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- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

 Na cidade da Coruña,  desenvolvese unha grande actividade industrial , especialmente no entorno do centro (polígono da grela), tamén noutros

municipios veciños como por exemplo arteixo, que xunto coa  área metropolitana de Ferrol, conforman un "habitat", donde viven preto da mitade da

poboación da provincia da Coruña.

 A Coruña na actualidade é a comarca maís próspera de Galicia, sendo o motor financeiro da Comunidade Autónoma.  O sector servizos, o

financieiro, a actividad portuaria (mercantil e pesqueira)  e  o  sector industrial, son as actividades principales para a economía da ciudade.

 Importantes empresas con sede en A Coruña son INDITEX, ol maior grupo textil do mundo, Estrella Galicia,  ou  a   empresa de

Telecomunicacións "R"  instaladora de cable de fibra óptica en Galicia, e principal proveedora galega de servizos de Voz, Datos e TV por Cable.
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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 Infraestruturas
Comúns de
Telecomunicacións
(ICT).Aplicación da
Normativa Vixente

24 15

2 Configuración da (ICT)
para sinais de
radiodifusión sonora e
televisión

22 15

3 Caracterizísticas da
ICT para o acceso ao
servizo básico de
telefonía dispoñible ao
público e RDSI.
Sistemas de
Videoportaría.

19 15

4 ICT para o acceso ao
servizo de STDP

17 15

5 Caracteristicas da  ICT
para o acceso ao
servizo de
Telecomunicacións de
Banda Larga (STBL)

17 15

6 Configuración de
infraestruturas de
redes de voz e datos
con  cableamento
estruturado (SCE)

17 15

7 Instalacións eléctricas
para sistemas de
Telecomunicación.
Aplicación do REBT

12 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións (ICT).Aplicación da Normativa Vixente 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os elementos e os espazos que integran a ICT.

CA1.2 Identificouse o conxunto de elementos de captación de sinais (antenas, mastros, torres, elementos de suxeición, etc.).

CA1.3 Identificáronse e recoñecéronse sobre esquemas os elementos do equipamento de cabeceira.

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa de aplicación, instalación e mantemento das ICT.

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

 Recintos e rexistros de ICT: equipamento.

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

 Elementos e equipamentos de cabeceira: características.

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

2 Configuración da (ICT) para sinais de radiodifusión sonora e televisión 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para o que realiza
cálculos e elabora esquemas. 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 físicas dos edificios para a instalación da ICT.

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

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

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

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

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

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características do edificio ou do complexo urbano de instalación.

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

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

 Elementos de captación: colocación sobre planos. Distancias mínimas a obstáculos e liñas eléctricas.

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

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

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

 Elección do sistema de distribución. Resposta amplitude/frecuencia.

 Atenuación da rede de distribución e dispersión. Elección do equipamento da rede e de amplificadores.

 Configuración do cableamento. Bus pasivo curto,bus pasivo estendido e punto a punto.

 Esquemas de principio. Esquemas eléctricos (xerais e de conexión).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Caracterizísticas da ICT para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e RDSI.Sistemas de Videoportaría. 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA3.5 Identificáronse os elementos e as características da rede dixital de servizos integrados.

CA3.6 Determináronse os elementos que constitúen os sistemas de interfonía e videoportaría.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Documentación relacionada.

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

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

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

 Rexistros de entrada. Colocación sobre planos.

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

 Elementos e características da rede dixital de servizos integrados. Requisitos técnicos de conexión.

 Elección de elementos de interfonía. Sistemas de videoportaría: elementos e equipamentos. Control de acceso: características e tipos.

 Interpretación de planos. Colocación dos elementos da rede.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 ICT para o acceso ao servizo de STDP 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que realiza cálculos e elabora esquemas. SI

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

CA4.7 Determinouse a colocación dos terminadores de rede.

CA4.8 Seleccionáronse os elementos das instalacións.

CA4.9 Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas informáticos.

4.4.e) Contidos

Contidos

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

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

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

 Cableamento para redes dixitais. Dimensionamento das redes. Bus pasivo curto e bus pasivo ampliado.

 Dimensionamento da rede de distribución. Estimacións de ampliación.

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

 Terminadores de rede. Colocación física. Identificación de colocación e interpretación de esquemas.

 Elementos para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público. Regretas. Accesorios. Equipamentos para accesos básicos e para accesos primarios.

 Elaboración de esquemas. Software de aplicación. Bases de datos de elementos de infraestruturas de telefonía. Catálogos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Caracteristicas da  ICT para o acceso ao servizo de Telecomunicacións de Banda Larga (STBL) 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

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

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

 Identificación e interpretación de planos e esquemas dos rexistros e recintos da rede de distribución de banda larga.

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

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

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

N.º Título da UD Duración

6 Configuración de infraestruturas de redes de voz e datos con  cableamento estruturado (SCE) 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA6.2 Prevíronse futuras ampliacións nos servizos.

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

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

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

CA6.6 Elaboráronse esquemas dos racks.

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

CA6.8 Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas informáticos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Avaliación das necesidades dos servizos. Sistemas de información.

 Previsión de ampliacións futuras. Dimensionamento.

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

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

 Elementos e equipamentos dos recintos de telecomunicacións: características.

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

 Condicións de seguridade nos recintos de telecomunicacións.

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

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

N.º Título da UD Duración

7 Instalacións eléctricas para sistemas de Telecomunicación.Aplicación do REBT 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

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

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

 Dispositivos de mando e protección: función. Magnetotérmico. Diferencial: características e tipos. Curvas de disparo de magnetotérmicos e de diferenciais. Sensibilidade dos diferenciais.
Outros.
 Instalacións comúns en vivendas e edificios. Rede de servizos xerais. Iluminación. Rede de protección.

 Cadros de mando e protección. Distribución de elementos.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados. Tipoloxía. Representación da colocación dos mecanismos e das tomas de corrente nos recintos de telecomunicacións.

 Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Normalización.

 Aparellos de medida: voltímetro, amperímetro e wattímetro. Técnicas de medición.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de interior.
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Os MÍNIMOS EXIXIBLES están reflectidos no desenvolvemento das unidades didácticas, no apartado 4.c. Axustar avaliación.

Os CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN serán:

Actitude e traballo na clase (20%)

 - Interese polas cuestións académicas

 - Respeto hacia os demáis

 - Asistencia e puntualidade

 - Comportamento

 - Realización das actividades

 - Participación e postas en común

 - Presentación oral e escrita

 - Memorias de prácticas

Probas teórico-prácticas (80%)

 - Realizaranse un exame no trimestre, no que se incluirá actividades teóricas e prácticas.

Para aprobar a avaliación, é necesario que a cualificación resultante de aplicar os criterios de avaliación sexa igual ou superior a 5 puntos sendo

necesario obter un mínimo de 5 puntos na proba escrita para sumar o resto das cualificacións e

poder aprobar o módulo.

A nota final do módulo será a media das tres avaliacións parciais, sendo necesario obter en cada avaliación un mínimo de 5 puntos para facer a

media.

Así meso, será CONDICIÓN INDISPENSABLE TER ENTREGADOS TODOS OS TRABALLOS PROPOSTOS DURANTE O CURSO

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

Para os alumnos de 1º que teñan algunha parte suspensa farase un exame de recuperación despois do Nadal e despois da Semana Santa.

Ademáis farase un exame de recuperación en xuño antes da avaliación final.

Os alumnos de 2º con este módulo pendente terán unha proba teórica e/o práctica no mes de marzo e outra no mes de xuño se fose necesaria,

como indica a lexislación.

Durante todo o curso de 2º a profesora estará a disposición dos alumnos co módulo pendente para resolverlle as dudas que poidan ter durante o

estudio.

Todas estas probas de recuperación terán un grado de dificultade baixo e a nota máis alta que se pode obter será de 6 puntos.

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

O alumnado que perdera o dereito de avaliación continua no módulo, terá dereito a unha proba final previa a avaliación final de acordo co

establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final. Dita proba

puntuarase sobre 10.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

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

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

procedementos e instrumentos para a avaliación do  proceso de ensino-aprendizaxe, utilizaranse :

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

            - Reflexión a partir da análise comparativa  entre os  resultados esperados  e  os  obtidos.

            - Información proporcionada polo titor a cada profesor acerca das impresións transmitidas polos alumnos nas titorías con respecto

              os diversos módulos.

            - As respostas  dos  propios  alumnos , as preguntas acerca do módulo, feitas polo profesor.

            -  A  propia  espererencia docente cara o módulo do profesor.

 Anualmente, faránse os axustes e revisións oportunas que o profesor considere, tendo en conta a esperencia acumulada do curso anterior.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A programación está elaborada para un grupo de alumnos/as, onde a maior diferencia son os estudos cursados con anterioridade.

A atención pode ser tan diversa que para cada caso adoptaranse distintas medidas especiais en función das necesidades e da situación concreta

de cada alumno/a. Dentro do desenvolvemento didáctico deste módulo profesional aplicaranse as medidas necesarias para dar resposta o

alumnado con neceidades educativas específicas, sempre contando co apoio do Departamento de Orientación do Centro.

Alumnos/as con dificultade de aprendizaxe

Os alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe  trataráselles  de orientar cara a realización das actividades máis básicas que cumpran

cos obxectivos mínimos marcados para o módulo. proporcionaráselles información de apoio adecuada a seu nivel, sempre se sexa posible.

Alumnos/as con discapacidade física

Con respecto os alumnos/as que presenten algunha discapacidade física segundo sexa esta temporal ou permanente actuarase de diferente

forma. Para as discapacidades físicas permanentes realizaranse as Adaptacións de Acceso o Currículo que sexan oportunas, baseadas na

adaptación dos espacios, aspectos físicos, equipamentos e recursos. No caso de discapacidades físicas temporais realizarase a adaptación que se

considere mais axeitada para cada caso particular  mentras  que  dure  a  discapacidade.

Alumnos/as estranxeiros

No caso de alumnos/as estranxeiros con problemas de comunicación asociados a linguaxe realizaranse Adaptacións de Acceso o Currículo

baseadas fundamentalmente nos aspectos relativos a organización dos recursos humanos e na adaptación dos recursos didácticos.

Alumnos/as con problemas de inserción social ou trastorno de personalidade

No caso de alumnos/as que presenten problemas de inserción social e para os que manifesten trastornos de personalidade ou conducta  re-

alizaranse Adaptacións de Acceso o Currículo oportunas, principalmente enfocadas cara a organización dos recursos humanos.

Alumnos/as con necesidades educativas específicas

Para os alumnos/as con necesidades educativas específicas realizaranse Adaptacións Curriculares, estas poderán ser significativas ou non

significativas dependendo da gravidade das necesidades educativas especiais do/a alumno/a. As adaptacións curriculares destes alumnos/as

realizaranse sempre de acordo co a avaliación psicopedagóxica do/a alumno/a e  tendo  presentes tanto os obxectivos xerais do ciclo como a
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obtención dun nivel suficiente nos obxectivos xerais do modulo.

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

Atenderáse  o alumnado  con necesidades educativas especiais  propoñendolle traballos  e  actividades  especificas  axeitados  as  suas

capacidades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

E importante destacar que con este módulo non só se pretende acadar as capacidades ou obxectivos anteriormente expostos, sino que ademais

estableceremos obxectivos en relación cos temas transversais, co uso adecuado das tecnoloxías da información e comunicación, e coa prevención

de riscos laborais derivados do exercicio profesional.

Temas transversais

Si temos en conta que co centro educativo non so sirve a fines individuais, sino tamén a fines sociais, e que prepara para vivir como adultos

responsables os xoves, entendemos perfectamente que se aborden xunto a temas formativos - científicos, temas transversais que den resposta a

outras necesidades básicas, referidas principalmente a valores, ideoloxías, modos, etc. Por elo, establecemos o seguinte obxectivo para noso

módulo profesional:

¿Resolve los conflictos mediante o diálogo, sendo transixentes e aceptando as ideas dos demais como bases dunha convi-vencia en paz, así

como respectar a todas  as persoas sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou as  súas crenzas.¿

Ademais dos contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais, encontramos os contidos transversais, que están constituídos por un con-xunto

de contidos de especial relevancia para o desenvolvemento da sociedade. Sen embargo, estes contidos no se inclúen no currículo ni como

módulos ni como bloques de contido, polo que debe planificarse o seu tratamento a través dos diferentes módulos profesionais do ciclo formativo.

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.

Os contidos curriculares dos temas transversais se desenvolveran o largo de todas e cada unha das unidades didácticas.

Uso das tecnoloxías da información e comunicación

De igual modo, e posto que hoxe en día nos encontramos inmersos na era da sociedade da información, non debemos descoidar o uso que o

alumnado pode facer das tecnoloxías dispoñibles para a búsqueda e comunicación da información. Por elo, establecemos os seguintes obxec-tivos

relacionados co uso adecuado das tecnoloxías da información e comunicación para o módulo profesional:

¿ Utilizar satisfactoriamente as diferentes ferramentas e técnicas propias das tecnoloxías da información e comunicación para a busca da

información, discriminando e contrastando a veracidade e corrección da información obtida.¿

Ademais, estes contidos novamente se desenvolveran a o largo de todas e cada unha das unidades didácticas.

Prevención de riscos laborais

Por último, e dado que a finalidade última de o ciclo formativo e formar profesionais que poidan incorporarse directamente o mundo laboral, e

necesario que o noso alumnado coñeza os riscos laborais propios da  súa profesión. Concretamente en este módulo os riscos laborais máis

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

importantes están directamente relacionados tanto con unha mala organización do posto de traballo como con unha mala ergonomía no mesmo,

ademais ten unha especial relevancia todos os riscos derivados da exposición as ondas electromagnéticas e o traballo en altura. Es por elo, que

estableceremos en o módulo profesional o seguinte obxectivo:

Coñecer e respectar as principais normas de prevención de riscos  laborais no posto de traballo.

