aprendín algo valioso deste curso.

Tamén o longo do curso, ao final de cada unidade didáctica, o profesor fará unha autocritica para analizar si a metodoloxía utilizada deu os

resultados esperados, si o tempo dedicado foi o suficiente, as prácticas foron as axeitadas, etc.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Toma de datos que comprende:

1.- Estudios e actividades desarrolladas en cursos anteriores.

2.- Actitudes, predisposición inicial, interés.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Naqueles casos nos que o proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, e dicir, cando a avaliación non implique a superación das deficiencias e

fallos detectados, realizaranse actividades especificas de recuperación. Estas actividades poden consistir según a natureza dos conceptos,

coñecementos e capacidades implicados, en resolución de cuestionarios, análises e solución de casos e problemas, traballos, etc.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

- As encaminadas o fomento do traballo en equipo

- As relacionadas co respeto e a tolerancia

- A importancia da puntualidade e a constancia

- O cumplimento das normas relativas o respeto o medio ambiente

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita a empresas. Estas visitas están orientadas o estudio e observación do mantemento que levan a cabo estas empresas para garantir que os

equipos esten sempre en optimas condicións de utilización co fin de obter deles a máxima produtividade.

10.Outros apartados

10.1) Ensino a distancia do módulo Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico

O ensino para este grupo e presencial, pois poden estar todos na aula cumprindo as medidas de seguridade (ventilación, distancia, mascarilla,

etc).

A avaliación deste módulo baséase na realización de dous traballos, un por trimestre. No caso de que debido ao Covid-19 os alumnos en algún

momento non puidesen  asistir  presencialmente, o seguimento da realización destes traballos faríase apoiándonos nos seguintes recursos

telemáticos:

- Aula virtual

- Correo electrónico

- Videoconferencia ( Webex)
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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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1056 Mantemento de equipamentos de audio 62022/2023 126105

(*) 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 equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

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.
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PROFESIONAIS

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. Fundamentos de audio. Megáfonía distribución de son1.- Fundamentos de
audio.Megafonía.

20 22

2 Parámetros e tipos de micrófonos e altavoces. Asociación de compoñentes2.- Micrófonos.
altavoces. Cálculos e
asociacions

20 20

3 realización de prácticas e conceptos teóricos con fontes de alimentación3.- Circuitos internos
de equipamentos de
audio. Fontes de
alimentación etc...

20 15

4 Amplificación ecualizadores mesas de mezclas  procesdaores de audio4.- Amplificación-
filtros e outros
circuitos . Montaxe e
configuración de
equipos

30 15

5 Mantemento, resolución de avarías. cableado5.- Realización de
distintas prácticas de
montaxe e raparación
dun sistema de audio

20 18

6 Seguridade no traballo. Protección ambiental6.- Seguridade no
traballo. Tratamento
de residuos.
Protección ambiental

16 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 1.- Fundamentos de audio.Megafonía. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Distingue os bloques funcionais dos equipamentos de audio, recoñecendo as características dos seus compoñentes e módulos, e realizando medidas. 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 Establecéronse as formas de onda e características do sinal de baixa frecuencia á entrada e á saída de cada módulo.

CA1.2 Identificouse a función e as características dos bloques dos equipamentos de audio (entrada, ecualización, filtro, preamplificación, amplificación, proteccións, etc.).

CA1.3 Definíronse as características de cada bloque de audio (ganancia, atenuación, relación sinal/ruído, distorsión, impedancia, etc.).

CA1.4 Verificouse o funcionamento interno e a estrutura dos bloques (tipos de amplificación, filtro, etc.).

CA1.5 Medíronse parámetros fundamentais dos módulos e equipamentos.

CA1.6 Contrastáronse os sinais de entrada e saída cos indicados nas follas de características e manuais.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Formas de onda e características dos sinais de audio. Parámetros fundamentais do son. Duración, intensidade, ton (altura) e timbre. Características fisiolóxicas do oído humano. Escala
logarítmica.
 Función dos módulos de audio. Módulo de entrada. Módulos de tratamento de sinal. Ecualización. Tonalidade. Filtros e outros. Módulo de saída. Amplificación. Circuítos de protección.
Sobrecorrentes. Sobretensións. Temperatura e outros.
 Características dos bloques funcionais de audio. Nivel de ruído. Alimentación. Impedancia de entrada. Impedancia de saída e outras.

 Funcionamento dos bloques de audio. Técnicas de comprobación. Sinais. Tipos. Comportamento con sinais parasitos. Ruídos e zunidos. Sinais con acentuación e atenuación.

 Equipamentos e técnicas de medida en baixa frecuencia. Parámetros principais dos módulos de audio. Ganancia. Atenuación. Distorsión. Relación sinal/ruído. Impedancia e outros.

 Análise e interpretación de sinais, parámetros, valores e magnitudes.

 Resposta en frecuencia. Largo de banda. Curvas características. Preénfase. Impedancias de entrada e saída. Valores máximos. Valores mínimos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 2.- Micrófonos. altavoces. Cálculos e asociacions 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de elementos de captación de son e dos equipamentos de preamplificación e mestura, interpretando as súas características técnicas
e medindo parámetros. NO

RA3 - Comproba o funcionamento de equipamentos de procesamento, distribución e amplificación, interpretando as súas características técnicas e medindo
parámetros. NO

RA5 - Repara avarías en equipamentos de audio e dispositivos electroacústicos, substituíndo elementos e recoñecendo a súa compatibilidade. NO

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 Identificáronse os tipos de captadores acústicos.

CA2.2 Verificouse o funcionamento dos captadores acústicos e medíronse os seus parámetros.

CA2.4 Valorouse a documentación técnica dos equipamentos.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos.

CA3.2 Mediuse a dinámica dos controis de limiar, razón e autoganancia, entre outros, dos compresores ou expansores de audio.

CA3.6 Mediuse a potencia de saída en modo continuo (RMS).

CA5.3 Seguiuse o proceso de desmontaxe, substitución e montaxe dos compoñentes.

CA5.4 Substituíronse elementos do altofalante (diafragmas, controladores, bobinas, etc.).

CA5.5 Mediuse a potencia electroacústica entregada polo altofalante, a resposta en frecuencia e a cobertura.

CA5.6 Verificouse o funcionamento dos equipamentos e/ou dispositivos electroacústicos.

CA5.7 Formalizouse o histórico de avarías.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Micrófonos. Tipos. Dinámicos e de condensador. Micrófonos sen fíos. Receptores e outros. Características. Directividade. Sensibilidade. Aplicacións e usos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 3.- Circuitos internos de equipamentos de audio. Fontes de alimentación etc... 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de elementos de captación de son e dos equipamentos de preamplificación e mestura, interpretando as súas características técnicas
e medindo parámetros. NO

RA4 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e sistemas de audio, aplicando técnicas de diagnóstico e localización. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Medíronse os parámetros do previo (valores máximos e mínimos de entrada, resposta en frecuencia, distorsión, etc.).

CA2.6 Verificouse a ganancia segundo o tipo de entrada e o número de etapas.

CA4.4 Medíronse os sinais e o nivel de saída dos reprodutores de audio dixital e dos sistemas de gravación.

CA4.5 Medíronse valores dos sinais de saída de amplificadores e etapas de potencia (frecuencia, amplitude, etc.).

4.3.e) Contidos

Contidos

 Circuítos preamplificadores de tensión. Mesturadores. Mesas de mesturas analóxicas e dixitais. Estrutura interna. Tipos de entradas. Entrada de micrófono. Entrada de liña e outras. Rango
de valores de entrada. Impedancia. Elementos de captación de son.
 Características técnicas dos equipamentos de procesamento. Compresores. Expansores. Limitadores. Portas de ruído. Filtro de baixos. Características técnicas dos equipamentos de
distribución. Características técnicas dos equipamentos de amplificación de audio. Aplicacións e usos. Manuais de servizo.
 Dinámica de compresores e expansores automáticos de ganancia. Parámetros das entradas. Rangos. Configuración. Limitadores. Portas de ruído. Enfatizadores de voz. Ecualizador de
baixos e fase. Inxector de harmónicos. Realce de frecuencia. Cambiadores de voz e outros.
 Técnicas de medida de sinais de saída dos procesadores. Software de xeración de sinais de audiofrecuencia. Software de visualización e medida. Osciloscopios dixitais. Análise de sinais.

 Distribuidores de audio. Entradas e saídas. Velocidade e dinámica de conmutación. Transición do sinal. Tipos de conmutadores. Curvas de resposta. Controis de nivel de entrada e saída.
Configuración.
 Amplificadores-mesturadores. Alimentación. Entradas. Tipos. Niveis de entrada. Sensibilidade. Relación sinal/ruído. Control de tons. Circuítos de realce (loudness). Potencia de saída.
Impedancia.
 Etapas de potencia. Nivel do sinal de entrada. Impedancia de entrada. Impedancia de saída. Cargas ficticias. Tipos de potencia de saída. Potencia de pico. Potencia RMS. Técnicas de
medida da potencia de saída.
 Circuítos de protección nas etapas de potencia. Sistemas de disipación de temperatura. Protección por sobretemperatura. Protección contra curtocircuítos. Protección por sobrecargas e
outros.
 Software de visualización, conversión e medida de sinais de audio dixital. Calidade do sinal. Niveis.

 Técnicas de contraste de medidas e parámetros de audio. Plans de mantemento de equipamentos de audio. Pasos que cómpre seguir para a localización de disfuncións. Procedementos de
intervención.
 Técnicas de localización de módulos avariados. Análise do espectro de audio con ferramentas software. Técnicas de análise. Equipamentos fixos e portátiles.

 Ferramentas software de elaboración de informes. Partes de traballo. Informes de preventivo. Valoración económica. Elaboración de orzamentos de reparación de equipamentos de audio.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 4.- Amplificación- filtros e outros circuitos . Montaxe e configuración de equipos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de elementos de captación de son e dos equipamentos de preamplificación e mestura, interpretando as súas características técnicas
e medindo parámetros. NO

RA3 - Comproba o funcionamento de equipamentos de procesamento, distribución e amplificación, interpretando as súas características técnicas e medindo
parámetros. NO

RA4 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos e sistemas de audio, aplicando técnicas de diagnóstico e localización. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Identificouse a estrutura interna e o funcionamento do preamplificador e dos mesturadores.

CA2.7 Medíronse os parámetros dos mesturadores.

CA2.8 Asignáronse grupos de entrada en mesas de mesturas.

CA2.9 Configuráronse as mesas de mestura.

CA2.10 Comprobáronse os sinais de saída de máster.

CA3.3 Medíronse os sinais de saída de limitadores, portas de ruído, filtro de baixos, etc.

CA3.4 Visualizáronse os sinais de conmutación dos distribuidores de audio.

CA3.5 Comparáronse os sinais de entrada e saída dos amplificadores-mesturadores de audio.

CA4.1 Deseñáronse as fases e as tarefas de detección de avarías que cumpra realizar nos equipamentos e nos sistemas de audio.

CA4.2 Valoráronse as medicións na alimentación (rizado, valor das tensións de alimentación, etc.).

CA4.3 Relacionáronse os valores nos sinais de entrada e saída nos equipamentos de preamplificación, mestura e procesamento de sinais.

CA4.6 Visualizouse a calidade e o nivel dos sinais de audio.

CA4.7 Contrastáronse as medidas obtidas coas indicadas na documentación técnica.

CA4.8 Determinouse o módulo ou equipamento causante da disfunción.

CA4.9 Documentáronse as intervencións coa súa valoración económica.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Características técnicas de previos e mesturadores. Tipos de preamplificadores e mesas de mestura. Alta fidelidade. Monofónicos e estereofónicos. Parámetros das entradas. Aplicacións e
usos. Manuais de servizo.
 Parámetros dos previos. Interconexión de etapas. Axuste de impedancias. Distorsión. Nivel de ruído. Nivel de amplificación. Control automático de ganancia. Métodos de obtención de curvas
características. Equipamentos de medida de audiofrecuencia. Técnicas de análise. Largo de banda. Resposta en frecuencia.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Ganancia das entradas de previos e mesturadores. Niveis de entrada máximos e mínimos. Software de xeración de sinais de audio. Software de visualización e medida.

 Parámetros das mesas de mestura. Entradas. Tipos: balanceadas e non balanceadas. Alimentación para accesorios exteriores. Mandos de axuste de amplificación e atenuación.
Monitorización de canles. Niveis máximos e mínimos. Control de tons. Curvas de resposta. Técnicas de medida. Vumeter.
 Mesas de mestura dixitais. Asignación de grupos. Buses internos. Función de preselección de axustes (presets). Bandas de ecualización. Panorámica. Conmutadores de fase e
conmutadores de filtro. Manuais de servizo.
 Configuración de mesas de mestura de sinais analóxicos e dixitais. Audio dixital. Características. Proceso de conversión A/D e D/A. Tarxetas de adquisición de datos procesadas DSP.
Niveis. Balanceamento. Interconexión para gravación software. Configuración de saídas.
 Saídas analóxicas e dixitais das mesas de mestura. Controis máster. Características. Software de configuración. Módulos de control en mesas dixitais. Módulos de interconexión con outros
equipamentos. Buses. Conversores de medios. Fibra óptica, coaxial e outras. Manuais de servizo.
 Fases, tarefas e procesos de mantemento en equipamentos e sistemas de audio. Equipamentos e ferramentas específicas. Sinais patrón. Tarefas de inspección. Limpeza de sistemas de
ventilación e outros.
 Medidas nas fontes de alimentación de audio. Rizado. Ruídos. Filtraxe. Visualización do sinal con ferramentas virtuais.

 Criterios de comprobación da conexión de módulos nos equipamentos de audio: preamplificadores, mesturadores, filtros, etc. Conectadores interiores. Medidas. Esquemas e follas de
características.
 Criterios de comprobación da conexión de equipamentos en sistemas de audio: mesas de mestura, procesadores, etapas, etc. Lectores e reprodutores de audio dixital. Procesos de
gravación dixital. Tipos de almacenamento dixital. Compresión de audio. Manuais de servizo.
 Medida de sinais en amplificadores e etapas de potencia. Medida e visualización da frecuencia. Medida e visualización da amplitude.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 5.- Realización de distintas prácticas de montaxe e raparación dun sistema de audio 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Comproba o funcionamento de equipamentos de procesamento, distribución e amplificación, interpretando as súas características técnicas e medindo
parámetros. NO

RA5 - Repara avarías en equipamentos de audio e dispositivos electroacústicos, substituíndo elementos e recoñecendo a súa compatibilidade. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.7 Verificáronse os circuítos de protección dos circuítos e equipamentos de amplificación.

CA5.1 Planificáronse as intervencións que cumpra realizar nos equipamentos de audio (elementos mecánicos, carcasas, radiadores, etc.).

CA5.2 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Proceso de ensamblaxe e desensamblaxe do equipamento e os scompoñentes. Ferramentas e medios técnicos e materiais. Protocolos de actuación. Manuais de servizo.

 Avarías típicas en equipamentos de audio. Distorsións. Ausencia de sinais de saída. Avarías asociadas a cableamentos e conectadores. Sintomatoloxía típica. Técnicas de asociación e
contraste de síntomas de avarías. Pasos que cumpra seguir para determinar a causa da avaría. Proceso de substitución de compoñentes electrónicos. Medidas de seguridade. Ferramentas
 Compatibilidade de elementos, compoñentes, módulos de audio e equipamentos. Técnicas de análise. Follas de características técnicas.

 Proceso de comprobación do funcionamento dos equipamentos de audio. Análise da súa resposta. Potencia. Largo de banda. Valores de tensión e outros.

 Dispositivos electroacústicos. Altofalantes. Características. Accesorios. Kits de reparación de diafragmas. Controladores. Auriculares. Bafles pasivos e autoamplificados. Tipos. Bass-réflex.
Con radiador pasivo. Bafle aberto. Labirinto acústico e outros. Filtros pasivos. Follas de características. Técnicas de medida de presión electroacústica. Sonómetro. Técnicas de análise de
 Documentación do plan de calidade. Valoración de tempos e materiais. Ferramentas de software de elaboración de documentación.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 6.- Seguridade no traballo. Tratamento de residuos. Protección ambiental 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de audio, identificando os riscos
asociados e as medidas de protección. 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 os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e manipulación de equipamentos de audio.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de audio.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de audio.

CA6.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cómpre adoptar na preparación e execución das operacións de diagnóstico, manipulación, reparación e posta en
servizo de equipamentos de audio.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de audio.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normas de prevención de riscos.

 0Normas de seguridade individual e ambiental na utilización de produtos químicos e compoñentes electrónicos.

 Normativa de seguridade na utilización de máquinas, utensilios e ferramentas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos.

 Elementos de seguridade implícitos nas máquinas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos.

 Elementos externos de seguridade: luvas metálicas, lentes, etc.

 Normas de seguridade nas operacións con adhesivos.

 Condicións de seguridade do posto de traballo.

 Ergonomía na realización das diferentes operacións.

 Limpeza e conservación das máquinas e do posto de traballo.

 Tratamento de residuos no proceso de reparación e montaxe.
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Criterios de cualificación:

Os mínimos exixibles será:

-Conceptos básicos e cálculos referidos as ondas de audio: presión en pascales e dB tono timbre etc..

-Cálculos e montaxes de sonorización .

-Calñculos manexo e xonexión de amplificadores cos seus elementos.

-Coñecemento don cálculos en circuitos básicos de sistemas de AUDIO: Amplificadores E as suas partes diferenciadas, fonte de alimentación,

etapa de entrada, control de tonos etc

-Distribución da señal de audio, cálculos básicos.

-Realización de medidas e búsqueda de avarías sencillas en distintos sistemas de audio.

-Dibuxae e realizar cálculos sinxelos de circuitos básicos relacionados con sistemas de audio

-Realizar traballos sobre ecualizadores, mezcladores e procesadores de audio.

-interpretar os distintos parámetros básicos relacionados coa audición

-A actitude do alumno con respecto a parte procedemental, referida sempre con aspectos técnicos puntuará un 10% da nota e necesitará puntuar

coma mínimo un catro.

Realizaranse probas escritas sobre contidos teóricos e resolución de problemas que corresponderá o 50% da nota. A mínima nota para realizar

media será dun catro (4)

Os apartados prácticos e as memorias na aula corresponderán a un 40 % da nota. A nota mínima para a realización da media será dun catro (4)

Na nota final do módulos farase a media coorrespondente na que terase que mediar mínimo un cinco(5)

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 catro (4) 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.

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.
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-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 catro (4) 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

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

Contidos da avaliación inicial.

Aspectos xerais familiares, de relación social, hábitos de traballo.

Aptitudes xerais de cada alumno/a.

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.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Relación de temas transversais:

Educación moral e cívica.

Educación par a paz.

Educación para la igualdade de oportunidades de ambos sexos.

Educación ambiental.

Educación Sexual.

Educación vial.

Educación do Consumidor.

Educación para ol ocio.

Educación para a saúde.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

realizaránse conferencias exposicións e experimentos que ilustren e reforcen a formación do alumnado, sempre tendo en conta os medios

dipoñibles.

10.Outros apartados

10.1) En caso de semipresencialidade módulos anteriores

A impartición das clases será presencial para todolos alumnos, e decir no se facerán desdobles semanáis coma no ano anterior.

No caso excepcional de que cambien as medidas e, se dividan en dous grupos, as actividades a distancia realizaranse  do seguinte xeito

as medidas a tomar en caso de pasar as actividades a distancia serán:

Utilizarase a aula virtual, na que se dará información aos alumnos e asignaranse tarefas para realizar de xeito remoto, tendo en conta as

limitacións.

Se un alumno non ten un ordenador, as tarefas pódense facer en papel e posteriormente dixitalizadas co teléfono móbil e publicadas na aula

virtual.

O grupo dividirase en dous semanalmente. Debido ás características do currículo deste módulo, é moi sinxelo combinar as dúas ensinanzas, xa

que teñen unha parte de máis do 50% dos traballos que se realizan co ordenador, no que a parte que máis tempo ocupa é o deseño mediante

programas informáticos.

Os aspectos do currículo que formarán parte da aprendizaxe combinada centraranse en realizar todas as RA, a parte procesual na aula e a parte

de deseño en modo a distancia.

Por exemplo: no caso de todos os estudantes presenciais, explicaríase o programa e despois realizarían o deseño e consultarían un tema de xeito

individual.

No caso de dividir grupos mentres se explica a un grupo, o outro faría os exercicios na casa.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Na parte práctica, a parte de deseño e xestión de equipos faríase na clase e o proxecto e estudo de manuais na casa.

Os módulos nos que máis se incidirá serán: Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos, e en menor medida

relacionados con electrónica analóxica.

Con respecto a perda da avaliación continua por ausencias inxustificadas consideraranse os retrasos inxustificados da seginte forma:

Os retrasos inxustificados consideraranse ata 10 minutos.

Sumaranse tres retrasos coma unha sesión de susencia para o cómputo de perda de avaliación continua.

Os retrasos inxustificados superiores os 10 minutos serán considerados coma unha falta de asistencia.

En caso de xustificación levarán a mesma normativa que ausencias xustificadas ou retrasos xustificados.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1053 Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións 82022/2023 140140

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

Profesorado asignado ao módulo JAVIER LENDOIRO MIRAMONTES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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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

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en manter e reparar equipamentos e sistemas electrónicos, profesionais, industriais e de consumo, así

como planificar e organizar os procesos de mantemento, aplicando os plans de prevención de riscos laborais e ambientais,

criterios de calidade e a normativa vixente.