Estes contidos vanse a secuenciar de maneira transversal o largo do módulo profesional, de forma que a  finalización do mesmo se desenvolvesen

completamente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

corresponde da programación onde se desenvolve o mesmo.
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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 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións 92022/2023 288240

MP0551_12 Compoñentes e técnicas de electrónica básica 92022/2023 9680

MP0551_22 Sistemas e dispositivos de comunicacións 92022/2023 192160

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ LUIS REBOREDO GARCÍA

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

Dada a variedade de situacións educativas e o contexto socio-laboral da Coruña, ofértase un ciclo formativo de Grao Superior

deTelecomunicacións 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 da 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 Introducción ou recordatorio dos conceptos mais básicos da electronicaConceptos básicos da
electrónica

40 10

2 Introducción o diseño construcción e medida de circuitos analóxicosCircuitos básicos da
electrónica analoxica

40 20

3 Estudio inicial dos simuladores electrónicos para unha posterior implementación física e as precaucions a ter
en conta

Simuladores
electrónicos,
implementación fisica
e precaucions

16 20

4 Coñecemento dos bloques básicos e como estan compostosDispositivos básicos
de telecomunicacions
e os seus
compoñentes

30 5

5 Descripción dos tipos de fontes e un estudio mais pormenorizado dos bloques de convertedores e moduladoresSistemas de
alimentación,
convertedores e
modulación

40 10

6 Introduccion as antenasAntenas:
caracteristicas,
parametros e
aplicacións

40 10

7 Primeira toma de contacto coa transmisión electromagnética de sinaisTransmisión de sinais.
Conexions.
Ferramentas.
Atenuacions

40 10

8 Descripción da realidade da medida de sinais e como se faiMedida de sinais en
liñas de transmisión.
Técnicas e
equipamento
necesario

20 10

9 Introducción o manexo do son e o vídeo con programas axeitadosSon e vídeo.
Equipamento e
técnicas de medida

22 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos básicos da electrónica 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación
nos circuítos. SI

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

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

CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes.

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

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

CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos.

CA2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos.

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

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

CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos.

4.1.e) Contidos

Contidos

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

 Simboloxía normalizada en electrónica.
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Contidos

 Métodos de comprobación con sinais continuo e alterno. Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos: resistencia, capacidade, reactancia (tipos) e impedancia (tipos).

 Técnicas de comprobación de compoñentes.

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

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

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

 Ferramentas de montaxe de conectadores e empalme de liñas. Ferramentas de engaste. Ferramentas de montaxe de conectadores de fibra óptica.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Circuitos básicos da electrónica analoxica 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

RA3 - Realiza tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. 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 e diferenciáronse fisicamente os compoñentes pasivos e activos básicos.

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

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

CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas.

CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos.

CA2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos.

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

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

CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos.

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

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

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

 Simboloxía normalizada en electrónica.

 Métodos de comprobación con sinais continuo e alterno. Medida de parámetros básicos de compoñentes electrónicos: resistencia, capacidade, reactancia (tipos) e impedancia (tipos).

 Técnicas de comprobación de compoñentes.
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Contidos

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

3 Simuladores electrónicos, implementación fisica e precaucions 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a interrelación dos seus compoñentes. NO

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

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.

CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos.

CA2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes.

CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos.

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

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

CA3.3 Executáronse tarefas de interconexión en conectadores.

CA3.4 Utilizáronse medios de protección contra descargas electrostáticas.

CA3.5 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe.

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de comprobación de compoñentes.

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

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

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

 Técnicas de fixación de compoñentes e elementos auxiliares da placa.

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

N.º Título da UD Duración

4 Dispositivos básicos de telecomunicacions e os seus compoñentes 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Dispositivos básicos de telecomunicacións. Compoñentes electrónicos pasivos e activos. Circuítos integrados. Amplificadores. Osciladores. Clasificación. Osciladores integrados. Filtros e
adaptadores de impedancia.
 Bloques de circuíto. PLL. Configuracións básicas e aplicacións. Sintetizadores de frecuencia. Moduladores e demoduladores.

 Sistemas de medida de sinais eléctricos. Multímetro.

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas de alimentación, convertedores e modulación 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de alimentación: tipos e características.

 Sistemas autónomos. SAI. Fotovoltaica.

 Convertedores A/D e D/A para comunicacións: características.

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

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Antenas: caracteristicas, parametros e aplicacións 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros típicos e
identifica as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Definíronse as características das antenas.

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

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

CA2.6 Calculáronse parámetros das antenas.

CA2.7 Relacionáronse diagramas de radiación coa súa aplicación.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Ondas electromagnéticas. Propagación de ondas electromagnéticas: modos.

 Espectro electromagnético. Cadros de asignación de frecuencias.

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

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

 Antenas de transmisión: características, tipos e aplicacións

 Antenas de recepción: características, tipos e aplicacións
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Transmisión de sinais. Conexions. Ferramentas. Atenuacions 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros típicos e
identifica as súas aplicacións. NO

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

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

Criterios de avaliación

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

CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuencia.

CA1.6 Definíronse as características dos receptores de radiofrecuencia.

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

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

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

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

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

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

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

CA3.4 Realizáronse empalmes en fibra óptica.

CA3.5 Uníronse cables de fibra mediante conectadores.

CA3.6 Medíronse parámetros dos medios de transmisión guiados.

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Canles de comunicacións: características.

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

 Fontes de ruído en circuítos electrónicos. Distorsión en circuítos para comunicacións. Interferencias nos sistemas de telecomunicacións. Elementos que interveñen nun sistema de
comunicacións.
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Contidos

 Transmisión de sinais eléctricos: par de cobre.

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

8 Medida de sinais en liñas de transmisión. Técnicas e equipamento necesario 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA4.5 Medíronse ou visualizáronse sinais.

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

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 0Equipamentos e técnicas de medida de sinais de radiofrecuencia.

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

 Parámetros de comprobación de calidade en sistemas de telecomunicacións.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Son e vídeo. Equipamento e técnicas de medida 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA5.3 Caracterizáronse os fenómenos acústicos e electroacústicos.

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

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

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

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

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

CA5.9 Medíronse e visualizáronse sinais dixitais.

4.9.e) Contidos

Contidos

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

 Técnicas de medida: conexión e configuración de equipamentos.

 Interpretación de resultados.

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

 0Características máis salientables do sinal de vídeo.

  Dixitalización de imaxes. Tipos de mostraxe e codificación.

  Formación da trama dixital. Leis.

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

  Perturbacións que poden afectar un sistema de vídeo.

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

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

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

 Resposta en frecuencia.

 Dixitalización e codificación de sinais.

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

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

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

 Descomposición da imaxe; exploración progresiva e entrelazada. Luminosidade e cor.
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Os mínimos exixibles son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica.

     CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA CONTINUA

O módulo divídese en dúas partes, unha teórica e outra práctica:

- Na parte teórica faranse tres exames, un por cada avaliación. Nestes exames inclúese tamén unha parte práctica escrita relativa a resolución de

problemas.

- Na parte práctica o alumnado terá que facer traballos e prácticas, un ou dous por cada avaliación (en función da materia a tratar).

A parte teórica ten un peso do 20%, a parte práctica do 80% (entendendo por parte práctica os problemas dos exames mais as montaxes físicas

ou virtuais no multisim mais calquer outro traballo proposto polo profesor como poden ser resumes, presentación, etc.  a realizar durante o curso).

Estas porcentaxes aplicanse en cada avaliación. A nota de cada avaliación obterase a partir da nota do exame escrito e das notas dos distintos

traballos feitos polos alumnos. En calquera caso, para facer as medias e aprobar a avaliación e condición imprescindible obter unha nota igual ou

maior a cinco no exame escrito e en cada traballo.

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 e conta o traballo realizado nas horas de clase polo alumno e a súa actitude. O módulo superase o acadar unha calificación global de cinco

puntos ou máis.

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN 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 respostas as preguntas plantexadas.

COMPORTAMENTO

-Deberá ter un comportamento correcto na aula e cos seus compañeiros

-Ademais o alumno non deberá ter malos habitos na sua estancia no aula, como o uso do mobil sin motivo, acceso a internet para outros motivos

que non sean os necesarios para o seu traballo na aula ou un mal comportamento tanto co profesor como cos seus compañeiros, tanto de tipo

verbal como actitudinal. Tamen sera necesario a asistencia e puntualidade.

Para os criterios da avaliación contínua:

O alumno deberá de ser capaz de medir e identificar tanto os compoñentes básicos electrónicos.

Interpretación correcta das medidas realizadas.

Deberá ser capaz de manexar un programa de simulación electrónico.

Tendrá que identificar os bloques básicos nun sistema de telecomunicacions.

Deberá ser capaz de deseñar unha fonte de alimentación e explicar os seus bloques.

Deberá saber para que sirven os convertedores e que e unha modulación.

Terá que saber o uso das antenas e como medir os seus parametros.

Deberá saber como se transmiten os sinais o como se miden os seus parametros

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Deberá saber os conceptos básicos sobre son e video e o manexo dos programas para o seu tratamento

O alumnado ao ingresar neste ciclo debe contar cunha serie de coñecementos que lle axuden a comprender adecuadamente os novos conceptos

que se impartirán neste módulo. De todos os xeitos, ao longo do curso impartiranse unha vintena de temas que servirán de repaso e reforzamento

destes coñecementos necesarios. Por tanto, os coñecementos mínimos que o alumnado debe posuír para poder superar este módulo serán:

 -Debe coñecer as magnitudes eléctrico-electrónicas así como as súas unidades no SI de unidades.

 -Debe ter habilidades mínimas para a resolución de problemas matemáticos asociados aos circuítos (operacións básicas, ecuacións, sistemas de

ecuacións, matrices, derivadas, integrais e números complexos na súa forma polar como rectangular).

 -De igual forma, o alumnado debe ser capaz de calcular intensidades e diferenzas de potencial en circuítos de contínua e mallas e de igual forma

en alterna.

 -Debe saber calcular os resultados de asociacións de resistencias, condensadores e baterías.

 -De igual forma, debe coñecer e utilizar os teoremas máis importantes para a resolución de circuítos, tanto en contínua como en alterna.

 -O alumnado deberá ter coñecementos mínimos da teoría de semiconductores así como as súas aplicacións prácticas ( e problemas) para a súa

aplicación en diodos e transistores.

 -Deberá coñecer as características básicas dos AO, así como as súas configuracións. Tambíen deberá ser capaz de aplicar eses coñecementos á

resolución de problemas.

 -Deberanse ter moi claros os conceptos de comunicación e telecomunicación, así como a súa estrutura básica, canles e medios físicos.

 -Terase que coñecer o concepto de modulación, os seus tipos e as súas aplicacións.

 - Tambien terá que coñecer os distintos tipos de ruídos presentes nos circuítos electrónicos, así como os mecanismos para tratar de minoralos.

 -Deberase recoñecer os distintos tipos de elementos que nos podemos atopar nos sistemas de telecomunicacións.

 -É básico coñecer os distintos tipos de amplificadores así como as súas características e funcións.

 -Necesítase coñecer a forma e función que desempeñan os osciladores, mesturadores e sentetizadores.

 -Debe identificar e coñecer as distintas propiedades das antenas e ter un coñecemento amplo dos distintos medios físicos de comunicación

Criterios de cualificación:

Deberá ter un comportamento correcto na aula e cos seus compañeiros

O alumno para ser calificado con un 5 ou mais, deberá  sacar un 5 como mínimo en todos os exames e facer todas as prácticas, asi como os

traballos ou resumos propostos polo profesor, que para aprobar deberan ser entregados no prazo proposto polo profesor, do contrario non

superara a avaliacion.

Ademais o alumno non deberá ter malos habitos na sua estancia no aula, como o uso do mobil sin motivo, acceso a internet para outros motivos

que non sean os necesarios para o seu traballo na aula ou un mal comportamento tanto co profesor como cos seus compañeiros, tanto de tipo

verbal como actitudinal. Tamen sera necesario a asistencia e puntualidade.

Dado que a avaliacion e contínua, pero os contidos non teñen porque selo, o alumno deberá ter aprobado todos os exames anteriores para poder

aprobar o trimestre actual. No caso contrario levará una nota de non aprobado en espera da recuperación correspondente a os exames que non

superara con anterioridade.

En caso de confinamento ou semipresencia, terase en conta o que se di no apartado 10 desta programación. En caso de non poder presentarse ao

exame presencial, realizarase un exame telemático onde o alumno demostre un mínimo de coñecementos tanto teóricos como prácticos. Ademais,

o alumno debe ter presentado todas as tarefas que lle foron asignadas durante todo o encerro. Teranse en conta as limitacións dun exame

telemático para un módulo con tantas prácticas coma este
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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:

- Realización de probas escritas de coñecemento para as unidades didácticas non superadas o longo do curso, que analizarán os coñecementos

teóricos dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica.

Os alumnos realizarán as probas pendentes 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 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

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

presentar os traballos que se propuxeron durante o curso e facer un exame  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 maior que cinco.

O traballo dos trimestres ponderan por igual, 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 ponderada da nota dos traballos coa nota do exame teórico (80% a nota do exame

e un 20% a nota dos traballos).

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 :

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.

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
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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.

- Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente 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 na aula. Para a súa consecución será básico o correcto seguimento 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 características 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 ao 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.
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- Cando por limitacións no aula haxa 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 o número de alumnos por profesor sexa o mais baixo posible.