Ámbito profesional

1. As persoas que obteñan este título exercerán a súa actividade en empresas do sector

de servizos, tanto privadas como públicas, dedicadas ao mantemento e á reparación

de equipamentos e sistemas de telecomunicacións, sistemas microprocesados, redes de

banda larga, telemática e radiocomunicacións, así como equipamentos industriais e profesionais

de audio e vídeo, por conta propia ou por conta allea.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 Identificar os bloques de equipamentos de radiocomunicacionsDiagramas de bloques
de equipamentos de
radiocomunicacións

40 25

2 Comprobar o funcionamento dos equipamentos de radiocomunicaciosFuncionamento de
equipamentos de
radiocomunicacións

40 25

3 Poñer a punto equipamentos radiocomunicacións cando os actualizoActualización de
equipamentos de
radiocomunicacións

10 10

4 Comprobar parámtros coa instrumentación adecuadaMedida de parámetros
de equipamentos de
radiocomunicacións

15 10

5 Buscar avarias en equipamentos de radiocomunicaciónsLocalización de
avarias en
equipamentos de
radiocomunicacións

20 20

6 Sustituir el elemento averiadoCorrección de averias
en equipamentos de
radiocomunicacións

15 10
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Diagramas de bloques de equipamentos de radiocomunicacións 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina os bloques construtivos dos equipamentos de radiocomunicacións, recoñecendo os seus módulos e compoñentes, e medindo parámetros. 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 Identificouse a función dos módulos que compoñen os equipamentos de radiocomunicacións (audiofrecuencia, osciladores, frecuencia intermedia, etc.).

CA1.2 Diferenciáronse os sinais de modulación de amplitude e frecuencia dos equipamentos analóxicos.

CA1.3 Especificáronse os sinais de transmisión dixital.

CA1.4 Medíronse os parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos.

CA1.5 Comparáronse os sinais de entrada e saída dos módulos coas indicadas no manual técnico.

CA1.6 Relacionáronse as medidas obtidas coas características dos módulos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Bloques de equipamentos de radiocomunicacións. Módulos de entrada de audiofrecuencia e radiofrecuencia. Mesturadores. Oscilador local. Amplificadores de frecuencia intermedia. Control
automático de frecuencia e ganancia.
 Modulación de amplitude. Banda lateral única (BLU-SSB). Dobre banda lateral. Banda base. Modulación de frecuencia. Modulación de fase. Espectro de radiofrecuencia.

 Sinais modulados dixitalmente: características e tipos. Modulación por amplitude de pulso (ASK), frecuencia (FSK), fase (PSK), etc. Conversión A/D e D/A. Control de fluxo. Codificación de
adaptación ao medio.
 Equipamentos e técnicas de medida de módulos de radiocomunicacións. Visualización de sinais. Ferramentas de autodiagnóstico.

 Análise e interpretación de sinais, parámetros, valores e magnitudes. Manexo de manuais de servizo.

 Características dos módulos de radiofrecuencia. Moduladores e desmoduladores. Filtros. Adaptación de impedancias. Amplificadores de radiofrecuencia. Medidas específicas.
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ANEXO XIII
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións, analizando a súa estrutura interna e as súas características. 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 Identificáronse as características técnicas dos equipamentos de radiocomunicacións.

CA2.2 Conectáronse módulos de equipamentos de radiodifusión de FM, AM e/ou televisión (DVB-T e DVB-S).

CA2.3 Conectáronse os equipamentos cos sistemas radiantes.

CA2.4 Configurouse o modo de traballo dos módulos de emisión (RX) e recepción (TX): dúplex, full-dúplex, etc.

CA2.5 Identificáronse os sinais das redes de comunicacións vía satélite e de posicionamento global.

CA2.6 Conectáronse os sistemas de control e mantemento remoto (GSM, FTP, etc.).

CA2.7 Verificáronse os sinais dos equipamentos de comunicación terrestre e vía satélite.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estrutura dos sistemas de radiocomunicacións: composición e características técnicas. Ondas electromagnéticas: tipos. Propagación. Reflexión e difracción, refracción e dispersión.
Equipamentos de radiocomunicacións: tipoloxía. Documentación de equipamentos de radiocomunicacións analóxicos e dixitais. Manuais de servizo. Interpretación de esquemas. Simboloxía
 Equipamentos de radiodifusión AM, FM e TV. Módulos PLL. Excitadores. Descodificadores. Moduladores. Estándar DVB-T e DVB-S (difusión de vídeo dixital terrestre e vía satélite).

 Antenas e sistemas radiantes: tipos, características e aplicacións.

 Accesorios. Cables. Conectadores.

 Comunicacións terrestres de curto alcance (microfonía e intercomunicación sen fíos) e de longo alcance. Equipamentos analóxicos (banda larga, espectro expandido, etc.) e dixitais.
Radares. Radionavegación. Servizos específicos. Microondas. Cavidades resoantes. Tubos de ondas progresivas. Modos de traballo. Dúplex. Semi-dúplex. Full-dúplex.
 Comunicacións vía satélite. Equipamentos. Interconexión. Aplicacións e formas de traballo. Cables e conectadores. Posicionamento global. Constelacións de satélites. Coberturas. Medida
de parámetros. Control remoto e interconexión redundante. Interfaces de acceso remoto.
 Ferramentas software de seguimento. Software de visualización de sinais. Equipamentos. Interpretación de parámetros. Protocolo NMEA.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Actualización de equipamentos de radiocomunicacións 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas. 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 o hardware dos equipamentos de radiocomunicacións (GPS, descodificadores DTMF, saídas de relé e interface de control remoto, etc.).

CA3.2 Realizouse a carga do software de xeito local e remoto por cable (FTP) e sen fíos (radio e GSM).

CA3.3 Reconfiguráronse os parámetros dos elementos actualizados.

CA3.4 Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas novas utilidades e aplicacións.

CA3.5 Axustáronse os elementos para a optimización dos bloques do equipamento.

CA3.6 Verificouse que o equipamento actualizado cumpra a normativa (emisións radioeléctricas, compatibilidade electromagnética, etc.).

CA3.7 Documentouse a intervención.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Ampliación de equipamentos. Posibilidades e necesidades da ampliación. Comprobación da compatibilidade dos elementos de hardware. Módulos de control remoto.

 Técnicas de carga de software e firmware, local e remota. Enlaces por medios guiados. Enlaces non guiados.

 Ferramentas de axuste e reconfiguración mediante accesos remotos e locais. Equipamentos de telecontrol. Comandos AT. Módem do sistema automático de información de posición
(APRS). Procedementos específicos de axuste e reconfiguración en equipamentos analóxicos e dixitais. Emisores. Receptores.
 Técnicas de verificación de funcionalidades. Medidas e comprobacións. Interacción co sistema.

 Optimización e integración de funcionalidades. Axuste de elementos.

 Normativa de prevención na verificación da funcionalidade. Niveis de radiación. Compatibilidade electromagnética. Potencias máximas.

 Documentación do plan de calidade. Informes. Medidas. Ferramentas software de elaboración de documentación. Histórico de software. Versións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Medida de parámetros de equipamentos de radiocomunicacións 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Prevén disfuncións en equipamentos e módulos en sistemas de radiocomunicacións, medindo elementos e recoñecendo valores de aceptación. 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 Comprobouse a interconexión de equipamentos e interfaces de liña en estacións base, de radiodifusión e radioenlaces.

CA4.2 Medíronse os rangos de frecuencia de traballo, o valor de desviación máxima e a emisión de espurias en equipamentos móbiles, repetidores, estacións base, etc.

CA4.3 Contrastouse o valor da potencia reflectida (ROE) en antena e na liña de transmisión.

CA4.4 Mediuse a potencia de saída en ciclo continuo (RMS), os niveis de sinal no contorno (medidas de campo) e o consumo.

CA4.5 Verificouse a transmisión e recepción en distintos modos de traballo.

CA4.6 Aplicouse a normativa e as medidas de seguridade na realización das operacións de mantemento.

CA4.7 Documentouse a intervención realizada.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Conexión de equipamentos de estacións base, de radiodifusión e de repetidores. Accesorios. Liñas e conectadores. Interfaces. Características estruturais e funcionais dos equipamentos de
radio analóxica, dixital e vía satélite. Estacións base. Repetidores fixos. Repetidores transportables. Radares. Transpondedores. Interrogadores.
 Medición de parámetros de radiofrecuencia. Magnitudes. Accesorios. Cargas ficticias. Métodos de contraste de medidas. Táboas. Programas de comparación e análise de desviacións.
Particularidades de aplicación de equipamentos de medida de parámetros de radiocomunicacións.
 Valores de potencia reflectida (ROE) en antena. Valores ROE en liñas de transmisión. Técnicas de contraste de valores.

 Medida de frecuencias de traballo, potencia, harmónicos, etc. Ferramentas de autotest. Xeradores sintetizados de RF. Cargas. Accesorios.

 Modos de traballo. Comunicación semidúplex e dúplex. Técnicas de verificación de transmisión e recepción.

 Execución de operacións de mantemento preventivo ante avarías e disfuncións. Axustes.

 Documentación do plan de calidade. Informes. Parte de mantemento preventivo. Formularios de pedido. Ferramentas software de elaboración de documentación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Localización de avarias en equipamentos de radiocomunicacións 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Detecta avarías en equipamentos e sistemas, utilizando técnicas de diagnóstico e localización. 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 os síntomas (diminución de potencia, ausencia de modulación, alarmas, interferencias, etc.).

CA5.2 Mediuse a alimentación, a potencia de saída, o espectro de emisión, a distorsión harmónica, etc.

CA5.3 Visualizáronse os sinais en cada bloque funcional (modulacións, frecuencias de oscilación, sinais de alta e baixa frecuencia, etc.).

CA5.4 Utilizáronse as ferramentas de software e hardware de diagnóstico e monitorización.

CA5.5 Determinouse a avaría ou disfunción segundo os resultados obtidos das medidas e no autotest.

CA5.6 Cumpríronse as medidas de protección radioeléctrica, electrostática, etc.

CA5.7 Documentouse a intervención coa súa valoración económica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Asociación e contraste de síntomas de avarías en equipamentos de radiocomunicacións. Relación con diagramas de bloques segundo as características dos equipamentos.

 Métodos de comprobación de avarías en equipamentos de radiocomunicacións analóxicos e dixitais. Sistemas de alimentación. Simuladores.

 Métodos de medida en equipamentos de radiocomunicacións celulares, de alta frecuencia, dixitais, etc. Analizadores de espectro, medidores de potencia, analizadores analóxicos e dixitais.
Analizadores de comunicacións. Ferramentas software. Accesorios. Procedementos de actuación e contraste nas medidas de diagnóstico. Ferramentas e elementos específicos.
 Ferramentas software e hardware de diagnóstico. Software de visualización. Software de análise. Medidas e parámetros.

 Avarías típicas en equipamentos de radiodifusión, repetidores, equipamentos de estacións base do estándar tetra, radioenlaces, voz e datos, telemetría, radares, etc. Análise dos módulos de
entrada, audio, vídeo, datos, interfaces radio e saída, etc. Análise de avarías en equipamentos de medida de radiofrecuencia. Analizadores. Xeradores de sinal. Monitorización. Axustes.
 Protección fronte a descargas electrostáticas. Equipamentos e medios. Dispositivos. Características. Técnicas e formas de actuación no diagnóstico de avarías.

 Ferramentas software de elaboración de documentación. Programas informáticos para a elaboración de orzamentos. Informes.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Corrección de averias en equipamentos de radiocomunicacións 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Restablece o funcionamento de equipamentos de radiocomunicacións, reparando disfuncións e avarías. 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 Planificouse a secuencia de montaxe e desmontaxe de elementos e compoñentes.

CA6.2 Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que cumpra substituír.

CA6.3 Axustáronse os módulos substituídos (RF, mesturador, frecuencia intermedia, PLL, etc.).

CA6.4 Verificáronse os parámetros de funcionamento: potencia de transmisión (TX), desviación de frecuencia, sensibilidade de entrada (RX), calidade do sinal, etc.

CA6.5 Utilizáronse ferramentas de software de verificación dos parámetros do equipamento (testing).

CA6.6 Integrouse o equipamento no sistema ao que pertenza.

CA6.7 Documentouse a intervención.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Secuencias de montaxe de compoñentes electrónicos en equipamentos de radiocomunicacións. Ferramentas específicas de calibración. Suxeición, conexión e soldadura. Accesorios e
elementos auxiliares.
 0Documentación do plan de calidade. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha. Probas de aceptación. Ferramentas software de elaboración de documentación.

 Módulos de substitución: características físicas e técnicas. Compatibilidade.

 Substitución de elementos e módulos. Recintos de comprobación de equipamentos. Protección contra interferencias. Inmunidade radioeléctrica. Cámaras semianecoicas.

 Medidores de sinais analóxicos e dixitais. Monitores e visualizadores de sinal. Analizadores ROE. Medidores de potencia. Axustes de calibración. Métodos de axuste en equipamentos de
RF, analóxicos PMR e dixitais. Radares. Transpondedores. Equipamentos de radionavegación e de posicionamento global. Equipamentos de radiodifusión terrestre e vía satélite.
 Axustes en módulos de entrada, PLL, tratamento de sinal e saída, etc. Ferramentas de software de axuste local e remoto. Ferramentas específicas. Métodos de contraste de medidas.

 Estándares de sinalización: CTCSS, DCS, SELCALL, MPT-1327, MPT1343, DTMF, etc. Probas funcionais de equipamentos de RF. Módulos de entrada. Etapas de radiofrecuencia. Módulos
de secrafonía. Etapas de saída.
 Integración do equipamento no sistema. Método de comprobación do sistema. Monitorización remota de sinais de autotest.

 Métodos de contraste de especificacións técnicas. Ferramentas software de verificación e medida. Equipamentos de medida.

 Utilización e interpretación de sinais e parámetros.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Os mínimos esixibles son os que se especifican no apartado 4.c (axustar avaliación) da programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tódolos traballos e examenese evaluaran de 0 a 10 puntos

Para obter unha avaliación positiva e necesario obter unha nota superior a 5 puntos.

Os exames teorico prácticos ponderan o 60% da nota da avaliación.

Os traballos e prácticas  presentadas ponderan o 40 % da nota da avaliación.

Para poder calcular a nota e necesario obter unha puntuación mínima de 4 en calquera traballo/práctica/exame.

En caso contrario debese recuperar esa parte.

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

Os alumnos que suspendan o módulo no segundo trimestre terán que realizar unha táboa de exercicios propostos e recuperar as prácticas que

non teña realizado durante o curso.

Ao final facerase un exame escrito que contará un 80% da nota.

As prácticas contarán un 10% da notal.

O comportamento e actitude contarán outra 10% da nota.

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

1. Un exame escrito baseado no DOG Núm. 157 Martes, 20 de agosto de 2013 Páx. 33398, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de

grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento Electrónico.

 Este exame será eliminatorio, e si se suspende o alumno xa non pasará a realizar a proba práctica.

2.2. Unha proba práctica que constará de dúas probas prácticas de entre todas a que se fixeron durante o curso, unha da 1ª avaliación e outra

doutra da 2ª avaliación.

 Para obter a calificación de aprobado é necesario ter aprobado as dúas probas cunha nota mínima dun cinco.

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

1.- Entrega de documentación e apuntes en papel e a través da rede de área local da aula.

2.- Explicacións con exemplos e exercicios que se resolverán na aula ao cabo dun tempo para que os fagan os alumnos.
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PROFESIONAIS

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Toma de datos que comprende:

1.- Estudios e actividades desarrolladas en cursos anteriores.

2.- Actitudes, predisposición inicial, interés.

3. Ao tratarse dun módulo de segundo ano incluso se pode facer unha proba escrita inicial para saber o grado de coñecementos.

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

Naqueles casos nos que o proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, é dicir, cando a avaliación non implique a superación das deficiencias e

fallos detectados, realizaranse actividades especificas de recuperación. Estas actividades poden consistir según a natureza dos conceptos,

coñecementos e capacidades implicados, en resolución de cuestionarios, análese  e solución de casos e problemas, traballos, etc.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

- As encamiñadas ao fomento do traballo en equipo

- As relacionadas co respeto e a tolerancia

- A importancia da puntualidade e a constancia

- O cumplimento das normas relativas ao respeto o medio ambiente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visita a empresas. Estas visitas están orientadas ao estudio e observación do mantemento que levan a cabo estas empresas para garantir que os

equipos esten sempre en óptimas condicións de utilización co fin de obter deles a máxima produtividade.

Neste curso non teño previsto visitas a empresas.

10.Outros apartados

10.1) Información adicional

- 1.-Metodoloxía de traballo a seguir no caso da aprendizaxe a distancia.

- 2.- Forma de garantir que os estudantes que non teñen acceso á educación telemática poidan continuar a súa formación.

- 3.- Mecanismos que adoptará o profesor para garantir un seguimento continuo do curso por parte dos alumnos

- 4.- Forma de integrar a aprendizaxe que os alumnos deberían adquirir o curso pasado e que non adquiriron.

- 5.- Aspectos do curriculo que serán obxecto de semi-presenza.
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10.2) Enseñanza a distancia

- 1.- Metodoloxía de traballo a seguir no caso da aprendizaxe a distancia.

- En relación coa metoloxía didactica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e as tarefas deseñadas poderanse desenvolver de forma

presencial e non presencial.

- Os contidos teóricos das unidades didácticas así como as tarefas organizaranse na aula virtual e en Driver.

- Usaranse as opcións de Sites e Classrom da plataforma Google.

- Para supervisar as distintas unidades didácticas, usarase Cisco Webex  para realizar videoconferencias.

- O correo electrónico e o teléfono utilizaranse como medio de comunicación.

En caso de confinamento de estudantes, criterios de avaliación a aplicar:

- Cada avaliación consta de contidos teóricos sobre os que se facerá unha proba telemática que consistirá nun cuestionario de resposta múltiple ,

sendo o aprobado un 5. O peso sobre a nota global é dun 60%.

- Cada avaliación consta dunhas tarefas que o alumno terá que facer obrigatoriamente para ter dereito a facer a proba telemática. O peso sobre a

nota global é dun 40%.

- O alumno que non faga as tarefas nos días propostos terá que recuperalas ao final de cada avaliación nas datas propostas polo profesor.

10.3) Acceso telemático

- 2.- Forma de garantir que os estudantes que non teñen acceso á educación telemática poidan continuar a súa formación.

- Ao comezo do curso realízase unha enquisa para coñecer os medios telemáticos dos que dispón o alumno. Unha vez detectadas as deficiencias

presentadas polo alumno, facilitaráselle os medios adecuados para que poidan continuar coa súa formación.

10.4) Mecanismos

- 3.- Mecanismos que adoptará o profesor para garantir un seguimento continuo do curso por parte dos alumnos.

- Análise dos informes predefinidos da aula virtual, correspondentes a cada alumno.

- Desenvolvemento das tarefas propostas baseadas en preguntas de elección curta ou múltiple de conceptos, definicións, etc.

- Resolución de exercicios e supostos da mesma dificultade que os resoltos.

10.5) Aprendizaxe

- 4.- Forma de integrar a aprendizaxe que os alumnos deberían adquirir o curso pasado e que non adquiriron

En cada unha das unidades didácticas así como nas súas respectivas tarefas integrarase a aprendizaxe do curso pasado que os alumnos non

adquiriron, de xeito que non presenten dificultades para continuar coa súa formación.

10.6) Semi-presenza

-5.- Aspectos do curriculo que serán obxecto de semi-presenza.

- Non se contempla
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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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo 72022/2023 146122

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ SUÁREZ

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 135/2013, do 18 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior

correspondente ao título de técnico superior en mantemento electrónico. No Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo,

establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, tomando como base o Catálogo Nacional de Cualificacións

Profesionais, as directrices fixadas pola Unión Europea e outros aspectos de interese social.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, determina

nos seus capítulos III e IV, dedicados ao currículo e a organización das ensinanzas, a estrutura que deben seguir os currículos e os módulos

profesionais dos ciclos formativos na comunidade autónoma de Galicia.

Adecuación ás características do contorno:

Este currículo adapta a nova titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación

do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

Para estes efectos, e de acordo co establecido no citado Decreto 114/2010, do 1 de xullo de 2010, determínase a identificación do título, o seu

perfil profesional, o contorno profesional, a prospectiva do título no sector ou nos sectores, as ensinanzas do ciclo formativo, a correspondencia

dos módulos profesionais coas unidades de competencia para a súa acreditación, validación ou exención, así como os parámetros do contexto

formativo para cada módulo profesional no que se refire a espazos, equipamentos, titulacións e especialidades do profesorado, e as súas

equivalencias para efectos de docencia.

Así mesmo, determínanse os accesos a outros estudos, as modalidades e as materias de bacharelato que facilitan a conexión co ciclo formativo,

as validacións, exencións e equivalencias, e a información sobre os requisitos necesarios segundo a lexislación vixente para o exercicio

profesional, cando proceda.

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o

alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de

resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles

han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para

desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Cnceptos básicos de captura transmisión almacemamiento e visualización de imáxesPrincipios básicos de
Televisión

17 10

2 Interpretación da documentación técnica e os esquemas dos equipod de imaxenInterpretación de
esquemas

15 12

3 Procesos de mantemento e axuste de distintos tipos de receptores de TVMantemento e ajustes
de receptores de TV

21 15

4 Realización de distintos tipos de medicións en televisores analóxicos e dixitaisMedicións en
receptores de TV

17 12

5 Realización de búsqueda de avarías e reparación de receptores de TVReparación  de
receptores de TV

21 15

6 Mantemento preventivo de gravadores de vídeo analóxico e dixitalMantemento de
videogravadores

14 10

7 Realización de medicións axustes e reparación de avarías en videogravadoresReparación de avarías
en videogravadores

17 10

8 Funcionamento e mantemento de cámaras de TVMantemento de
cámaras de TV

12 8

9 Reparación e axustes de cámaras de TVReparación de
cámaras de TV

12 8
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios básicos de Televisión 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Verifica o funcionamento de equipamentos de vídeo, interpretando a súa documentación técnica e distinguindo os seus bloques funcionais. 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 Estimáronse os sinais de vídeo e os seus parámetros fundamentais.