Considérase un  obxectivo  fundamental  que o alumnado  efectúe  os procedementos xerais e acade as capacidades necesarias para amplialos e

ser sustento doutros de  maior   complexidade   ou   singularidade.   A consecución   deste   obxectivo é facilmente  alcanzable por medio do

esquema de traballo das exemplificacións das unidades  didácticas  cas que   traballará   o   alumno   ou   alumna,   realizándose   a   adquisición

de conceptos básicos  mediante a exposición do profesor, promovendo durante a mesma a  participación das  alumnas  e  alumnos

propoñendo cuestións e preguntas que vaian creando a  necesidade de describir a cadea de conceptos integrantes dun bloque de contidos. A súa

asimilación,  síntese  e  avaliación  se  realizará  de  maneira  participativa empre-gando 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

-Dispoñibilidade 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 calquera actividade proposta
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polo Departamento de Electricidade- Electrónica.

10.Outros apartados

10.1) Semipresencialidade

No caso de ter que volver a semipresencialidade, os profesores do primeiro curso de  STI reuníranse xunto coa xefa do departamento para

implementar a semipresencialidade neste curso. A metade dos estudantes viran en persoa unha semana e a outra metade a seguinte (entendendo

que o estudante que non ten medios dixitais na casa debe vir todos os días). Isto non afecta aos contidos nin aos criterios de avaliación. As

avaliacións serán presenciais en lugares autorizados (sempre que a Consellería non prohiba expresamente este tipo de avaliación).O principio do

curso farase un repaso xeralizado dos conceptos básicos imprescindibles para o desenvolvemento do curso. O largo do curso, e a modo de

recordatorio, entregaranselles os alumnos un total de 21 temas a maiores que trataran de paliar as deficiencias observadas nas avaliacions iniciais.

O alumno pode acceder remotamente ao contido do módulo a través da páxina web (servidor) do taller onde se imparte o módulo. Alí colócanse os

temas, vídeos, presentacións e exercicios que os alumnos realizarán.

No caso de estudantes sen medios dixitais na súa residencia (ningún neste módulo) deberán asistir a clases presenciais todos os días.

O xeito de seguir o progreso do alumno é a través da presentación dos exercicios que realizan e que colocan no mencionado servidor ou tamén a

través dun correo electrónico específico para este módulo.

En relación á aprendizaxe non adquirida, os estudantes reciben 21 materias a maiores onde se atopan os coñecementos básicos necesarios, e a

experiencia demostra que carecen deles. Tamén se colocan no servidor

Tamén quero facer constar que, en caso de confinamento grave, no que non podo acceder aos servizos do centro, colocaría no servidor todos os

temas, documentación e prácticas que se levarán a cabo ao longo do curso, xa que no lugar do meu confinamento non teño conexión a internet e a

telefonía móbil ten pouca cobertura
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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 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil 52022/2023 159133

(*) 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 equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

1. O perfil profesional deste título, dentro do sector terciario, evoluciona cara a

un persoal técnico superior cunha grande especialización na supervisión, na insta-

lación e no mantemento de infraestruturas de telecomunicacións, sistemas de se-

guridade electrónica, redes de comunicación, fogar dixital, telefonía, son, imaxe e

sistemas informáticos, cun incremento no desempeño de funcións de xestión, pla-

nificación, calidade e prevención de riscos laborais.

2. O desenvolvemento das tecnoloxías da información, como resultado da con-

verxencia da informática e as telecomunicacións, fundaméntase nomeadamente na

fibra óptica e nas redes de comunicación sen fíos, para o tránsito de calquera tipo

de información. A integración de equipamentos e sistemas, tanto informáticos co-

mo de telecomunicación, leva consigo un cambio nos procesos tradicionais de pla-

nificación, instalación e mantemento canto ás novas tecnoloxías, cuxo obxectivo é

mellorar as comunicacións entre as persoas usuarias.

3. As estruturas organizativas tenden a configurarse sobre a base de decisións

descentralizadas e equipos participativos de xestión, potenciando a autonomía e a

capacidade de decisión.

4. As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e a apertura

económica obrigan a formar profesionais polivalentes capaces de adaptarse ás no-

vas situacións socioeconómicas, laborais e organizativas do sector.

5. A adaptación ás directivas europeas e estatais sobre a xestión de residuos

implicará a posta en marcha de procedementos que permitan o aproveitamento

dos recursos en condicións de seguridade, calidade e respecto polo 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 Esta unidade introducirá o módulo e dotará ao alumnado das ferramentas básicas para o seu seguemento.
Nela introduciranse os conceptos de comunicación e telefonía, así como se tratarán as características básicas
das ondas (son e ondas electromagnéticas) e as medidas e unidades básicas a manexar.

Introdución á telefonía
e conceptos básicos

10 5

2 Esta unidade introducirá os conceptos relacionados coa prevención de riscos laborais e medioambientais no
contorno das instalación de sistemas de telefonía e que deben ser empregados no desenvolvemento das
prácticas á escala axeitada.

Prevención de riscos
laborais e protección
medioambiental na
instalación e
mantemento de
sistemas de telefonía

5 5

3 Nesta unidade didáctica estudaranse as características técnicas e funcionais dos sistemas e das redes  de
telefonía tanto analóxica como dixital. Partiremos do estudo dos circuítos telefónicos básicos e dos terminais de
telefonía para logo pasar ao estudo das redes públicas de comunicación e a conmutación.

Sistemas e redes de
telefonía

34 20

4 Nesta unidade didáctica estudarase a transmisión analóxica e dixital de servizos de telefonía analizando liñas,
medios e equipos de transmisión, incluíndo as transmisións sen fíos na telefonía fixa. A unidade complétase co
estudo dos elementos implicados no acceso do usuario aos servizos: tecnoloxías e interfaces de acceso,
terminadores de rede e liña de usuario.

Elementos na
transmisión telefónica
e acceso aos servizos

10 15

5 Nesta unidade abordaranse os procedementos básicos para a correcta instalación de sistemas de telefonía fixa
convencional, realizando os procedementos de verificación e posta en servizo. Estudarase o procedemento
para deseñar un plan de mantemento e analizaranse as posibles avarías.

Instalación,
verificación e
mantemento de
sistemas de telefonía
convencional

20 10

6 Esta unidade dedicarase á análise, configuración, instalación e programación de centrales privadas de
telefonía

Sistemas privados de
conmutación

30 15

7 Nesta unidade introdúcense os sistemas de voz sobre IP e telefonía sobre IP, analizando as súas prestacións e
caracterísicas funcionais e técnicas. Asimesmo traballarase a correspondente documentación, instalación,
posta en servizo e verificación.

Sistemas de telefonía
de voz sobre IP

20 15

8 Nesta unidade introduciremos os conceptos básicos de radiocomunicacións na súa aplicación á telefonía e as
traballarase sobre as correspondentes documentación, instalación, verificación e mantemento.

Sistemas de
radiocomunicacións
para telefonía

30 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución á telefonía e conceptos básicos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determinando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas e das redes de telefonía analóxica e dixital.

   CA1.1.1 Identificáronse e interpretáronse correctamente as medidas básicas que caracterizan os sistemas e redes de telefonía

     CA1.1.1.1 Identificáronse e interpretáronse axeitadamente os valores e medidas características das ondas.

     CA1.1.1.2 Interpretáronse axeitadamente as medidas logarítmicas e operouse correctamente con elas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sinalización. Medidas. Normativa.

   Ondas: concepto, tipos e parámetros característicos. Visualización e medidas.

   Unidades logarítimicas: decibelio e unidades derivadas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención de riscos laborais e protección medioambiental na instalación e mantemento de sistemas de telefonía 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

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

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de
telefonía.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas de telefonía.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual. Características e criterios de utilización. Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas e redes de telefonía 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determinando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos NO

RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus elementos. NO

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuando medidas e configurando os equipamentos de comunicacións. NO

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. 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 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas e das redes de telefonía analóxica e dixital.

   CA1.1.2 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas de telefonía analóxica.

   CA1.1.3 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas de telefonía dixital.

   CA1.1.4 Identificáronse as características técnicas e funcionais das redes de telefonía analóxica e dixital.

CA1.3 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomunicacións.

CA5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a instalación.

CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de VoIP.

   CA5.6.1 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos.

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de
telefonía.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Redes públicas de comunicacións: modelo de rede. Capa de transporte: subcapas de tránsito, de acceso e de cliente. Capa de control e capa de servizos.

  Terminais analóxicos e dixitais. Tarxetas de liña externa. Funcionamento e campos de aplicación.
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Contidos

 Conmutación, encamiñamento e sinalización telefónica. QoS. Tráfico. Equipamentos de conmutación. Extensións, liñas e enlaces. Terminais.

 Sinalización. Medidas. Normativa.

   Sinalización. Medidas. Normativa.

 Provedores de servizos de telefonía.

 Conexión física de sistemas de telefonía. Interfaces e terminadores de rede. Centrais. Terminais fixos e sen fíos.

 Instrumentación. Características. Analizador de espectro de RF e medidores ROE. Analizador de radiocomunicacións 2G, 2,5G, 3G, UMTS, WIMAX. Analizador de tráfico e protocolos.

   Instrumentación básica.

 Medidas en telefonía. Visualización e medidas de interfaces de telefonía e terminadores de rede. Monitorización do tráfico.

 Técnicas de verificación da funcionalidade en telefonía fixa e VoIP.

   Técnicas de verificación da funcionalidade en telefonía fixa.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Elementos na transmisión telefónica e acceso aos servizos 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determinando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas das instalacións.

CA1.4 Identificáronse interfaces e terminadores de rede.

CA1.5 Dimensionáronse instalacións fixas, centrais, servizos adicionais, terminais, etc., e a rede de usuario.

CA1.6 Dimenionouse a estrutura do servizo sen fíos (DECT, enlaces GSM, etc.).

CA1.7 Seleccionáronse elementos do sistema.

CA1.8 Elaboráronse esquemas da instalación.

4.4.e) Contidos

Contidos

  Sistemas sen fíos. Enlaces GSM e DECT, etc.

  Representación gráfica de sistemas de telefonía. Simboloxía.

 Transmisión analóxica e dixital. Medios e equipamentos. Liñas e medios de transmisión. Características.

 Tecnoloxías e interfaces de acceso. Liñas analóxicas e dixitais. Cable. HFC (híbrido de fibra e coaxial). Fibra, FTTX/PON. Pares de cobre.

 Xerarquías (banda estreita e larga). xDSL, RDSI, ATM, SONET/SDH. Radio: WLL (bucle local sen fíos), DECT. Medidas.

 Rede de usuario, topoloxía e estrutura. Conectividade. Accesorios de conexión e normativa.

 Terminadores de rede de acceso. Acceso básico. Acceso primario. PTR, S0, TR1 (banda estreita e banda larga) E1/T. Splitter¿s. Medidas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Instalación, verificación e mantemento de sistemas de telefonía convencional 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus elementos. NO

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuando medidas e configurando os equipamentos de comunicacións. NO

RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións. SI

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a instalación.

CA5.2 Realizouse a implantación da instalación.

CA5.3 Conectáronse os equipamentos de telefonía á rede do provedor.

CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, terminais fixos e móbiles, etc.

   CA5.5.1 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, terminais fixos

CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de VoIP.

   CA5.6.1 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos.

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamentos, en local e de xeito remoto.

CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento.

CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA6.5 Verificouse a comunicación entre os equipamentos fixos e o provedor de servizo.

CA6.8 Elaborouse o informe de posta en servizo.

CA7.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías.

CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía do sistema.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercusións de avarías.

CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías segundo a tipoloxía e as características.

CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse as diferenzas obtidas e xustificáronse os resultados.
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Criterios de avaliación

CA7.6 Realizáronse as operacións de mantemento de acordo cos procedementos establecidos.

CA7.7 Utilizáronse as ferramentas adecuadas para detectar e corrixir problemas no sistema de telefonía.

CA7.8 Documentáronse as intervencións.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de
telefonía.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas e medios de montaxe para instalacións de telefonía.

  Operadores de telecomunicacións. Servizos. Configuración de servizos.

 Interpretación de planos para a implantación. Colocación de equipamentos.

 Conexión física de sistemas de telefonía. Interfaces e terminadores de rede. Centrais. Terminais fixos e sen fíos.

 Conexión de medios de transmisión de redes fixas e móbiles. Redes de usuario. Programación de equipamentos e terminais.

 Instalación de sistemas de telefonía. Técnicas de integración de sistemas de telefonía. Provedores de servizo. Conexións.

 Configuración de servizos en centrais e terminais. Direccionamento. Seguridade nas comunicacións sen fíos. Inhibidores.

 Instrumentación. Características. Analizador de espectro de RF e medidores ROE. Analizador de radiocomunicacións 2G, 2,5G, 3G, UMTS, WIMAX. Analizador de tráfico e protocolos.

   Instrumentación básica.

 Técnicas de verificación de sistemas de telefonía.

 Parámetros básicos de configuración de sistemas de telefonía fixa e móbil. Software de programación, configuración e control.

 Configuracións local e remota. Visualización da sinalización e tráfico.

 Medidas en telefonía. Visualización e medidas de interfaces de telefonía e terminadores de rede. Monitorización do tráfico.

 Técnicas de verificación da funcionalidade en telefonía fixa e VoIP.

   Técnicas de verificación da funcionalidade en telefonía fixa.

 Documentación de posta en servizo de sistemas de telefonía. Follas de probas e aceptación.

 Plans de mantemento. Técnicas de execución. Inspeccións e revisións periódicas.

 0Seguridade e calidade no mantemento de sistemas de telefonía.

 Mantemento de sistemas de telefonía: función, obxectivos e tipos. Impacto no servizo.