CA1.2 Identificáronse as prestacións e as características técnicas específicas dos equipamentos de vídeo (número e tipo de entradas, tipo de visualizador, formato de gravación,
procesamento analóxico ou dixital, etc.).

CA1.5 Relacionáronse os elementos de que consta o equipamento (tarxetas, módulos, pantalla, elementos mecánicos, compoñentes discretos, etc.) coa súa función dentro do equipamento.

CA1.6 Medíronse os sinais máis representativos do funcionamento do equipamento (entradas e saídas do equipamento, procesos de gravación, reprodución e visualización, procesos
específicos, sinais de control, sincronización, etc.).

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sinais de vídeo analóxicos e dixitais. Técnicas de medida.

 Características e parámetros fundamentais. Xeradores e medidores de sinais de vídeo.

 Equipamentos de vídeo. Cámaras, monitores, receptores de televisión, proxectores de vídeo, distribuidores e conmutadores, gravadores e reprodutores de vídeo. Tipos, prestacións e
características técnicas.
 Estrutura interna e funcionamento de equipamentos de vídeo. Diagramas de bloques. Despezamentos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Interpretación de esquemas 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Verifica o funcionamento de equipamentos de vídeo, interpretando a súa documentación técnica e distinguindo os seus bloques funcionais. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais que configuran os equipamentos de vídeo e o seu funcionamento xeral.

CA1.4 Interpretouse a documentación técnica (diagrama de bloques, esquema eléctrico, de conexións, métodos de axuste, etc.).

4.2.e) Contidos

Contidos

 Esquemas eléctricos típicos. Procesos de sinal. Sistemas mecánicos. Servosistemas. Circuítos de control. Circuítos de temporización e sincronismos. Circuítos de alimentación.

 Documentación técnica de equipamentos de vídeo. Memoria de funcionamento. Planos e esquemas. Outros documentos técnicos. Oscilogramas. Métodos de axuste. Guía de resolución de
problemas. Folla de especificacións técnicas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Mantemento e ajustes de receptores de TV 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén equipamentos de visualización de vídeo, utilizando técnicas de mantemento preventivo e preditivo. NO

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 Comprobouse o estado xeral do equipamento (proteccións, illamentos, pantalla, ventiladores, disipadores térmicos, mandos, conectadores, etc.).

CA6.2 Limpáronse as placas e os elementos do equipamento (contactos, filtros, ventiladores, paneis LCD, etc.).

CA6.5 Determináronse os puntos críticos de funcionamento do equipamento e a necesidade de actualización.

CA6.6 Actualizouse o programa ou o firmware do equipamento, seguindo o procedemento establecido.

CA6.7 Determináronse os axustes que cumpra realizar e/ou os compoñentes que haxa que substituír.

CA6.8 Substituíronse os elementos seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA6.9 Realizáronse as probas e os axustes necesarios, seguindo o especificado na documentación técnica.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Mantemento de equipamentos de visualización de vídeo. Mantemento de monitores e receptores de televisión. Mantemento de proxectores de vídeo. Limpeza de placas. Limpeza de
contactos. Limpeza de filtros e condutos de refrixeración. Limpeza de ventiladores. Limpeza de filtros ópticos e paneis LCD.
 Operacións de mantemento de visualizadores de vídeo. Puntos de comprobación. Comprobación de desgaste de elementos mecánicos. Substitución de lámpadas e tubos CCFL.

 Axustes de servizo en equipamentos de audio e vídeo. Puntos de axuste. Técnicas de axuste.

 Necesidade de actualización de equipamentos. Identificación de puntos críticos. Resolución de fallos de deseño. Ampliación de prestacións do equipamento.

 Actualización de circuítos e elementos físicos. Substitución de módulos e compoñentes. Instalación de elementos complementarios. Axustes tras a actualización.

 Actualización de programas e elementos lóxicos. Actualización de firmware. Reconfiguración de parámetros de funcionamento por software. Axustes de servizo mediante o mando a
distancia.
 Manual de servizo. Axuste e valores de fabricante. Procedemento de desmontaxe e montaxe.

 Documentación técnica. Axuste e probas de posta en servizo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Medicións en receptores de TV 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén equipamentos de visualización de vídeo, utilizando técnicas de mantemento preventivo e preditivo. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.3 Medíronse os parámetros fundamentais do equipamento (alimentacións, frecuencias patrón, etc.).

CA6.4 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Medida de sinais e parámetros clave do equipamento. Valores de referencia. Técnicas de medida.

   Medidas de sinais e parámetros nos circuitos de pantalla

   Medidas de sinais e parámetros nos circuitos de video

   Medida de sinais e parámetros na fonte de alimentación
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Reparación  de receptores de TV 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Repara avarías en equipamentos de visualización de vídeo, substituíndo elementos, e verifica o funcionamento. 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 síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea de imaxes, fallos nos procesos de
sinal, etc.).

CA7.2 Propuxéronse hipóteses das causas da avaría en relación cos síntomas que presente o equipamento.

CA7.3 Analizáronse os riscos asociados ás operacións de localización e reparación da avaría (altas tensións, descargas electrostáticas, etc.).

CA7.4 Definiuse o procedemento de intervención para a substitución e a reparación de elementos.

CA7.5 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA7.6 Realizáronse as probas e os axustes necesarios tras a reparación, seguindo as instrucións da documentación técnica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en monitores e proxectores de vídeo. Avarías nos procesos de sinal, de alimentación e de control. Avarías nos procesos de sincronización e deflexión. Avarías asociadas a
cableamentos, contactos e conexións. Avarías asociadas a cada tipo de visualizador. Síntomas típicos.
 Causas e enunciados que expresan a evidencia e as hipóteses dunha avaría. Avarías por sobrequecemento. Síntomas típicos. Técnicas e procedementos empregados na diagnose.

 Localización de avarías en visualizadores de vídeo. Árbores de seguimento e localización de avarías. Investigación de síntomas e causas.

 Recorrencia de avarías. Determinación de tempos de espera. Banco de probas. Test para verificar unha determinada configuración. Plans de intervención para solucionar a incidencia.

 Reparación de avarías en monitores e proxectores de vídeo. Substitución de compoñentes, módulos e placas. Probas e axustes asociadas á reparación de avarías.

 Precaucións na reparación de avarías. Riscos para o persoal e os equipamentos.

 Elementos e técnicas de protección e prevención.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento de videogravadores 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Mantén equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, comprobando os elementos mecánicos e electrónicos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Determináronse, a partir do plan de mantemento preventivo, as actividades que cumpra realizar (limpeza de elementos, comprobación de desgastes, substitución de pezas ao fin do
seu ciclo útil, etc.).

CA4.2 Realizáronse as operacións de limpeza de placas e outros elementos do equipamento (contactos, cabezas magnéticas, roletes, pezas de fricción, lentes, raís, etc.).

CA4.3 Comprobáronse os niveis de desgaste dos elementos mecánicos (motores, correas, roletes, guías, cabezas, freos, etc.).

CA4.4 Medíronse os parámetros clave do equipamento (alimentacións, frecuencias patrón, nivel de sinal de RF, potencia de láser, etc.).

CA4.5 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA4.6 Substituíronse os elementos, seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA4.7 Realizáronse as probas e os axustes necesarios seguindo o especificado na documentación técnica (axuste de cabezas e de guías de cinta, velocidade de motores, etc.).

CA4.8 Formalizouse o histórico de mantemento.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Plan de mantemento preventivo de equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo. Elementos e criterios de comprobación. Períodos de mantemento preventivo.

   Mantemento preventivo en dispositivos ópticos

   Mantemento preventivo en magnetoscopios

 Ferramentas e materiais específicos. Extractores de discos portacabezas. Ferramentas específicas. Discos e cintas patrón. Discos e cintas limpadores. Cinta oca para mantemento de
magnetoscopios. Líquidos e materiais de limpeza e engraxamento.
   Ferramentas para dispositivos ópticos

   Ferramantas para magnetoscopios

 Mantemento preventivo de magnetoscopios. Limpeza do percorrido da cinta. Limpeza de guías, polos e outras pezas metálicas magnéticas. Limpeza de compoñentes optoelectrónicos.
Limpeza de contactos. Limpeza de filtros e condutos de refrixeración.
 Engraxamento de poleas, eixes e engrenaxes. Detección de desgastes en elementos mecánicos. Limpeza de roletes e poleas de goma. Limpeza de cabezas.

 Operacións de mantemento de equipamentos de gravación de vídeo. Puntos de comprobación. Comprobación de desgaste de elementos mecánicos.

   Desgaste en equipos ópticos

   Desgaste en magnetoscopios

 Medida de sinais e parámetros clave do equipamento. Valores de referencia. Técnicas de medida.
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Contidos

   Medidas e parámetros en equipos ópticos

   Medidas e parámetros en magnetoscopios

 Axustes de servizo en equipamentos de vídeo. Puntos de axuste. Técnicas de axuste. Axuste de cabezas e guías de cinta.

 Documentación do mantemento preventivo. Informe de intervención. Parte de traballo.

   Documentación en dispositivos ópticos

   Documentación en magnetoscopios
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Reparación de avarías en videogravadores 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Repara avarías en equipamentos de gravación e almacenamento de vídeo, interpretando os síntomas e utilizando técnicas de localización. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (expulsión da cinta ou o disco, ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea de
imaxes, fallos nos procesos de gravación ou reprodución de magnetoscopios, fallos mecánicos, etc.).

CA5.2 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou as causas da avaría (comprobación da mecánica, seguimento de sinais de gravación e reprodución, etc.).

CA5.3 Localizouse o elemento responsable da avaría.

CA5.4 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos de medida necesarios para a actividade.

CA5.5 Utilizáronse os equipamentos de protección necesarios para o manexo e a substitución de elementos.

CA5.6 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas.

CA5.7 Realizáronse as probas e os axustes, seguindo as instrucións da documentación técnica (acimut en cabezas, conmutación de cabezas, axustes mecánicos, etc.).

4.7.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en equipamentos de gravación de vídeo. Avarías nos procesos de sinal, de alimentación e de control. Avarías asociadas a cableamentos, contactos e conexións.

 Avarías por fallo mecánico. Avarías en elementos mecánicos e servosistemas. Avarías en discos duros e as súas controladoras. Síntomas típicos.

 Localización de avarías en magnetoscopios. Comprobación do estado da mecánica. Accionamento manual e autoreset mecánico.

 Localización de avarías eléctricas. Árbores de seguimento e localización de avarías. Investigación de síntomas e causas.