 Avarías tipo nas instalacións de telefonía. Síntomas e efectos. Preparación de traballos de mantemento en instalacións de telefonía.

 Partes de avarías. Organización das intervencións.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Técnicas de localización de avarías en sistemas de telefonía. Accesos remotos e telecontrol.

 Diagnóstico e reparación de avarías. Análise de protocolos. Tráfico de rede. Inspeccións visuais.

 Medidas e ensaios. Niveis de sinal. Cobertura. Interferencias e perturbacións: tipos. Características.

 Substitución de equipamentos. Compatibilidades. Axustes. Medidas de parámetros. Instrumental de medida. Protocolos de posta en marcha.

 Documentación de mantemento. Históricos de avarías. Rexistro de actualización de software.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas privados de conmutación 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determinando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos NO

RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus elementos. NO

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuando medidas e configurando os equipamentos de comunicacións. NO

RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións. SI

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas e das redes de telefonía analóxica e dixital.

   CA1.1.5  Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas privados de telefonía.

CA1.2 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas das instalacións.

   CA1.2.1 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas das instalacións de sistemas privados de telefonía convencional.

CA1.7 Seleccionáronse elementos do sistema.

CA1.8 Elaboráronse esquemas da instalación.

 CA1.9 Configuráronse e programáronse centrais privadas de conmutación.

CA5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a instalación.

CA5.2 Realizouse a implantación da instalación.

CA5.3 Conectáronse os equipamentos de telefonía á rede do provedor.

CA5.4 Recoñecéronse as posibilidades que ofrece a integración de servizos de telefonía.

CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, terminais fixos e móbiles, etc.

   CA5.5.1 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, terminais fixos

CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de VoIP.

   CA5.6.1 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos.

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamentos, en local e de xeito remoto.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento.

CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA6.5 Verificouse a comunicación entre os equipamentos fixos e o provedor de servizo.

CA6.8 Elaborouse o informe de posta en servizo.

CA7.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías.

CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía do sistema.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercusións de avarías.

CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías segundo a tipoloxía e as características.

CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse as diferenzas obtidas e xustificáronse os resultados.

CA7.6 Realizáronse as operacións de mantemento de acordo cos procedementos establecidos.

CA7.7 Utilizáronse as ferramentas adecuadas para detectar e corrixir problemas no sistema de telefonía.

CA7.8 Documentáronse as intervencións.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de
telefonía.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Conmutación básica. Centrais privadas de conmutación (PBX). Configuración e programación.

  Representación gráfica de sistemas de telefonía. Simboloxía.

 Ferramentas e medios de montaxe para instalacións de telefonía.

  Operadores de telecomunicacións. Servizos. Configuración de servizos.

 Interpretación de planos para a implantación. Colocación de equipamentos.

 Conexión física de sistemas de telefonía. Interfaces e terminadores de rede. Centrais. Terminais fixos e sen fíos.

 Conexión de medios de transmisión de redes fixas e móbiles. Redes de usuario. Programación de equipamentos e terminais.

 Instalación de sistemas de telefonía. Técnicas de integración de sistemas de telefonía. Provedores de servizo. Conexións.

 Configuración de servizos en centrais e terminais. Direccionamento. Seguridade nas comunicacións sen fíos. Inhibidores.

 Instrumentación. Características. Analizador de espectro de RF e medidores ROE. Analizador de radiocomunicacións 2G, 2,5G, 3G, UMTS, WIMAX. Analizador de tráfico e protocolos.

   Instrumentación básica.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Técnicas de verificación de sistemas de telefonía.

 Parámetros básicos de configuración de sistemas de telefonía fixa e móbil. Software de programación, configuración e control.

 Configuracións local e remota. Visualización da sinalización e tráfico.

 Medidas en telefonía. Visualización e medidas de interfaces de telefonía e terminadores de rede. Monitorización do tráfico.

 Técnicas de verificación da funcionalidade en telefonía fixa e VoIP.

   Técnicas de verificación da funcionalidade en telefonía fixa.

 Documentación de posta en servizo de sistemas de telefonía. Follas de probas e aceptación.

 Plans de mantemento. Técnicas de execución. Inspeccións e revisións periódicas.

 0Seguridade e calidade no mantemento de sistemas de telefonía.

 Avarías tipo nas instalacións de telefonía. Síntomas e efectos. Preparación de traballos de mantemento en instalacións de telefonía.

 Técnicas de localización de avarías en sistemas de telefonía. Accesos remotos e telecontrol.

 Diagnóstico e reparación de avarías. Análise de protocolos. Tráfico de rede. Inspeccións visuais.

 Medidas e ensaios. Niveis de sinal. Cobertura. Interferencias e perturbacións: tipos. Características.

 Substitución de equipamentos. Compatibilidades. Axustes. Medidas de parámetros. Instrumental de medida. Protocolos de posta en marcha.

 Documentación de mantemento. Históricos de avarías. Rexistro de actualización de software.
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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 Sistemas de telefonía de voz sobre IP 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas de telefonía de voz sobre IP, determinando os servizos e seleccionando equipamentos e os elementos. SI

RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus elementos. NO

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuando medidas e configurando os equipamentos de comunicacións. NO

RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións. SI

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Detalláronse as características técnicas e funcionais, e as aplicacións da telefonía de voz sobre IP (VoIP).

CA2.2 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomunicacións de VoIP.

CA2.3 Determináronse os servizos de telecomunicacións segundo necesidades e requisitos.

CA2.4 Estruturouse a rede de usuario.

CA2.5 Seleccionáronse equipamentos, software, servidor SIP, proxy, elementos da rede local de usuario, etc.

CA2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da rede local (ToIP) de mobilidade (teléfonos wifi, IP, móbiles, PDA, etc.).

CA2.7 Representáronse os esquemas de conexión dos equipamentos, terminais e elementos.

CA2.8 Determináronse os valores e os parámetros de configuración da instalación.

CA5.4 Recoñecéronse as posibilidades que ofrece a integración de servizos de telefonía.

CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, terminais fixos e móbiles, etc.

   CA5.5.1 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, terminais fixos

CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de VoIP.

CA5.7 Configurouse a rede de mobilidade (ToIP) e os terminais IP específicos, móbiles GSM, PDA, etc.

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamentos, en local e de xeito remoto.

CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento.

CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

CA6.5 Verificouse a comunicación entre os equipamentos fixos e o provedor de servizo.

CA6.8 Elaborouse o informe de posta en servizo.

CA7.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías.

CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía do sistema.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercusións de avarías.

CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías segundo a tipoloxía e as características.

CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse as diferenzas obtidas e xustificáronse os resultados.

CA7.6 Realizáronse as operacións de mantemento de acordo cos procedementos establecidos.

CA7.7 Utilizáronse as ferramentas adecuadas para detectar e corrixir problemas no sistema de telefonía.

CA7.8 Documentáronse as intervencións.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de
telefonía.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Telefonía e redes IP. Características da VoIP. Aplicacións.

 0Confidencialidade das comunicacións.

 Análise de servizos de telecomunicacións VoIP. Operadores e clientes.

 Protocolos abertos para a sinalización. Auditoría de rede. Caracterización da voz humana. Algoritmos de codificación e descodificación (codecs). Calidade de voz en VoIP.

 Protocolos de comunicación VoIP. H323. SIP. IAX, etc. Configuración. Características.

 Transporte en tempo real e redes IP. RTP e RCTP. RTP e NAT.

 Proxys e encamiñadores. Direccionamento IP. Configuración

 Aplicacións informáticas para VoIP. PBX para telefonía IP. Software PBX. Administración básica. Ficheiros e comandos.

 Tarxetas, adaptadores e terminais. Teléfonos IP. Pasarelas (gateways) e adaptadores.

 Garantía de calidade de servizo dun sistema VoIP. Análise de seguridade na rede VoIP.

 Ferramentas e medios de montaxe para instalacións de telefonía.

  Operadores de telecomunicacións. Servizos. Configuración de servizos.

 Interpretación de planos para a implantación. Colocación de equipamentos.
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PROFESIONAIS

Contidos

 Conexión física de sistemas de telefonía. Interfaces e terminadores de rede. Centrais. Terminais fixos e sen fíos.

 Conexión de medios de transmisión de redes fixas e móbiles. Redes de usuario. Programación de equipamentos e terminais.

 Instalación de sistemas de telefonía. Técnicas de integración de sistemas de telefonía. Provedores de servizo. Conexións.

 Configuración de servizos en centrais e terminais. Direccionamento. Seguridade nas comunicacións sen fíos. Inhibidores.

 Software de VoIP. Clientes de VoIP. Teléfonos web (softphone). Teléfonos móbiles. Outros dispositivos móbiles. Configuración. Recoñecemento de sistemas operativos de dispositivos
móbiles.
 Instrumentación. Características. Analizador de espectro de RF e medidores ROE. Analizador de radiocomunicacións 2G, 2,5G, 3G, UMTS, WIMAX. Analizador de tráfico e protocolos.

   Instrumentación básica.

 Técnicas de verificación de sistemas de telefonía.

 Parámetros básicos de configuración de sistemas de telefonía fixa e móbil. Software de programación, configuración e control.

 Configuracións local e remota. Visualización da sinalización e tráfico.

 Medidas en telefonía. Visualización e medidas de interfaces de telefonía e terminadores de rede. Monitorización do tráfico.

 Técnicas de verificación da funcionalidade en telefonía fixa e VoIP.

 Documentación de posta en servizo de sistemas de telefonía. Follas de probas e aceptación.

 Plans de mantemento. Técnicas de execución. Inspeccións e revisións periódicas.

 0Seguridade e calidade no mantemento de sistemas de telefonía.

 Avarías tipo nas instalacións de telefonía. Síntomas e efectos. Preparación de traballos de mantemento en instalacións de telefonía.

 Técnicas de localización de avarías en sistemas de telefonía. Accesos remotos e telecontrol.

 Diagnóstico e reparación de avarías. Análise de protocolos. Tráfico de rede. Inspeccións visuais.

 Medidas e ensaios. Niveis de sinal. Cobertura. Interferencias e perturbacións: tipos. Características.

 Substitución de equipamentos. Compatibilidades. Axustes. Medidas de parámetros. Instrumental de medida. Protocolos de posta en marcha.

 Documentación de mantemento. Históricos de avarías. Rexistro de actualización de software.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Sistemas de radiocomunicacións para telefonía 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza sistemas de radiocomunicacións para telefonía, identificando a súa estrutura e analizando o funcionamento dos equipamentos que a integran. SI

RA4 - Instala estacións base interpretando planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe e configurando equipamentos. SI

RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus elementos. NO

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuando medidas e configurando os equipamentos de comunicacións. SI

RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións. SI

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse regulamentos e normativas.

CA3.2 Definíronse os sistemas de radiocomunicación segundo a súa colocación (urbana, rural, móbil, etc.), a tecnoloxía e a cobertura (local e metropolitana).

CA3.3 Identificouse a estrutura das redes terrestres fixas e móbiles de radiocomunicacións.

CA3.4 Recoñecéronse as infraestruturas e as redes da telefonía vía satélite.

CA3.5 Recoñecéronse características dos equipamentos e das instalacións asociadas (medios de transmisión, sistemas radiantes e de alimentación, etc.).

CA3.6 Identificáronse as interfaces de conexión entre os equipamentos de radio e a rede troncal de comunicación.

CA3.7 Determináronse os parámetros de configuración dos equipamentos de radiocomunicacións.

CA3.8 Identificáronse os sistemas e os modos de acceso remoto e telecontrol aos equipamentos.

CA4.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a instalación.

CA4.2 Realizouse a implantación da instalación.

CA4.3 Colocáronse e fixáronse os equipamentos e os elementos auxiliares e de canalización.

CA4.4 Tendeuse o cableamento da instalación.

CA4.5 Conectáronse os equipamentos de telefonía, da rede troncal e das instalacións asociadas.

CA4.6 Configuráronse os equipamentos celulares de telefonía, GSM, TETRA, etc.

CA4.7 Aplicáronse os criterios de calidade e seguridade nas operacións de montaxe.

CA4.8 Elaborouse a documentación técnica da montaxe.
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Criterios de avaliación

CA5.4 Recoñecéronse as posibilidades que ofrece a integración de servizos de telefonía.

CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, terminais fixos e móbiles, etc.

CA5.7 Configurouse a rede de mobilidade (ToIP) e os terminais IP específicos, móbiles GSM, PDA, etc.

CA5.8 Estableceuse comunicación vía satélite con modem DSL ou terminais telefónicos específicos.

CA5.9 Implementouse o sistema de mobilidade vía satélite coa telefonía ToIP e GSM.

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamentos, en local e de xeito remoto.

CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento.

CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA6.5 Verificouse a comunicación entre os equipamentos fixos e o provedor de servizo.

CA6.6 Verificáronse as condicións de radiación e cobertura.

CA6.7 Estableceuse comunicación entre equipamentos radiocelulares, coa rede troncal e entre estacións base.

CA6.8 Elaborouse o informe de posta en servizo.

CA7.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías.

CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía do sistema.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercusións de avarías.

CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías segundo a tipoloxía e as características.

CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse as diferenzas obtidas e xustificáronse os resultados.

CA7.6 Realizáronse as operacións de mantemento de acordo cos procedementos establecidos.

CA7.7 Utilizáronse as ferramentas adecuadas para detectar e corrixir problemas no sistema de telefonía.

CA7.8 Documentáronse as intervencións.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de
telefonía.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.8.e) Contidos

Contidos

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Normativas e regulamentos específicos.

 0Configuración dos equipamentos de radiocomunicacións para telefonía. Software de control. Manuais de equipamentos de radiocomunicacións.

  Redes fixas e móbiles de radiocomunicacións. Características.

  Sistemas e equipamentos de acceso remoto. Telecontrol. Módems con cables e sen eles. Configuración.

 Niveis de exposición e radicación de emisións radioeléctricas.

 Sistemas de radiocomunicacións. Características. Protocolos.

 Redes móbiles e fixas. Arquitectura de redes por capas. Tecnoloxías e servizos. Estándar TETRA. PMR/PAMR. LMDS/WIMAX. TMA GSM. TMA DCS 1800. IMT2000/UMTS.

 Redes de acceso vía radio en servizos fixos terrestres. Estacións base transportables. Radioenlaces analóxicos e dixitais.

 Telefonía vía satélite. Constelacións. Características. Infraestruturas satelitais. Centrais terrestres. Terminais. Operadores e servizos. Instalacións asociadas. Sistemas radiantes.

 Seguridade nas comunicacións. Sistemas de inhibición.

 Sistemas de alimentación en continua e alterna. Sistemas de alimentación ininterrompida. Grupos electróxenos e placas solares. Convertedores. Baterías. Métodos de carga. Sistemas de
refrixeración e ventilación.
 Interfaces físicos. Interface radio. Interfaces para medios de transmisión por cable.

 Ferramentas e medios de montaxe para instalacións de estacións base.

 0Técnicas de seguimento e control da montaxe. Aplicación de plans de calidade e seguridade.

  Documentación de montaxe.

 Interpretación de planos para a implantación. Colocación de equipamentos.

 Montaxe de equipamentos para telefonía móbil e celular. Estacións base. Células e microcélulas. GSM/GPRS/UMTS, etc. Antenas.

 Equipamento radio TETRA. Transceptores. Bastidores. Sistema radiante. Accesorios. Elementos auxiliares. Módems de acceso remoto.

 Cableamento específico de estacións base. Tipos e características. Conectadores e accesorios.

 Conexión física de equipamentos de estacións base. Interfaces. Duplexores. Adaptadores. Sistemas de alimentación.

 Conexión de medios de transmisión de redes fixas e móbiles. Conectadores. Electrónica de rede. Regretas. Accesorios. Ferramenta e utensilios.

 Configuración de equipamentos e redes de radiocomunicacións (telefonía celular). Software de control. Manuais de equipamentos de radiocomunicacións.

 Parámetros e ferramentas de configuración en redes fixas e móbiles.

 Ferramentas e medios de montaxe para instalacións de telefonía.

 0Converxencia da telefonía vía satélite coa telefonía celular e ToIP.

  Operadores de telecomunicacións. Servizos. Configuración de servizos.

 Interpretación de planos para a implantación. Colocación de equipamentos.

 Conexión física de sistemas de telefonía. Interfaces e terminadores de rede. Centrais. Terminais fixos e sen fíos.

 Conexión de medios de transmisión de redes fixas e móbiles. Redes de usuario. Programación de equipamentos e terminais.

 Instalación de sistemas de telefonía. Técnicas de integración de sistemas de telefonía. Provedores de servizo. Conexións.

 Sistemas celulares DECT e GSM. Antenas. Sistemas de alimentación.

 Configuración de servizos en centrais e terminais. Direccionamento. Seguridade nas comunicacións sen fíos. Inhibidores.

 Software de VoIP. Clientes de VoIP. Teléfonos web (softphone). Teléfonos móbiles. Outros dispositivos móbiles. Configuración. Recoñecemento de sistemas operativos de dispositivos
móbiles.
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Contidos

 Instalación de sistemas de telefonía vía satélite. Terminais. Antenas. Configuración e direccionamento de terminais vía satélite.

 Instrumentación. Características. Analizador de espectro de RF e medidores ROE. Analizador de radiocomunicacións 2G, 2,5G, 3G, UMTS, WIMAX. Analizador de tráfico e protocolos.

 Técnicas de verificación de sistemas de telefonía.

 Parámetros básicos de configuración de sistemas de telefonía fixa e móbil. Software de programación, configuración e control.

 Configuracións local e remota. Visualización da sinalización e tráfico.

 Medidas en telefonía. Visualización e medidas de interfaces de telefonía e terminadores de rede. Monitorización do tráfico.

 Medidas en estacións base celulares. Transmisión. Niveis de sinal. Radiación. Zonas de cobertura. Equipamentos GSM/GPRS/UMTS e TETRA. Terminais portátiles e móbiles.

 Documentación de posta en servizo de sistemas de telefonía. Follas de probas e aceptación.

 Plans de mantemento. Técnicas de execución. Inspeccións e revisións periódicas.

 0Seguridade e calidade no mantemento de sistemas de telefonía.

 Avarías tipo nas instalacións de telefonía. Síntomas e efectos. Preparación de traballos de mantemento en instalacións de telefonía.

 Técnicas de localización de avarías en sistemas de telefonía. Accesos remotos e telecontrol.

 Diagnóstico e reparación de avarías. Análise de protocolos. Tráfico de rede. Inspeccións visuais.

 Medidas e ensaios. Niveis de sinal. Cobertura. Interferencias e perturbacións: tipos. Características.

 Substitución de equipamentos. Compatibilidades. Axustes. Medidas de parámetros. Instrumental de medida. Protocolos de posta en marcha.

 Documentación de mantemento. Históricos de avarías. Rexistro de actualización de software.
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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 en dúas partes, unha teórica e outra práctica:

- Na parte teórica faranse tres exames, un por cada avaliación

- Na parte práctica o alumnado terá que facer varias actividades por cada avaliación.

A parte teórica ten un peso do 40%, a parte práctica do 50% e a actitude do alumno do

10%. Estas porcentaxes aplicanse en cada avaliación.

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 e conta o traballo realizado nas horas de clase

polo alumno e a súa actitude. O módulo superase o acadar unha calificación global de

cinco puntos ou máis.

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES:

- Realización práctica (60%)

- Memoria práctica (40%)

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

Cando non sexa posible a avaliación por motivos xustificados tratarase de habilitar a posibilidade de recuperación, ben coa realización tardía da/s

tarefa/s correspondente/s ou con realización de outras equivalentes. Cando isto non sexa posible, avaliarase mediante proba escrita e/ou lista de

cotexo ao final do período de avaliación.

No caso de non existir xustificación a avaliación ao final do período será a única medida habilitada e a cualificación máxima reducidarase ao 75%.

Aqueles alumnos de segundo curso como módulo pendente poderán consultar dúbidas e seguir a evolución do módulo mediante tutorias co

profesor, a aula virtual ou medios similares. A avaliación realizarase mediante proba escrita y/o práctica no periodo que se establezca co fin de que

poidan realizar a FCT no período ordinario.

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

Os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua terán que superar unha proba no mes de xuño. Esta proba avaliará a adquisición de todos

os resultados de aprendizaxe. Para o que se realizaran dúas probas, unha proba escrita que recolla os contidos conceptuais e unha proba práctica

que permita avaliar os contidos procedimentais e actitudinais.

Os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua terán que presentar todos os exercicios e memorias de prácticas realizados nas distintas

unidades deste módulo. O momento de presentalos será na data fixada polo centro para a realización da proba extraordinaria. Aqueles alumnos

que non presenten todos estes traballos non poderán superar o módulo.
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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 avaliará o desenvolvemento da unidade, revisara se se

acadaron os obxectivos, se as actividades foron axeitadas e se a temporalización foi adecuada.

O proceso de seguimento da programación permitirá ao docente adaptar cada unidade as necesidades do grupo de forma que os alumnos acaden

os resultados de aprendizaxe.

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

A avaliación inicial realizarase mediante un cuestionario na primeira sesión do módulo, asociado á presentación e á introdución do módulo. As

cuestións da avaliación inicial serán comentadas na aula para ter unha primeira valoración do punto de partida e para observar a reacción dos

alumnos ante as cuestións. Posteriormente analizaranse os cuestionarios para detectar elementos problemáticos que requiran de intervención para

asegurar o correcto seguemento do módulo. Cando a dificultade sexa xeralizada abordarase no grupo-clase, noutro caso tratarase de forma

individualizada.

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

No desenvolvemento da programación tomaranse de ser preciso dous tipos de medidas de reforzo:

A) No caso de que as dificultades radiquen na falta de base do alumnado propoñeranse actividades de nivelación centradas nos instrumentos

precisos para o axeitado seguemento do módulo. En xeral, as tarefas propostas serán realizadas e comentadas fóra do horario de clase salvo que

a dificultade sexa xeralizada e impida o correcto desenvolvemento das unidades. Neste último caso repasaranse os intrumentos precisos en cada

momento, podendo encomendar tarefas para a súa realización fóra do horario de clase.

B) No caso de que as dificultades radiquen en aptitudes ou necesidades especiais do alumnado tratarase de facer as adaptacións precisas na

proposta e desenvolvemento de tarefas e procurarase realizar unha especial supervisión no desenvolvemento das mesmas. Do mesmo xeito

valorarase a utilización de técnicas de aprendizaxe cooperativo e outras técnicas de grupos que faciliten a aprendizaxe entre iguais.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Na programación integraranse no propio desenvolvemento das actividades, ademais dos contidos propios do módulo, valores relacionados coa

formación dos alumnos como adultos con capacidade crítica. Estes temas transversais abarcarán o traballo da empatía, a comprensión, valoración

do traballo alleo, a axuda mutua, o espítu de colaboración,o emprendemento e o respecto polo medio ambiente, entre outros.

Para isto desenvolveranse actividades de traballo en equipo e colaborativo e valoraranse e correxiranse as actitudes e formas de proceder no

desenvolvemento das tarefas.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

No desenvolvemento desta programación propóñense a seguintes actividades complementarias e extraescolares:

* Visita á empresa de telecomunicacións Telefónica e ao seu museo n'A Coruña en relación coa UD4.

* Visita á empresa de telecomunicacións R en relación coas UD3, UD4 e UD10.

* Visita a un reemisor en relación coa UD9.

Promoverase ademais a participación do alumnado nas actividades estraescolares propostas polo centro tales como o campionato de fútbol-sala, e

outras, no fomento das actitudes e valores humanos.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía ensino semiprencial 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 se volve a teleformación por motivos do COVID. 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

10.3) Seguimento do curso.

O seguimento será por medio da aula virtual cando os alumnos estén na quenda do fogar.

10.4) Integración das aprendizaxes non adquiridas.

Neste módulo non hai ningún alumno que teña que integrar os aprendizaxes o ser o módulo de primeiro.
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10.5) Semipresencialidad.

Os aspectos do curriculum serán os mesmos que figuran na programación (ensino 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 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0552 Sistemas informáticos e redes locais 82022/2023 255213

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

Profesorado asignado ao módulo FRANCISCO EULOGIO PONTE GONZÁLEZ

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

Os requisitos xerais de cualificación profesional do sistema productivo para este técnico en referencia a este módulo son: Instalar, configurar e

manter sistemas microinformaticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos entornos, asegurando a sua funcionalidade e aplicando

os protocolos de calidad, seguranza e respeto ó medio ambiente.

Na actualidade o sector dos servicios informáticos está a sufrir unha importante evolución. O desenrolo dos sistemas de comunicacións que

permiten o doado acceso ás redes de comunicacions e ós novos servicios telemáticos xunto coas novas tecnoloxías multimedia, requiren novos

profesionais especializados nelas. Ademáis as pequenas e medianas empresas pioneiras en instalar ordenadores nos procesos de administración

e xestión van renovando os seus sistemas informáticos exixindo cada vez maiores prestaciones dos mesmos e precisando dun profesional que

garantice o seu correcto funcionamento, detectando e correxindo fallos e problemas que poideran xurdir.

É neste entorno onde aparecen as funcións e tarefas a desenrolar polo técnico superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos no

ámbito empresarial correspondente, as cales formularánse como enunciados de competencia no perfil profesional deste ciclo. Sobre esta base

establécense os contidos necesarios para acadar as capacidades terminais correspondentes ós requerimientos establecidos.
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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 Deseño básico e montaxe de circuitos dixitais combinacionais e secuenciais, tendo en conta as súas
caracteristicas e aplicacions.

Circuitos dixitais 70 20

2 Selección, configuración e mantemento de equipos informáticos.Equipos informáticos 30 20

3 Instalación de diferentes sistemas operativos e de aplicacións software requeridas nos sistemas de
telecomunicacións e informáticos.

Sistemas operativos e
aplicacións

35 20

4 Desenvolver e modificar códigos de algoritmos que resolvan aplicacións sinxelas.Linguaxes de
programación

55 20

5 Selección, configuración e mantemento de redes de área local e redes sen fíos.Redes de área local 65 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Circuitos dixitais 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

CA1.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

CA1.5 Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais e secuenciais.

CA1.6 Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital.

CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos con memorias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Técnicas dixitais.

 Sistemas de numeración e códigos.

 Portas lóxicas: tipos.

 Circuítos combinacionais: tipos.

 Circuítos secuenciais: tipos.

 Circuítos convertedores dixital-analóxico e analóxico-dixital.

 Memorias: estrutura e tipos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Equipos informáticos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema de telecomunicacións e define a composición e as características dos seus elementos. SI

RA3 - Configura equipamentos informáticos, para o que examina as características requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o hardware e o software. NO

RA8 - Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa integración
no sistema de telecomunicacións. NO

RA9 - Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou monitorización e efectuando a corrección das disfuncións. 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 Determináronse as necesidades informáticas dos sistemas de telecomunicación.

CA2.2 Identificáronse os equipamentos en función das aplicacións do sistema de telecomunicacións.

CA2.3 Caracterizáronse os compoñentes do equipamento informático.

CA2.4 Caracterizáronse tipos de periféricos.