 Ferramentas e materiais específicos. Extractores de cabezas. Discos patrón. Reparación de avarías en magnetoscopios. Substitución de compoñentes, módulos e placas. Probas e axustes
asociados á reparación de avarías.
 Precaucións na reparación de avarías. Riscos para o persoal e os equipamentos. Elementos e técnicas de protección e prevención.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Mantemento de cámaras de TV 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Mantén equipamentos de captación de vídeo, realizando medidas e axustes de parámetros. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Planificáronse as actividades fundamentais do mantemento de equipamentos de captación de vídeo.

CA2.2 Identificáronse as ferramentas específicas, os equipamentos de medida e as técnicas que se vaian utilizar.

CA2.3 Realizáronse as operacións de limpeza de placas e outros elementos do equipamento (contactos, lentes, filtros ópticos, etc.).

CA2.4 Comprobáronse os parámetros do equipamento (alimentacións, niveis de luminancia e crominancia, distorsións, resposta en frecuencia, jitter, frecuencias patrón, etc.).

CA2.5 Comparáronse as medidas obtidas coa documentación técnica.

CA2.6 Substituíronse os elementos seguindo as instrucións do manual de servizo.

CA2.7 Realizáronse as probas e os axustes necesarios segundo a documentación técnica (funcionamento do bloque, axuste de nivel de luminancia e crominancia, balance de brancos,
gamma, comprobación de resolución, etc.).

CA2.8 Formalizouse o informe de intervención.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Plan de mantemento preventivo de cámaras de vídeo. Elementos e criterios de comprobación. Períodos de mantemento preventivo.

 Ferramentas e materiais específicos. Cartas de comprobación visual. Expansores de cableamento.

 Inspección visual. Limpeza xeral de equipamentos. Limpeza de elementos mecánicos e eléctricos. Limpeza de lentes e compoñentes optoelectrónicos. Limpeza de contactos.

 Equipamentos e medidas no mantemento de equipamentos de vídeo. Puntos de comprobación. Valores de referencia. Distorsión lineal e non lineal. Gama. Resolución. Niveis de luminancia
e crominancia. Fase de crominancia.
 Técnicas de medida. Calibración de equipamentos de medida.

 Técnicas de mantemento preventivo de equipamentos de audio e vídeo.

 Axustes de servizo en equipamentos de audio e vídeo. Puntos de axuste. Técnicas de axuste.

 Documentación do mantemento preventivo. Informe de intervención. Parte de traballo.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Reparación de cámaras de TV 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a posta en servizo de equipamentos avariados de captación de vídeo, reparando avarías e arranxando disfuncións. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que se producen nas cámaras de vídeo.

CA3.2 Identificáronse os síntomas da avaría, caracterizándoa polos efectos que produce (ausencia de imaxe e/ou son, distorsións, visualización errónea de imaxes, etc.).

CA3.3 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou causas da avaría (desmontaxe do equipamento, medidas e comprobacións).

CA3.4 Medíronse os niveis de luminancia e crominancia, sincronismos, temporizacións, etc.

CA3.5 Localizouse o elemento responsable da avaría (sensor de imaxe, grupo óptico, compoñente electrónico, etc.)

CA3.6 Identificáronse as posibilidades de reparación da avaría (substitución de compoñentes, de módulos completos, substitución por elementos compatibles, desenvolvemento dun circuíto
complementario, etc.).

CA3.7 Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos de medida necesarios para a actividade que se vaia realizar (cartas de resolución e axuste, monitor de forma de onda,
vectroscopio, etc.).

CA3.8 Realizáronse probas e axustes, seguindo as instrucións da documentación técnica (balance de brancos, gama, nivel de saída, etc.).

4.9.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en cámaras de vídeo. Ruídos e distorsións. Avarías nos procesos de sinal, de alimentación e de control.

 Avarías asociadas a cableamentos, contactos e conexións. Avarías en elementos ópticos e optoelectrónicos. Síntomas típicos.

 Técnicas de localización de avarías. Estatísticas de avarías por tipo de compoñentes. Inspección visual. Localización por aproximacións sucesivas. Árbores de localización de avarías. Modo
de servizo e autodiagnóstico. Medidas clave na localización. Desmontaxe de cámaras de vídeo. Despezamentos. Expansores de conexións.
 Investigación de causas. Hipóteses e investigación excluínte. Verificación de causas. Localización compoñentes defectuosos.

 Métodos de reparación de avarías. Substitución de compoñentes. Substitución de módulos e placas. Elementos orixinais e compatibles.

 Técnicas de substitución de compoñentes. Información de servizo técnico. Guías de montaxe e desmontaxe. Ferramentas e técnicas específicas.

 Probas e axustes asociadas á reparación de avarías.

 Documentación do mantemento correctivo. Parte de traballo. Informe de reparación. Histórico de avarías. Asignación de unidades de tempo por actividade.
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Os mínimos exixibles para acadra unha avaliación positiva son:

- Coñecementos teóricos do funcionamento de TV analóxicos

- Coñecementos teóricos de funcionamento de TV dixitais

- Interpretar esquemas de bloques de equipos relacionados coa imaxen.

- Detectar avarías sinxelas a partire do razoamento teórico.

- Detectar avarías en fontes de alimentación conmutadas de equipos de imaxen.

- Saber utilizar o sosciloscopio xeradores de imaxenes patróns e outros aparatos utilizados no mantemento e localización de avarías nos equipos

de imaxen.

- Interpretar esquemas de servicio relacionados cos equipos de imaxen.

- Desmontar e montar equipos para o seu mantemento e reparación.

- Verificar e medición de parámetros dunha ICT conforme normativa

- Correxir avarías e disfuncións nunha instalación de ICT

Criterios de cualificación:

       - O proceso de avaliación será continuo xa que os contidos que o alumno vaía adquirindo terá que utilizalos en as seguintes unidades. Polo

tanto, un

alumno que supere os contidos dunha unidade terá superado tamén os contidos anteriores.

En cada trimestre o alumno realizará probas escritas e no taller que formarán parte da súa nota; dita nota puntuará un 40 % e o alumno terá que

obter como mínimo un catro para aprobar e facer a media co resto das notas. Polo caracter do módulo, te-rán máis peso as actividades

desenvolvidas no taller; esta parte puntuará un 60% no cal un 20% corresponderá a actitude e comportamento do alumno e será necesario acadar

como mínimo un catro para acadar media ca parte de examen.

En cada unidade didáctica acompañan aos criterios de avaliación a poderación dos mesmos que serán utilizados para obter a nota do alumno. En

cada trimestre farase a media das notas optidas nas unidades traballadas.

Unha vez realizada a media a nota para aprobar será como mínimo un 5 (cinco)

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 de dous tipos:

-Cando o contido é un contido ¿chave¿: neste caso o alumno poderá recuperar o contido si supera os contidos posteriores.

-Cando o contido non ten aplicación para adquirir outros contidos: neste caso o profesor propoñerá ao alumno algunha actividade semellante as

desenvolvidas na clase para recuperar o contido non superado.

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

O alumnos que perda o dereito de avaliación continua terá que presentar todos os traballos realizados nas distintas unidades deste módulo. O

momento de presentalos será na data fixada polo centro para a realización destas probas extraordinaria. Se o alumno tivera que realizar algunha

actividade de taller, terá a oportunidade no momento que se fixe para a realización da proba extraordinaria.

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

O seguimento da programación realizarase ao final de cada unidade didáctica. O profesor avaluara o desevnvolvemento da unidade, revisara se se
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acadaron os ob-xectivos, se as actividades foron axeitadas e se a temporalización foi adecuada. Se no proceso de seguimento se detectara

algunha anomalía quedaría reflexada no caderno do profesor para tela en conta na memoria do módulo e facer as modificacións oportunas na

próxima programación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio do desenvolvemento do módulo, na unidade 1, 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 tecnoloxías 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

- A aula-taller no que se imparte o módulo dispón de espacio abondo e materiais para que o alumnado desenvolva con normalidade o currículo

deste módulo.

10.2) Formación alumnado

- En canto ao alumnado deste ano de 2º de MEL, todos teñen acceso ao ensino telemático por si fora necesario o seu uso por un imprevisto polo
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cal algún alumno/a non poidera asistir algún día de forma presencial á clase.

10.3) Mecanismos didacticos do profesor

Mecanismos que o profesor/a adoptará para asegurar o seguimiento contínuo do curso polo alumnado:

- Recursos teóricos e prácticos compartidos co alumnado no cartafol do curso 2º MEL_22-23 en Google Drive e Aula Virtual do Centro.

- Comunicación por correo electrónico alumno-profesor.

10.4) Integración de aprendizaxes non acadados no curso anterior

Indicar como se van a integrar os aprendizaxes que non acadou o alumnado no curso pado:

- O alumnado que cursa este ano o módulo de Mantemento de Equipamentos de Vídeo  de 2º de MEL , faráselle unha avaliación inicial para ver o

nivel do alumnado e onde están as  súas carencias para poder impartir o módulo sen perxuizo algún de aprendizaxe para algún alumno que tivera

falta de algún coñecemento dos contidos mínimos do curso pasado referentes a coñecementos de electrónica analóxica e dixital necesarios para o

desenvolvemento deste módulo.

En base a esta avaliación se reforzarán aqueles contidos que se observan máis frouxos e que son básicos e imprescindibles para o

desenvolvemento do módulo deste curso.

10.5) Semipresencialidade

- Este módulo, de momento,  impártese todo  na aula. Presencial.
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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 Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos 82022/2023 168140

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO JAVIER TRASHORRAS NOGUEIRA

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

 Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas del sector

servicios, tanto privadas como públicas, dedicadas al mantenimiento y reparación de

equipos y sistemas de telecomunicaciones, sistemas microprocesados, redes de banda

ancha, telemática y radiocomunicaciones, así como equipos industriales y profesionales

de audio y vídeo, bien por cuenta propia o ajena.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Técnico en reparación y mantenimiento de equipos de redes locales y sistemas

telemáticos.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo

correspondiente, las siguientes consideraciones:

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un

técnico superior con gran especialización en la supervisión, reparación y mantenimiento

de infraestructuras y equipos de telecomunicaciones, sistemas de seguridad electrónica,

redes de comunicación, equipos de domótica e inmótica, sistemas de telefonía, equipos

de sonido e imagen, sistemas informáticos y equipos electrónicos industriales, con un

incremento en el desempeño de funciones de gestión, planificación, calidad y prevención

de riesgos laborales.

b) El desarrollo de las tecnologías electrónicas aplicadas a la reparación de equipos

se fundamenta principalmente en las nuevas técnicas de supervisión y control de la

reparación de equipos y sistemas electrónicos.

c) Será necesaria la utilización de técnicas y procedimientos concretos para el uso

de equipamiento de comprobación y medida específico.

d) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones

descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y la

capacidad de decisión.

e) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral y la apertura

económica obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las

nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector.

f) La adaptación a las directivas europeas y nacionales sobre la gestión de residuos

implicará la puesta en marcha de procedimientos que permitan el aprovechamiento de los

recursos en condiciones de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.
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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 equipos de voz e datos, recoñecendo bloques constructivos,a sua función e características
técnicas

Identificación equipos
de voz e datos,
recoñecendo bloques
constructivos, a sua
función e
características
técnicas.