CA2.5 Determináronse as necesidades de software e hardware dos sistemas de telecomunicacións.

CA3.2 Interpretouse a documentación técnica dos elementos do equipamento.

CA3.3 Instalouse o hardware do equipamento informático.

CA3.4 Instaláronse os periféricos específicos.

CA3.7 Documentouse o proceso de montaxe.

CA8.1 Identificáronse os puntos de control.

CA8.2 Aplicouse o plan de posta en servizo.

CA8.3 Probouse o funcionamento do hardware do sistema.

CA8.8 Documentouse a posta en servizo.

CA9.1 Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas dos sistemas informáticos e redes locais.

CA9.2 Aplicouse o plan de mantemento.

CA9.3 Utilizáronse ferramentas de hardware e software de diagnóstico e monitorización.

CA9.4 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo e preditivo.

CA9.6 Arranxouse a avaría.
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Criterios de avaliación

CA9.7 Restituíuse o funcionamento.

CA9.8 Documentáronse as intervencións de mantemento.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características e análise das necesidades informáticas dos sistemas de telecomunicación segundo o seu contorno.

 0Periféricos: características e tipoloxía

  Equipamentos e tecnoloxías aplicadas a sistemas informáticos de telecomunicacións.

 Arquitectura de hardware dun sistema informático.

 Subsistemas de E/S. Controladores e sistemas de bus.

 Elementos de hardware dun sistema informático: características e tipoloxía.

 Dispositivos de almacenamento: tipoloxía, instalación e configuración.

 Dispositivos de almacenamento en rede: instalación e configuración.

 Fontes de alimentación. SAI.

 Documentación técnica dos compoñentes. Manexo de dispositivos hardware.

 Fases de montaxe de sistemas informáticos.

 Montaxe e ensamblaxe de elementos internos e periféricos. Ferramentas.

 Técnicas de verificación e axuste de sistemas. Identificación de puntos de control.

 Plans de posta en servizo de sistemas informáticos.

 Documentación. Follas de traballo.

 Tipoloxías das avarías. Procedementos de actuación nas avarías.

 Plans de mantemento de sistemas informáticos de telecomunicacións e redes locais de datos.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Ferramentas de hardware e software, e utilidades do sistema. Técnicas de substitución de equipamentos e elementos.

 Documentación de avarías. Históricos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas operativos e aplicacións 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Configura equipamentos informáticos, para o que examina as características requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o hardware e o software. SI

RA4 - Configura servizos e funcións específicas no sistema informático, e planifica a súa implantación, tendo en conta as especificacións do sistema de
telecomunicacións. SI

RA8 - Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa integración
no sistema de telecomunicacións. NO

RA9 - Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou monitorización e efectuando a corrección das disfuncións. 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 Verificouse que o hardware e software respondan ás necesidades do sistema.

CA3.2 Interpretouse a documentación técnica dos elementos do equipamento.

CA3.3 Instalouse o hardware do equipamento informático.

CA3.4 Instaláronse os periféricos específicos.

CA3.5 Cargáronse os sistemas operativos.

CA3.6 Configurouse o software do equipamento.

CA3.7 Documentouse o proceso de montaxe.

CA4.1 Interpretáronse os requisitos de software do sistema.

CA4.2 Planificouse a asignación de servizos e funcións.

CA4.3 Configuráronse contas de usuario, perfís e políticas de contrasinais.

CA4.4 Configuráronse aplicacións e servizos requiridos.

CA4.5 Utilizáronse ferramentas de virtualización e simulación do sistema informático.

CA4.6 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA8.1 Identificáronse os puntos de control.

CA8.2 Aplicouse o plan de posta en servizo.

CA8.3 Probouse o funcionamento do hardware do sistema.

CA8.4 Comprobouse o funcionamento do software do sistema.

CA8.7 Realizáronse probas de rendemento do sistema informático.
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Criterios de avaliación

CA8.8 Documentouse a posta en servizo.

CA9.1 Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas dos sistemas informáticos e redes locais.

CA9.2 Aplicouse o plan de mantemento.

CA9.3 Utilizáronse ferramentas de hardware e software de diagnóstico e monitorización.

CA9.4 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo e preditivo.

CA9.5 Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA9.6 Arranxouse a avaría.

CA9.7 Restituíuse o funcionamento.

CA9.8 Documentáronse as intervencións de mantemento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas operativos: concepto, evolución, características e estrutura.

 Software nun sistema informático: aplicacións informáticas.

 Instalación de sistemas operativos.

 Instalación de controladores de elementos do sistema informático.

 Configuración de equipamento informático.

 Verificación e posta a punto do equipamento.

 Control do proceso de instalación e montaxe de elementos dun equipamento informático: normas de seguridade.

 Configuración de sistemas informáticos aplicados a telecomunicacións.

 Administración e configuración dos sistemas operativos. Administración de servizos. Xestión de procesos e recursos. Instalación de programas.

 Xestión de usuarios e administración de permisos. Automatización de tarefas. Scripts. Batchs.

 Ferramentas do sistema operativo. Ferramentas de virtualización e simulación de sistemas.

 Procedementos de supervisión e implantación de software. Ciclo de implantación: instalación, configuración, verificación e axuste.

 Técnicas de verificación de sistemas informáticos de telecomunicacións.

 Plans de posta en servizo de sistemas informáticos.

 Técnicas de medición de parámetros do sistema. Ferramentas de monitorización de hardware e software.

 Rendemento dos sistemas e as cargas de traballo. Simulación de cargas de equipamentos en produción. Consumo de recursos.

 Documentación. Follas de traballo.

 Tipoloxías das avarías. Procedementos de actuación nas avarías.

 Plans de mantemento de sistemas informáticos de telecomunicacións e redes locais de datos.
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Contidos

 Métodos de análise de sistema. Ferramentas virtuais, de simulación e de optimización.

 Execución de tarefas. Conceptos básicos sobre seguridade nos sistemas operativos. Ataques de virus. Características, solucións e ferramentas de diagnóstico.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Ferramentas de hardware e software, e utilidades do sistema. Técnicas de substitución de equipamentos e elementos.

 Reinstalación de software.

 Copias de seguridade. Planificación. Automatización. Restauración.

 Documentación de avarías. Históricos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Linguaxes de programación 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación.

CA5.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa informático para a linguaxe elixida.

CA5.3 Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos sinxelos.

CA5.4 Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando e modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida.

CA5.5 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os operadores propios da linguaxe elixida.

CA5.6 Introducíronse comentarios no código.

CA5.7 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na linguaxe elixida.

CA5.8 Realizáronse operacións de E/S.

CA5.9 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos.

CA5.10 Probáronse e depuráronse os programas.

CA5.11 Manexáronse módulos predefinidos na elaboración dos programas.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xestión de usuarios e administración de permisos. Automatización de tarefas. Scripts. Batchs.

 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
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Contidos

 Contornos integrados de desenvolvemento.

 Identificadores.

 Tipos de datos simples: variables, literais e constantes.

 Datos estruturados: arrays e cadeas.

 Acceso a datos: tipos de direccionamento.

 Operadores e expresións.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Redes de área local 65

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicacións, con interpretación das especificacións do sistema e configuración das partes física e
lóxica. SI

RA7 - Integra redes locais sen fíos (WLAN) en sistemas de telecomunicacións, con interpretación das especificacións do sistema e configuración das partes física e
lóxica. SI

RA8 - Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de datos aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa integración
no sistema de telecomunicacións. NO

RA9 - Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico ou monitorización e efectuando a corrección das disfuncións. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Caracterizáronse os compoñentes das redes de datos.

CA6.2 Identificáronse as topoloxías e as estruturas de redes.

CA6.3 Distinguiuse o funcionamento e as características dos elementos de traballo en rede (networking).

CA6.4 Recoñecéronse os protocolos de comunicación.

CA6.5 Deseñouse unha rede LAN e o seu direccionamento.

CA6.6 Montouse a electrónica de rede e elementos asociados.

CA6.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da rede.

CA6.8 Configurouse unha rede LAN.

CA6.9 Comprobouse o funcionamento da rede LAN.

CA7.1 Definíronse as redes sen fíos de acceso local (WLAN).

CA7.2 Determináronse os compoñentes e características das redes WLAN.

CA7.3 Deseñouse unha rede WLAN e o seu direccionamento.

CA7.4 Colocáronse os dispositivos e os equipamentos.

CA7.5 Configuráronse os servizos e os dispositivos da rede WLAN.

CA7.6 Configuráronse os elementos de seguridade da rede.

CA7.7 Verificouse o funcionamento da WLAN.

CA8.5 Verificouse o funcionamento das redes.

CA8.6 Realizouse a integración dos equipamentos informáticos no sistema de telecomunicacións.
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Criterios de avaliación

CA8.8 Documentouse a posta en servizo.

CA9.1 Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas dos sistemas informáticos e redes locais.

CA9.3 Utilizáronse ferramentas de hardware e software de diagnóstico e monitorización.

CA9.5 Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA9.6 Arranxouse a avaría.

CA9.7 Restituíuse o funcionamento.

CA9.8 Documentáronse as intervencións de mantemento.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Arquitectura cliente-servidor. Planificación de servizos e funcións. DHCP, DNS, FTP, etc.

 Redes de datos. Elementos da rede. Topoloxías e estrutura.

 Tipos de redes de datos. Ethernet. Descrición e tramas.

 Protocolos de comunicación e uso de modelos en capas. Modelos TCP/IP e OSI.

 Capa de aplicación e capa de transporte. Servizos e protocolos da capa de aplicación. Funcións da capa de transporte.

 Protocolo TCP e UDP. Capa de rede. Protocolo de resolución de direccións (ARP).

 Planificación de redes. Cableamento estruturado. Cable e fibra óptica.

 Direccionamento. Subredes. Encamiñamento. Capas de enlace de datos e física. Capa de enlace de datos: MAC e LLC.

 Electrónica de rede e elementos auxiliares. Encamiñadores. Hubs, switches, etc.

 Montaxe, configuración e supervisión da rede. Configuración de dispositivos de rede. Monitorización.

 Redes WLAN. Estándares 802.11 a, b, g, n, etc.

 Compoñentes da LAN sen fíos. Puntos de acceso. Encamiñadores.

 Deseño dunha WLAN. Software de dispositivos e clientes; firmware.

 Topoloxías. Ad-Hoc. Infraestruturas.

 Planificación de WLAN. Asociación de WLAN.

 Configuración de dispositivos. Encamiñadores. Puntos de acceso. Modos de funcionamento.

 Montaxe e configuración de dispositivos e equipamentos dunha WLAN.

 Seguridade e protección de redes sen fíos. Configuración. Denegación de servizos (DOS). Ataques. Sistemas de encriptaxe WEP. WPA. AES. Algoritmos de encriptaxe TKIP, etc.

 Procedementos de verificación de redes sen fíos. Aparellos de medida.

 Plans de posta en servizo de sistemas informáticos.

 Técnicas de medición de parámetros do sistema. Ferramentas de monitorización de hardware e software.
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Contidos

 Integración de sistemas. Verificación da conectividade lóxica dos elementos do sistema. Protocolo ICMP. Monitorización. Protocolo SNMP.

 Plans de posta en servizo de redes locais.

 Técnicas de verificación de redes LAN e WLAN.

 Documentación. Follas de traballo.

 Tipoloxías das avarías. Procedementos de actuación nas avarías.

 Plans de mantemento de sistemas informáticos de telecomunicacións e redes locais de datos.

 Métodos de análise de sistema. Ferramentas virtuais, de simulación e de optimización.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Ferramentas de hardware e software, e utilidades do sistema. Técnicas de substitución de equipamentos e elementos.

 Reinstalación de software.

 Documentación de avarías. Históricos.
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**Mínimos exixibles**. Son os indicados no apartado ''4.c Axustar avaliación''.

  * Circuitos dixitais

    * Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

    * Montáronse ou simuláronse circuitos combinacionais e secuenciais.

  * Equipos informáticos de telecomunicacións.

    * Caracterizáronse os compoñentes do equipamento informático.

    * Caracterizáronse tipos de periféricos.

    * Interpretouse a documentación técnica dos elementos do equipamento.

    * Instalouse o hardware do equipamento informático.

    * Instaláronse os periféricos específicos.

  * Sistemas Operativos e aplicacions software.

    * Cargáronse os sistemas operativos.

  * Configuración e posta en marcha dun sistema informático.

    * Configuráronse contas de usuario, perfís e políticas de contrasinais.

    * Configuráronse aplicacións e servizos requiridos.

    * Comprobouse o funcionamento do software do sistema.

  * Linguaxes de programación

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

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

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

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

    * Realizáronse operacións de E/S.

    * Escribíronse e compiláronse programas sinxelos.

    * Probáronse e depuráronse os programas.

  * Redes locais de datos LAN e WLAN

    * Caracterizáronse os compoñentes das redes de datos.

    * Deseñouse unha rede LAN/WLAN e o seu direccionamento.

    * Conectáronse os equipamentos e os elementos da rede.

    * Configurouse unha rede LAN/WLAN.

    * Comprobouse o funcionamento da rede LAN/WLAN.

  * Mantemento de sistemas informáticos e redes locais.

    * Utilizáronse ferramentas de hardware e software de diagnóstico e monitorización.

    * Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

    * Arranxouse a avaría.

**Criterios de cualificación**

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  - Para superar o módulo deberán superarse todos os mínimos esixibles.

  - **Instrumentos de avaliación das UD**. Realizarase unha avaliación de cada UD cos seguintes instrumentos:

    - **Actividades**: Tarefas realizadas en clase e/ou entregadas polo alumno.

    - **Exame**: Que comprenderá cuestións teóricas e/ou prácticas.

  - **Criterios de cualificación da UD**

    - **Actividades**

      * Estarán agrupadas por bloques dentro de cada UD.

      * Cada bloque terá unha nota, que será a media aritmética de todas as súas actividades.

      * A nota global das actividades dunha UD será a media aritmética das notas dos bloques.

      * A nota global das actividades dunha UD comprenderá o 40 % da nota da UD.

    - **Exame**

      * O exame constará de unha parte teórica e/ou unha parte práctica, dependendo do contido da unidade didáctica.

      * A parte teórica, de existir, será unha proba escrita, que consistirá nunha serie de problemas, preguntas, cuestionarios, exercicios, etc,

relacionados cos criterios de avaliación máis teóricos da UD.

      * A parte práctica consistirá nunha serie de items relacionados cos criterios de avaliación máis prácticos da UD que permitan evidenciar o nivel

de aprendizaxe do alumnado nas realizacións prácticas da UD: Montaxes e supostos prácticos.

      * A nota global do exame comprenderá o 60 % da nota da UD.

  - **Nota da avaliación ordinaria**

    * A avaliación farase por trimestre.

    * A súa nota será a media aritmética das UD vistas nesa avaliación tendo en conta o peso relativo de cada unha no conxunto do módulo.

    * O resultado da media será truncado con cero decimais para obter a nota final da avaliación, aínda que o resultado truncado con dous decimais

gardarase para os cálculos da nota final do módulo, tal como se especifica máis adiante.

    * Exemplo. Se a primeira avaliación abarca dúas UD, UD1 cun peso 28 % e UD2 co 12 %, o cálculo da nota do módulo nesa avaliación quedaría

como segue:

      * O porcentaxe total das UD nesa avaliación é de 28+12=40 %.

      * Logo o peso da UD1 nesa avaliación resultará ser de (28*100/40)= 70 %; e o peso de UD2 (12*100/40)= 30 %.

      * Se por exemplo o alumno ten un ''6'' na UD1 e un ''4'' na UD2 a súa nota será de (6*70+4*30)/100=5,4 , que truncado da unha nota de ''5'' na

avaliación de ese módulo.

  - **Nota final do módulo**

    * Será a media aritmética das UD tendo en conta o peso relativo de cada unha no conxunto do módulo.

    * O resultado da media será truncado con cero decimais para obter a nota final do módulo.

    * **A nota de aprobado será igual ou superior a cinco puntos**.

    * O alumno que suspenda o módulo deberá facer o proceso de recuperación que se indica no apartado [[edu:sire:doc:prg:cap_06|6.-

Procedemento para recuperacións]] desta programación.

    * Exemplo de cálculo da nota final do módulo.

      * Pesos das UD: UD1=28 %, UD2=12 %, UD3=15 %; UD4=20% e UD5=25 %.

      * Notas do alumno: UD1=4, UD2=6, UD3=5; UD4=8 e UD5=8.

      * Cálculo: A súa nota será de (4*28+6*12+5*15+8*20+8*25)/100=6,19 , que truncado da unha nota final do módulo de ''6''.

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

**Adaptación á pandemia**

  * Terase en conta o explicado no apartado 10 da programación.

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

- **Dúbidas**

    * En xuño establécese un período de recuperación onde se resolverán as dúbidas sobre os contidos da materia aos alumnos co módulo

suspenso.

    * Dentro deste período de recuperación fixarase o exame presencial final sobre a materia a recuperar.

- **Actividades**

    * Dentro do período de recuperación, os alumnos entregarán ao profesor as memorias das actividades que se solicitaron ao longo do curso e

que aínda estivesen pendentes de entregar das unidades didácticas suspensas.

    * O profesor valorará as actividades entregadas mediante cuestións relacionadas coas mesmas.

- **Exame presencial final**.

    * O contido do exame presencial final estará dividido por UD: Os alumnos realizaran as probas correspondentes as UD que teñan suspensas.

- **Nota final do módulo**

    * A valoración das actividades entregadas comprenderá o 40 % da nota final do módulo.

    * A nota obtida no exame comprenderá o 60 % da nota final do módulo.

    * Para aprobar o módulo os alumnos deberán de obter unha nota final do módulo igual ou superior a 5 puntos.

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

- **Pérdida**. Os alumnos cun número de faltas superior ao 10 % da duración do módulo perden o dereito á avalación continua pero teñen dereito

á realización dunha proba extraordinaria de avaliación segundo a Orde do 12 de xullo de 2011 polo que se fai necesario prever o sistema de

avaliación que se aplicará nestes casos.

- **Procedemento**. O procedemento de avaliación será un exame presencial final, semellante en contido e estrutura ao exposto no apartado

anterior, como tamén a valoración das actividades entregadas. Os pesos e porcentaxes serán os mesmos que se indicaron no apartado anterior.

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

O seguimento da programación e a avaliación da práctica docente realizaráse nesta propia plataforma, no apartado "seguimento da programación"

e entregarase o titor na reunión mensual do equipo docente.

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

información relevante co fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar decisións o respecto.
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En relación a los procedementos e instrumentos para a avaliación da ensinanza, utilizaranse os seguintes:

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

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

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

alumnos nas titorías con respecto os diversos módulos.

  - Os cuestionarios contestados polos propios profesores e polos alumnos sobre asuntos que afecten a marcha xeral do centro e do módulo.

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 características 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.

Nos casos dos alumnos con necesidades especiais seguiranse os protocolos establecidos pola Consellería de Educación e seguindo as directrices

do Departamento de Orientación do centro.

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 ao éxito ou fracaso en moitos casos.

Dadas estas diferenzas de aprendizaxe que poden darse entre os alumnos, propóñense as seguintes medidas:

  - Estimulación do traballo en grupo e colaborativo.

  - Cando por limitacións no aula haxa que compartir equipamentos didácticos, organizaranse os alumnos en grupos heteroxéneos.

  - 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.

Nos casos dos alumnos con necesidades especiais seguiranse os protocolos establecidos pola Consellería de Educación e seguindo as directrices

do Departamento de Orientación do centro.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En todas as actividades desenvolvidas na aula taller, os contidos específicos do módulo complementaranse cos transversais que favorezan a
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formación integral do alumno.

  - **Educación para a saúde**: Nas actividades prácticas respetaranse as normas de seguridade e hixiene, e no emprego do ordenador

adoptaranse posturas ergonómicas.

  - **Educación para o respeto do medio ambiente**: No estudo de compoñentes e sistemas analizárase o seu impacto medioambiental buscando

noticias de actualidad, e as medidas a tomar para o tratamento dos residuos xerados polos desechos de equipos obsoletos: recollida, tratamento

adecuado e refugallo se fora o caso.

  - **Educación para a paz**: Fomentaranse actitudes tolerantes e respectuosas entre os compañeiros tanto nos debates como no traballo en

equipo, tratando de lograr un ambiente agradable que estimule o estudo.

  - **Educación para a igualdade entre sexos**: As tarefas serán realizadas indistintamente por ambos sexos.

  - **Educación para o consumidor**: Os alumnos terán que seleccionar os compoñentes máis axeitados nas súas actividades para o que deberán

seguir criterios de aforro, idoneidade, calidade, etc.

Tratarase de crear pautas de conduta trasladables a situacións da súa vida cotiá.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

**Visitas**. A actividade de aprendizaxe na aula complementarase con visitas a industrias de sectores de actividade relacionadas co futuro

profesional do alumnado.

**Charlas**. Así mesmo asistirán a charlas impartidas no centro relacionadas coa súa inserción profesional ou con aspectos técnicos específicos

do seu curriculum.

Estas actividades concretaranse durante o curso en función da dispoñibilidade de empresas, conferenciantes etc e reflectiranse na memoria de fin

de curso.

10.Outros apartados

10.1) Adaptación ó COVID 19

  * No caso de haber semipresencialidade neste curso, a metade dos estudantes viran en persoa unha semana e a outra metade a seguinte

(entendendo que o estudante que non ten medios dixitais na casa debe vir todos os días). Isto non afecta aos contidos nin aos criterios de

avaliación.

  * As avaliacións serán presenciais en lugares autorizados, sempre que a Consellería non prohiba expresamente este tipo de avaliación.

  * Ó principio do curso farase un repaso xeralizado dos conceptos básicos imprescindibles para o desenvolvemento do curso.

10.2) Metodoloxía de traballo a distancia

  * No caso de traballo a distancia utilizarase a wiki do profesor, e no caso preciso utilizaranse as videoconferencias en directo por Youtube ou

previamente grabadas.
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  * Na wiki están claramente definidas as tarefas e os prazos de entrega.

  * Tódolos días de clase o alumno deberá subir unha tarefa a wiki, estea rematada ou non.

10.3) Forma de acadar que o alumnado que non ten acceso o ensino telemático poda acadar a súa formación

  * No grupo non hai ningún alumno nesta situación.

10.4) Mecanismos que o profesor adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

  * Seguimento do alumnado na wiki da forma presestablecida e seguimento a través da entrega de tarefas na wiki.

10.5) Integración das aprendizaxes

  * Proporcionaranselles, ao alumnado que presente carencias nas aprendizaxes, as explicacións oportunas para poder desenvolver o curso con

normalidade.

10.6) Semipresencialidade

  * Estableceránse dúas quendas semanais.

  * Na aula faránse as explicacións oportunas, resolveránse as dúbidas e comenzarase a facer os traballos asignados para casa.

  * Búscase que os alumnos teñan moi claro o que deben facer e o que deben traballar.

  * Na wiki poderán consultar todo. Poderán resolver as dúbidas e mediante correo electrónico co profesor.

  * En caso preciso faranse videoconferencias.
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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 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións 62022/2023 192160

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

Profesorado asignado ao módulo NARCISO OTERO LAMAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación esta baseada no Decreto 210/2012, do 4 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior

correspondente ao título de técnico superior en sistemas de telecomunicacións e informáticos. 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.

Neste sentido terase en conta que:

1. O perfil profesional deste título, dentro do sector terciario, evoluciona cara a un persoal técnico superior cunha grande especialización na

supervisión, na instalación e no mantemento de infraestruturas de telecomunicacións, sistemas de seguridade electrónica, redes de comunicación,

fogar dixital, telefonía, son, imaxe e sistemas informáticos, cun incremento no desempeño de funcións de xestión, planificación, calidade e

prevención de riscos laborais.

2. O desenvolvemento das tecnoloxías da información, como resultado da converxencia da informática e as telecomunicacións, fundaméntase

nomeadamente na fibra óptica e nas redes de comunicación sen fíos, para o tránsito de calquera tipo de información. A integración de

equipamentos e sistemas, tanto informáticos como de telecomunicación, leva consigo un cambio nos procesos tradicionais de planificación,

instalación e mantemento canto ás novas tecnoloxías, cuxo obxectivo é mellorar as comunicacións entre as persoas usuarias.

3. As estruturas organizativas tenden a configurarse sobre a base de decisións descentralizadas e equipos participativos de xestión, potenciando a

autonomía e a capacidade de decisión.

4. As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e a apertura económica obrigan a formar profesionais polivalentes capaces de

adaptarse ás novas situacións socioeconómicas, laborais e organizativas do sector.

5. A adaptación ás directivas europeas e estatais sobre a xestión de residuos implicará a posta en marcha de procedementos que permitan o

aproveitamento dos recursos en condicións de seguridade, calidade e respecto polo  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 Introdución dos conceptos relacionados coa prevención de riscos laborais e medioambientais no contorno da
instalación dunha ICT e que deben ser empregados no desenvolvemento das prácticas á escala axeitada.

Prevención de riscos
laborais e protección
medioambiental na
instalación e
mantemento dunha
ICT

6 5

2 Realizacion da distribución dos sinais de RTV mediante os elementos axeitados.Distribución dos sinais
de RTV

24 15

3 Montaxe de unha cabeceira de RTVE e satéliteMontaxe da cabeceira
de RTV

24 15

4 Montaxe de antenas de TDT FM DAB e satéliteMontaxe de antenas 18 10

5 Realización sobre un  panel da instalación eléctrica dunha ICTCircuito eléctrico
dunha ICT

18 5

6 A partir dun esquema replantexar unha ICT aplicando a normativaReplantexamento dun
modelo tipo de ICT

24 20

7 Realización da distribución da telefoníaDistribución de
telefonía

18 10

8 Realizar unha distribución de banda largaDistribución de banda
larga

18 10

9 Sobre os montaxes anteriores realizar tarefas de verificaciónVerificación dunha ICT 21 5

10 Sobre os montaxes anteriores realizar a simulación de avarías de unha ICTMantemento dunha
ICT

21 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Prevención de riscos laborais e protección medioambiental na instalación e mantemento dunha ICT 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA10.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA10.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.1.e) Contidos

Contidos

  Normativa de prevención de riscos laborais relativa aos sistemas de telefonía.

  Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

  Equipamentos de protección individual. Características e criterios de utilización.

  Protección colectiva. Medios e equipamentos de protección.

  Normativa reguladora en xestión de residuos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Distribución dos sinais de RTV 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala os elementos da rede de distribución para sinais de radio e televisión de acordo con planos ou esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe. SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Tendeuse o cableamento da rede de distribución, de dispersión e de interior de usuario.

CA5.2 Montáronse derivadores, distribuidores, puntos de acceso de usuario (PAU) e tomas de usuario (bases de acceso terminal).

CA5.3 Conectáronse os cables da rede.

CA5.4 Medíronse os valores característicos da rede e comprobouse que estean dentro dos mínimos exixidos.

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de
telefonía.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Memoria. Cálculos.

 Comprobación de canalizacións. Canalización de enlace. Principal. Secundaria. Interior de usuario.