40 20

2 Verificar o funcionamento de equipos de voz e datos, configurando os módulos dos equipos e comprobando
parámetros

Instalación de equipos
de voz e datos,
configurando os
módulos e equipos e
comprobando
parámetros.

40 20

3 Realizar o mantemento preventivo en equipos e módulos, en sistemas de voz e  datos, monitorizando
parámetros e recoñecendo valores de aceptación.

Realizar o
mantenimiento  en
equipos e módulos, en
sistemas de voz e
datos.

30 20

4 Optimiza o funcionamento de equipos e sistemas, ajustando elementos e  reconfigurando sistemasOptimización
reconfiguración de
sistemas.

24 20

5 Procedimiento de intervención para verificar a causa ou causas  que producen as avarías,comprobación das
comunicacions, seguimento de  señais de audio e tramas de datos, entre outros).

Restablecer o
funcionamiento de
equipos de
transmisión, voz
datos, reparando
disfuncions e avarías.

24 10

6 Descripción das medidas de seguridad e de protección personal que se  deben adoptar na preparación y
ejxecución das operacions de diagnóstico,  manipulación, reparación  poesta en servicio de equipos de voz e
datos.

Normas de prevención
de risgos laborais e
ambientais na
reparación e
mantemento de
equipos de voz e
datos, identificando os
risgos asociados e as
medidas de
protección.

10 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 equipos de voz e datos, recoñecendo bloques constructivos, a sua función e  características técnicas. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a súa función e as súas características técnicas. 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 Identificouse a función dos módulos que compoñen os equipamentos de voz, (interfaces de liña, unidade central, procesador de sinais, etc.).

CA1.2 Identificouse a función dos módulos dos equipamentos de transmisión de redes (conversores de medio, multiplexores, amplificadores, enrutadores, switches, etc.).

CA1.3 Enumeráronse parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos de voz e datos (voltaxe de liña e frecuencia, impedancia, factor de ruído e ganancia, etc.).

CA1.4 Distinguiuse a función dos bloques e módulos dos equipamentos de datos.

CA1.5 Especificouse a función dos periféricos de entrada, saída, comunicación, etc.

CA1.6 Determináronse os equipamentos e as tecnoloxías de almacenamento de datos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais de centrais de hardware. Interfaces físicas. Procesamento de sinais. Características e parámetros. Fontes de alimentación específicas. Bloques das centrais sen fíos
DECT. Interface radio. Repetidores. Terminais. Tipos. Bloques dos enlaces e xeradores de GSM.
 Bloques de equipamentos de transmisión de redes ópticas, redes con cables e sen fíos. Interfaces. Conversión de medio. Multiplexores e desmultiplexores ópticos. Unidade de control
multipunto (MCU-MIP). Amplificadores. Enrutadores. Switches. Características. Tipos. Interfaces. Puntos de acceso. Principais características dos sinais.
 Parámetros das centrais telefónicas. Características. Tipos. Interfaces. Voltaxes de liña. Impedancias das entradas. Consumo. Impedancia de bucle. Frecuencia de tons e chamada.
Parámetros de equipos de transmisión. Potencia de entrada. Potencia de saída. Factor de ruído. Ganancia.
 Bloques funcionais e módulos dos equipamentos de datos. Procesador. Memoria. Entradas e saídas. Placa base. Discos ríxidos. Interfaces. Características. Tipos. Fabricantes.

 Periféricos. Tipos: entrada, saída, comunicación, etc.

 Equipamentos e dispositivos de almacenamento de datos: características e tipos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalación de equipos de voz e datos, configurando os módulos e equipos e comprobando parámetros. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 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 Identificáronse técnicas de conexión de centrais telefónicas á rede de operador e á rede de usuario.

CA2.2 Configurouse a unidade central da central para os módulos de liñas analóxicas, dixitais e IP.

CA2.3 Distinguíronse técnicas de conexión de estacións base DECT ás centrais híbridas, ao sistema radiante e aos repetidores.

CA2.4 Determináronse niveis de aceptación de parámetros das centrais telefónicas (nivel, calidade de sinal, etc.).

CA2.5 Identificáronse técnicas de conexión de equipamentos de transmisión de datos a redes ópticas, con cables e sen fíos, de operador e de usuario.

CA2.6 Caracterizáronse técnicas de configuración de módulos en equipamentos de transmisión (interfaces, memoria flash, NVRAM, etc.).

CA2.7 Determináronse técnicas de medición de parámetros eléctricos e ópticos en equipamentos de transmisión: nivel, potencia recibida (Rx) e emitida (Tx), ganancia, etc.

CA2.8 Caracterizáronse técnicas de configuración de equipamentos servidores e módulos de almacenamento en rede (SAN, NAS, etc.).

CA2.9 Identificáronse técnicas e equipamentos de medición de parámetros fundamentais en equipamentos e redes de almacenamento (latencia, velocidade, etc.).

4.2.e) Contidos

Contidos

 Introdución aos sistemas de telefonía. Características técnicas. Tipos de liñas: analóxicas, dixitais e ADSL. Adaptadores. Interfaces de RDSI. Centrais PBX. Centrais híbridas IP.
Características. Composición. Portos. Técnicas de conexión de centrais ás redes de operadores. Conexión con redes de usuario. Elementos e equipamentos de interconexión. Cableamentos.
 Configuración da central telefónica. Asignación de módulos. Asignación de rañuras en centrais híbridas. Claves de activación. Software de configuración. Configuración de módulos IP.
Terminais IP. Programación.
 Centrais telefónicas sen fíos. Características. Conexión con redes de operadores. Configuración. Antenas. Repetidores. Terminais portátiles sen fíos. Conexión con centrais híbridas.

 Parámetros característicos de centrais telefónicas. Niveis de sinal. Calidade do sinal. Equipamentos. Técnicas de medida.

 Equipamentos de transmisión en redes de datos. Tipos. Características. Enrutadores. Conmutadores. Amplificadores ópticos. Concentradores. Técnicas de conexión a redes ópticas, con
cables e sen fíos, de operador e de usuario.
 Configuración de equipamentos de transmisión. Módulos. Procesamento. Interfaces. Memorias. Carga de sistema operativo. Arquitectura de enrutadores, switches, etc. Técnicas de
configuración. Tipos de redes. Estándares. Características.
 Parámetros eléctricos e ópticos dos equipamentos de transmisión. Potencia de emisión. Potencia de recepción. Ganancia. Tramas. Monitorización software. Interpretación. Instrucións de
conectividade. Comandos de seguridade. Administración remota. Conexións seguras: https, ssh, VPN, outras.
 Servidores. Configuración. Equipamentos de almacenamento en rede. Configuración. Tecnoloxía de almacenamento directo (DAS). Conexión de redes de área de almacenamento (SAN).
Características. Subdivisións. Topoloxía. Elementos. Parámetros. Seguridade. Interfaces de conexión.
 Equipamentos e técnicas de medida de módulos de transmisión, voz e datos. Visualización de sinais. Ferramentas de autodiagnóstico. Análise e interpretación de sinais, parámetros, valores
e magnitudes. Manexo de manuais de servizo.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Realizar o mantenimiento  en equipos e módulos, en sistemas de voz e  datos. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores de aceptación. 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 Comprobáronse os parámetros eléctricos de conexión de centrais e interfaces a liñas exteriores (tensión, impedancia, etc.).

CA3.2 Verificouse a sinalización, a conmutación e o enrutamento con terminais analóxicos, dixitais e IP.

CA3.3 Medíronse os parámetros das centrais e dos subsistemas sen fíos de telefonía (niveis, radiación, potencia, frecuencia, etc.).

CA3.4 Monitorizáronse as secuencias de sinalización dos equipamentos de transmisión ópticos e eléctricos (tempos de transmisión e recepción, redundancias, etc.).

CA3.5 Analizouse a transmisión de datos con programas de captura e monitorización de tramas (sniffer).

CA3.6 Comprobáronse os principais parámetros dos servidores e equipamentos de almacenamento de datos (integridade, velocidade, rendemento, etc.).

CA3.7 Documentouse a intervención realizada.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Principais parámetros segundo os tipos de liñas telefónicas. Nivel. Impedancia. Marxe de ruído. Atenuación. Corrente de liña. Técnicas de comprobación e medida.

 Comprobación da sinalización, conmutación e enrutamento con terminais telefónicos. Terminais analóxicos. Terminais dixitais específicos. Terminais dixitais de interface normalizada.
Terminais sen fíos. Dect. Wi-fi. Terminais IP. Protocolos. Alimentación a través de Ethernet (PoE). Teléfonos asociados (softphones).
 Integración de subsistemas telefónicos locais. Xeradores de liña. Enlaces locais de liña GSM. Repetidores. Portos de conexión e monitorización de estado. Módulos DECT incorporados en
centrais PBX. Parámetros das centrais sen fíos. Parámetros de subsistemas telefónicos.
 Comprobación da sinalización de estado en equipamentos de transmisión. Interpretación de secuencias e carencias. Monitorización. Control de erros. Contadores de tráfico. Filtraxe
broadcast e multicast. Conmutación por perdas de sinal (OS). Conmutación en sistemas redundantes.
 Técnicas de mantemento preventivo en equipamentos de transmisión de datos. Programas de test de paquetes de rede. Sniffers.

 Comprobación de parámetros de servidores. Carga do sistema operativo. Carga de aplicacións e servizos. Sistemas de almacenamento. Local e remoto. RAID e NAS. Configuración de
seguridade. Ferramentas de software de comprobación.
 Informes. Medidas. Ferramentas de software de elaboración de documentación. Histórico de software. Versións. Melloras do plan de mantemento. Achegas á funcionalidade.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Optimización  reconfiguración de sistemas. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas. 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 Actualizouse o hardware de centrais telefónicas e equipamentos de transmisión e datos (megafonía, música en espera, memorias, portos de comunicacións, etc.).

CA4.2 Instalouse o software dos elementos do hardware actualizado.

CA4.3 Configuráronse os parámetros dos elementos do hardware, en local e de xeito remoto (velocidade, nivel de seguridade, etc.).

CA4.4 Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas novas utilidades e aplicacións.

CA4.5 Realizáronse probas de carga máxima e rendemento nos equipamentos de transmisión, datos e almacenamento.

CA4.6 Reconfigurouse o equipamento de datos, de acordo cos resultados obtidos nas probas de carga máxima.

CA4.7 Documentouse a intervención.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware de centrais telefónicas. Módulos de megafonía. Módulos de gravación. Música en espera. Ampliación de tarxetas de memoria. Módulos de portos de comunicacións
con outros dispositivos. Porteiros e videoporteiros. Módulos de activación de relés. Mensaxaría vocal.
 Técnicas de instalación de software (drivers) de control de elementos software. Carga en modo local. Carga de forma remota. Proceso.

 Configuración de parámetros de módulos adicionais en centrais telefónicas. Técnicas de integración e recoñecemento de módulos. Activación de módulos. Programación de funcións en
memoria. Comprobación dos parámetros.
 Sistemas de acceso local e remoto a centrais telefónicas, equipamentos de transmisión e de datos. Cambio de parámetros. Características dos accesos por cable. Características dos
acceso sen fíos. Técnicas de acceso. Configuración. Portos de configuración. Características. Software específico. Configuración virtual.
 Tipoloxías de probas de carga máxima. Software de test de equipamentos de datos e almacenamento. Calidade do servizo (QoS). Definición. Características. Implementación en dispositivos
de almacenamento. Técnica de medición do rendemento de sistemas ou compoñentes (programas benchmark). Direccionamento IP e máscaras de subrede de tamaño variable (VLSM).
 Técnicas de comprobación de novas funcionalidades. Reconfiguración. Procedementos. Secuencias. Contraste. Medidas e comprobacións. Interacción co sistema. Verificación da
funcionalidade e integración. Melloras conseguidas.
 Documentación das novas funcionalidades. Historiais e informes hardware. Histórico de software. Versións. Ferramentas software de elaboración de documentación. Achegas á
funcionalidade.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Restablecer o funcionamiento de equipos de transmisión, voz  datos, reparando  disfuncions e avarías. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e datos, reparando disfuncións e avarías. 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 os síntomas da avaría (ausencia de sinalización, falta de transferencia de datos, enlace con subsistemas, etc.).

CA5.2 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou as causas da avaría (comprobación das comunicacións, seguimento de sinais de audio, tramas de datos, etc.).

CA5.3 Utilizáronse as ferramentas de software e hardware de diagnóstico, autotest e monitorización de sinais.

CA5.4 Planificouse a secuencia de substitución de elementos e compoñentes.

CA5.5 Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que cumpra substituír, segundo a documentación de fábrica.

CA5.6 Reconfiguráronse os módulos substituídos (módulos de liñas, alimentación, interfaces, procesamento, memoria, almacenamento, etc.).

CA5.7 Verificáronse os parámetros de funcionamento (sinalización e velocidade de transmisión, etc.).

CA5.8 Documentouse a intervención coa súa valoración económica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Asociación e contraste de síntomas de avarías en equipamentos de voz, transmisión e datos. Relación con diagrama de bloques segundo as características dos equipamentos.

 Secuencias de montaxe de compoñentes electrónicos en equipamentos de transmisión, voz e datos. Ferramentas específicas de calibración. Suxeición, conexión e soldadura. Pulseiras de
descargas ESD. Conectadores. Elementos periféricos. Accesorios e elementos auxiliares. Métodos de comprobación de avarías en equipamentos de voz, transmisión e datos. Análise de
 Métodos de medida en equipamentos de telefonía, de transmisión e de datos. Analizadores de espectro, medidores de potencia, analizadores analóxicos e dixitais. Ferramentas de software.
Accesorios. Procedementos de actuación e contraste nas medidas de diagnóstico. Ferramentas e elementos específicos. Software de visualización. Software de análise. Ficheiros de rexistro
 Avarías típicas en centrais telefónicas, equipamentos de transmisión e equipamentos de datos. Métodos de determinación e contraste. Diagramas de bloques. Detección de avarías segundo
o modelos OSI: interfaces de entrada e saída, placas base e módulos de almacenamento. Análise do histórico de avarías. Módulos de substitución. Manuais de servizo. Características físicas
 Substitución de elementos e módulos. Sistemas de alimentación. Características. Filtros antiparasitarios. Medidores de sinais analóxicos e dixitais. Monitores e visualizadores de sinal.
Contraste con medidores de potencia óptica. Axustes de calibración. Métodos de axuste en equipamentos de transmisión, voz e datos. Analizadores de redes.
 Técnicas de reconfiguración de módulos e elementos. Carga de software de control.

 Integración do equipamento no sistema. Método de comprobación do sistema. Monitorización remota de sinais de autotest. Métodos de contraste de especificacións técnicas. Ferramentas
de software de verificación e medida. Interpretación de sinais e parámetros.
 Ferramentas de software de elaboración de documentación. Programas informáticos para a elaboración de orzamentos. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha. Probas de
aceptación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Normas de prevención de risgos laborais e ambientais na reparación e mantemento de equipos de voz e datos, identificando os
risgos asociados e as medidas de protección.

10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando os riscos
asociados e as medidas de protección. 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 os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e a manipulación de equipamentos de voz e datos.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de voz e datos.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de voz e datos.

CA6.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de diagnóstico, manipulación, reparación e posta
en servizo de equipamentos de voz e datos.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de voz e datos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normas de prevención de riscos.

 0Normas de seguridade individual e ambiental na utilización de produtos químicos e compoñentes electrónicos de voz e datos.

 Normativa de seguridade na utilización de máquinas, utensilios e ferramentas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos de voz e datos.

 Elementos de seguridade implícitos nas máquinas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos de voz e datos.

 Elementos externos de seguridade: luvas metálicas, lentes, etc.

 Normas de seguridade nas operacións con adhesivos.

 Condicións de seguridade do posto de traballo.

 Ergonomía na realización das operacións.

 Limpeza e conservación das máquinas e do posto de traballo.

 Tratamento de residuos no proceso de reparación e montaxe.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

Son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA CONTINUA

 O módulo divídese propiamente en dúas partes: unha teórica e outra práctica

- Na parte teórica faranse exames un por cada avaliación

- Na parte práctica o alumnado terá que facer os traballos prácticos e escritos (inclúe as aulas virtuais)

A parte teórica ten un peso do 45%, a parte práctica do 45% e a actitude do alumno do 10%. Estas porcentaxes aplicanse en cada avaliación.

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

a nota fora inferior a 5, a calificación 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 e a súa actitude. O módulo superase o acadar unha calificación global de cinco puntos ou

máis.

Na actitude ou comportamento valorarase:

- Asistencia e puntualidade (20%)

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas (15%)

- Participación e atención prestada (15%)

- Actitude educada e respeto ó profesor e compañeiros (20%)

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente (15%)

- Seguridade, orde, limpeza e comportamento saudable no traballo (15%)

CRITERIO DE CUALIFICACIÓNS DOS TRABALLOS:

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

- Contidos (70%): dificultade, grado 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.

Debido o Covid estos criterios poden verse modificados según a situación sanitaria, recomendase leer o apartado 10.

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación serás os seguintes:

- Realización de probas escritas de coñecemento para as unidades didácticas non superadas o longo do curso, que analizarán os coñecementos
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teóricos dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica.

- Realización de probas prácticas relativas a procedementos a seguir no mantemento de equipos

Os alumnos realizarán as probas pendientes previamente a finalización do curso. Estas probas serán de características similares as realizadas o

longo do curso.

- Recollida e valoración dos traballos a realizar fora do horario lectivo, que o alumno non chegou a rematar durante o curso nas horas de clase e a

entregar na data proposta.

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

O alumno que perda o dereito a avaliación continua por sobrepasar o 10% máximo de faltas de asistencia a clase, para superar o módulo, terá que

presentar os traballos que se propuxeron durante o curso, e facer un exame sobre a teoría do mantemento en base a documentación entregada

polo profesor. Os traballos que ten que presentar o alumno só se calificarán no caso de que o alumno obteña no exame unha nota igual ou

superior a cinco.

O traballo dos  trimestres ponderan un 50% cada un , para facer a media o alumno en cada traballo ten que ter unha nota igual ou maior a cinco

puntos en cada traballo. A nota final do módulo obtense facendo a media aritmética da nota dos traballos coa nota do exame práctico.

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. Criterios e instrumentos para a

valoración :

- Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente compañeiros e a reflexión do propio docente sobre a súa experiencia no aula.

- Os cuestionarios a contestar polos propios alumnos.

- Mellora da programación e a súa incidencia no aula. Para a súa consecución será basico o correcto seguemento da programación e a estimación

do grao de utilización e  comprensión dos recursos didácticos empregados.

- Aplicación informática de programacións facilitada pola Consellería

- En canto ás actividades programadas, convén facer un estudo da capacidade de motivación ó alumnado, a súa claridade, variedade e nivel de

consecución dos fins.

- Formación permanente do profesorado. É fundamental que o profesorado que imparta clases na FP estea en continua aprendizaxe e un bo modo

de manterse actualizado é realizando cursos de perfeccionamento tanto da especialidade como de carácter educativo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O comenzar o curso realizarase unha proba inicial de conceptos para ter en conta o nivel medio de coñecementos de conceptos de electricidade

relacionados coa materia que se impartirá.

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

Ao ser un modulo teórico-pratico a atención á diversidade realizásese en función das necesidades especificas de cada alumno, realizando as

adaptacións necesarias para que todos os alumnos consigan os contidos mínimos
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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

Realizaranse visitas a empresas con equipamentos de voz e datos.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía no caso de ensino a distancia.

Neste ciclo non se contempla o ensino semipresencial pero no caso que fora necesario derivado das condicións sanitarias o protocolo para o

ensino  a distancia sería o seguínte:

* O ALUMNADO terá que:

* Conectarse a aula virtual no horario da clase. Poderá comprobarse a asistencia mediante o

rexistro de actividade dos cursos da aula virtual. En caso de non conectarse, suporá unha falta

de asistencia. No caso argumentar ter un problema técnico de conexión, terá que suspender as

clases dende a casa e volver á aula durante o resto da semana, e xustificar a reparación do

problema técnico para que as faltas sexan xustificadas.

* Traballar os contidos indicados para o día correspondente.

* Entregar as tarefas indicadas para o día correspondente. No caso de non ser quen de

rematar as tarefas diarias, engadir no foro, imaxes da tarefa de xeito que quede claro o

traballo realizado ao rematar a sesión. No caso de argumentar falta de coñecementos, deberá

figurar no foro, como mínimo, unha entrada dese día, no horario da clase, feita polo

alumnado, pedindo axuda para resolver esas dúbidas. Nese caso, poderá prorrogarse o prazo

de remate da tarefa, só se o profesorado non fose quen de atender as dúbidas con tempo

suficiente para que o alumnado puidese continuar e rematar có traballo no tempo establecido.

* No caso de ter dúbidas, empregar os foros para facer chegar esas dúbidas ao profesor.

10.2) Alumno que non teñen acceso o ensino telemático

 Neste módulo todos os alumnos teñen medios telemáticos e internet no fogar.
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10.3) Seguimento do curso.

O seguimento será por medio da aula virtual no caso de ensino  a distancia.

10.4) Integración das aprendizaxes non adquiridas.

Neste módulo non hai ningún alumno que teña que integrar os aprendizaxes .

10.5) Semipresencialidad.

Os aspectos do curriculum serán os mesmos que figuran na programación (ensino presencial).

- 13 -