 Liñas de transmisión: fibra óptica, cable coaxial, par trenzado, etc. Normalización. Tipos de condutores. Características especiais dos condutores empregados na ICT atendendo ao tipo de
local.
 Distribución por repartidores, por derivadores, por caixas de paso e mixta.

 Técnicas de montaxe de tomas de usuario, bases e puntos de acceso.

 Técnicas de conexión de cableamento. Fibra óptica. Conectadores.

 Técnicas de verificación das características da instalación.

 Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe da cabeceira de RTV 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta o equipamento de cabeceira e describe a función de cada elemento, aplicando técnicas de montaxe específicas. SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Montáronse bases soporte de fixación mural ou racks para colocar os equipamentos.

CA4.2 Seleccionáronse os elementos de cabeceira en función do tipo de instalación.

CA4.3 Montáronse e configuráronse os elementos do equipamento de cabeceira (mesturadores de sinais, conversores, separadores), necesarios para procesar os sinais.

CA4.4 Conectáronse os elementos de cabeceira coa súa alimentación.

CA4.5 Montouse a alimentación do sistema.

CA4.6 Verificáronse as características que debe presentar a instalación na súa saída (número de canles, nivel do sinal, etc.).

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de
telefonía.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de montaxe de instalacións de equipamento de cabeceira para sinais de radio e televisión. Elementos para instalar. Descrición do seu funcionamento.

 Tipos de cabeceira. Selección de elementos. Descrición do seu funcionamento.

 Elementos de cabeceira. Técnicas de montaxe de elementos. Convertedores e separadores. Amplificadores de FI. Moduladores. Outros. Descrición do seu funcionamento.

 Equipamento eléctrico: proteccións e toma de terra.

 Verificación das características da instalación (ganancia, niveis máximo e mínimo permitido, etc.).

 Configuración dos elementos de cabeceira. Asignación de canles, axuste, conexión, etc.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe de antenas 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de televisión para emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e esquemas
de montaxe, aplicando técnicas específicas. SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos e as ferramentas de montaxe de antenas e mastros.

CA3.2 Montáronse os elementos de soporte e de fixación das antenas.

CA3.3 Montáronse antenas para radiodifusión sonora e de televisión.

CA3.4 Verificouse a dirección de máximo sinal.

CA3.5 Orientáronse as antenas.

CA3.6 Montáronse os elementos necesarios para enviar o sinal ao equipamento de cabeceira.

CA3.7 Conectáronse os mastros de antena á toma de terra.

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de
telefonía.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Memoria. Materiais e ferramentas para a montaxe de elementos accesorios de antenas. Mastros e torres.

 Técnicas de montaxe de soportes, accesorios e elementos de fixación de antenas.

 Técnicas de montaxe de antenas terrestres para radio, televisión e televisión vía satélite. Apuntamento e orientación de antenas.

 Técnicas de montaxe dos elementos activos e pasivos.

 Conexión eléctrica. Tomas de terra.

 Normas de seguridade e prevención de riscos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Circuito eléctrico dunha ICT 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións analizando os requisitos do sistema. SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. 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 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e as instalacións de telecomunicacións (equipos de cabeceira, cuartos de telecomunicacións, tomas de terra,
sistemas de captación de sinais, etc.).

CA1.2 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función.

CA1.3 Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de instalación.

CA1.4 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección.

CA1.5 Colocáronse en función do esquema nos recintos os mecanismos, as tomas de corrente, proteccións, etc.

CA1.6 Verificouse a aplicación da normativa (REBT).

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de
telefonía.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Elementos e mecanismos nas instalacións eléctricas aplicadas nos recintos de ICT: condutores eléctricos, canalizacións. Tipos de receptores. Tipos de mecanismos.

 Dimensionamento dos mecanismos e dos elementos da instalación. Tipos e seccións dos condutores.

 Dispositivos de mando e protección. Función. Magnetotérmico. Diferencial. Características e tipos.

 Instalacións comúns en vivendas e edificios. Rede de servizos xerais. Iluminación. Rede de protección.

 Cadros de mando e protección. Distribución de elementos.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados. Tipoloxía. Representación da colocación dos mecanismos e das tomas de corrente nos recintos de telecomunicacións.

 Simboloxía normalizada nas instalacións eléctricas. Normalización.

 Aparellos de medida. Técnicas de medición.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións de interior.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Replantexamento dun modelo tipo de ICT 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, para o que interpreta planos de edificación e esquemas da instalación, e relaciona
redes de cableamento, equipamentos e os elementos no seu lugar de colocación. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a colocación das instalacións.

CA2.2 Verificouse que os espazos (recintos, rexistros, arquetas, lugar de colocación dos elementos de captación de sinais, etc.) sexan os indicados na documentación técnica.

CA2.3 Tivéronse en conta as características específicas dos tipos de instalación.

CA2.4 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras instalacións existentes ou previstas.

CA2.5 Relacionáronse os espazos e os elementos da instalación co seu lugar de colocación.

CA2.6 Identificáronse e procuráronse posibles solucións ás continxencias atopadas.

CA2.7 Marcouse o trazado da instalación en planos e/ou en obra.

CA2.8 Tivéronse en conta os regulamentos e as normas de aplicación na implantación.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Verificación de datos. Proxecto técnico. Memoria. Comprobación das especificacións. Outros.

 Descrición da edificación. Recintos: características dos recintos por dominio de zona de colocación. Arqueta de entrada. Recintos inferior e superior.

 Cumprimento das especificacións en vivendas, bloques de pisos e conxuntos de vivendas unifamiliares. Topoloxías en función do tipo de inmoble. Verificación.

 Verificación dos trazados doutras instalacións. Interferencia entre instalacións.

 Colocación dos elementos comúns. Relación coas normas de edificación aplicadas a instalacións comúns.

 Identificación de continxencias. Planeamento de solucións.

 Marcaxe sobre planos e trazado en obra da instalación. Implantación da instalación. Condicións de obra.

 Norma específica das instalacións comúns en edificios. Instrucións técnicas do REBT referentes a instalacións comúns de telecomunicacións.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Distribución de telefonía 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha rede dixital
de servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas, aplicando técnicas especificas de montaxe. SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificouse o método de enlace utilizado polos operadores.

CA6.2 Identificáronse os tipos de acceso (acceso básico ou primario RDSI).

CA6.3 Identificáronse os dous casos do acceso primario, tendo en conta a colocación do TR1.

CA6.4 Individualizáronse ata o TR1 os cables de emisión e recepción.

CA6.5 Montáronse os rexistros de terminación de rede para telefonía básica (TB) e para a rede dixital de servizos integrados (RDSI).

CA6.6 Instaláronse configuracións de cableamento para RDSI (bus pasivo curto e estendido, e punto a punto).

CA6.7 Montáronse os elementos dos puntos de distribución.

CA6.8 Montouse a intercomunicación e o control de acceso.

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de
telefonía.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Memoria.

 0Técnicas de montaxe de instalacións de intercomunicación e accesos. Instalación de porteiros automáticos. Armarios. Accesorios. Características dos elementos de interfonía e
videoportaría. Placas da rúa. Porteiros GSM. Videoporteiros.
 Características do método de enlace dos operadores de telecomunicacións: descrición.

 Elementos para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público.

 Equipamentos para accesos básicos. Equipos para accesos primarios. Características dos accesos: básico e RDSI ou acceso primario.

 Características dos elementos de telefonía e redes de voz. Regretas de corte e probas. Convertedores.
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Contidos

 Técnicas de individualización de cables para TR1.

 Técnicas de montaxe dos rexistros de terminación de rede para telefonía básica e RDSI. Descrición de elementos.

 Puntos de distribución. Técnicas de montaxe.

 Configuración do cableamento. Bus pasivo curto e estendido. Bus pasivo ampliado. Punto a punto.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Distribución de banda larga 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas de montaxe. SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Fíxose a implantación da instalación de acordo cos planos.

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

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

CA7.4 Instalouse o cableamento horizontal.

CA7.5 Montáronse distribuidores de campus, de edificio de planta, etc.

CA7.6 Montáronse os equipamentos dos recintos de telecomunicacións e cuartos de equipamentos.

CA7.7 Realizáronse probas e medidas de parámetros relacionados coas certificacións.

CA7.8 Elaboráronse esquemas das posibles modificacións.

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de
telefonía.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Proxecto técnico. Memoria. Planos. Descrición da edificación e dos servizos. Previsión de demanda. Outros.

 Medios guiados. Acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga. Cableamento estruturado. Conexión de conectadores específicos.

 Técnicas de cableamento en subsistemas de campus e edificios.

 Características dos elementos de telefonía e redes de datos. Regretas. Electrónica de rede e convertedores.

 Técnicas de montaxe de equipamentos en recintos de telecomunicacións. Instalación de equipamentos en rack.

 Medidas específicas de certificación. Técnicas. Interpretación de resultados.
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Contidos

 Elaboración de esquemas. Software de aplicación.

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Verificación dunha ICT 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos parámetros normativos. SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.

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

CA8.3 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.

CA8.4 Comprobouse que os parámetros da instalación cumpran a normativa ou sexan acordes a estándares.

CA8.5 Axustáronse os equipamentos de acordo cos parámetros normativos.

CA8.6 Contrastáronse os resultados obtidos.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Plan de posta en servizo. Protocolo de medidas.

 0Verificacións regulamentarias. Documentación.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT.

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.

 Axustes e posta a punto.

 Sinal en función da orientación dos elementos de captación de sinais. Medidas.

 Técnicas de axuste en local e de xeito remoto. Verificación de comunicación.

 Parámetros significativos no axuste de instalacións de ICT.

 Medidas e ensaios de funcionamento en infraestruturas de radio e TV, telefonía e redes de voz e datos

 Interpretación de resultados. Cotexo de valores coa documentación técnica.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Mantemento dunha ICT 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións. SI

RA10 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos
para os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de fallos e avarías, de acordo coa instalación.

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

CA9.3 Interpretáronse as medidas realizadas, sinalando as disfuncións

CA9.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías en función da tipoloxía e das características da instalación.

CA9.5 Propuxéronse hipóteses das causas e da repercusión das avarías.

CA9.6 Substituíronse equipamentos ou partes da instalación que eran a causa da avaría.

CA9.7 Verificouse a restitución do funcionamento en caso de avaría.

CA9.8 Realizáronse as operacións de mantemento preventivo.

CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de
telefonía.

CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Detección de avarías en infraestruturas de sistemas de telecomunicacións.

 Procedementos de medidas. Probas. Tipoloxía das instalacións para manter.

 Técnicas de diagnóstico e localización de avarías. Substitución e configuración de elementos defectuosos.

 Comprobación e restitución do servizo nas infraestruturas de telecomunicacións en edificios. Técnicas de monitorización de redes e sistemas.

 Plans de mantemento en sistemas de infraestruturas de telecomunicacións

 Documentación das intervencións realizadas. Históricos de avarías.
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Os mínimos exixibles para superar o módulo serán os indicados no apartado 4.c da programación para cada unha das unidades didácticas desta.

Criterios de cualificación

A avaliación e posterior cualificación dos alumnos estará baseada nunha gran cantidade de información sobre a adquisición gradual de

capacidades. A cualificación final basearase tanto na observación sistemática do alumno como nunha serie de probas escritas e exercicios

prácticos.

Os criterios de cualificación que se aplicarán son os seguintes:

- Exames: os exames son presenciais e de asistencia obrigatoria. Considérase superado un exame cunha calificación igual ou superior a 5. O

período de recuperación centrarase únicamente nas partes que non alcanzaran a nota suficiente. No caso de que un alumno non se presente a un

exame na data marcada con antelación, dito alumno deberase presentar ao exame final con esa parte pendente.

- Traballos e prácticas: valorarase a resolucións de exercicios e problemas, memorias, solucións constructivas, interpretación da normativa,

claridade na exposición de contidos, método de traballo, etc. Tamén se valorarán a limpeza, a orde e a entrega en plazo. Os traballos e/ou

prácticas entregados fóra de prazo, terán unha cualificación máxima dun 5 (no caso de que dita tarefa teña unha solución perfecta).

A cualificación final do módulo obterase do seguinte xeito:

- Exames: 40%.

- Traballos e prácticas: 60%.

Para superar o módulo é necesario ter unha nota media dun 5, tendo en conta que se debe sacar un 5 nos dous bloques (exames e

traballos/prácticas).. O alumno acadará a avaliación positiva no módulo se supera cun  5 todas as avaliacións realizadas no centro. A nota final da

avaliación realizada será a media ponderada das unidades didácticas. Se se detecta que algunha tarefa das propostas é un plaxio, a nota de dita

tarefa será dun 0 (o mesmo no caso de copiar nos exames).

As probas prácticas e os exames suspensos poderanse recuperar ao remate da avaliación correspondente. En canto ás probas prácticas

permitirase que o alumno as volva a realizar, e respecto aos exames, consistirá nunha proba escrita. No caso de que sexa necesario, farase unha

recuperación na avaliación final.

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

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

Cando non sexa posible a avaliación por motivos xustificados tratarase de habilitar a posibilidade de recuperación, ben coa realización tardía da/s

tarefa/s correspondente/s ou con realización de outras equivalentes. Cando isto non sexa posible, avaliarase mediante proba escrita e/ou lista de

cotexo ao final do período de avaliación.

No caso de non existir xustificación a avaliación ao final do período será a única medida habilitada e a cualificación máxima reducidarase ao 75%.

Aqueles alumnos de segundo curso co módulo pendente poderán consultar dúbidas e seguir a evolución do módulo mediante tutorias co profesor,

a aula virtual ou medios similares. A avaliación realizarase mediante proba escrita y/o práctica no periodo que se establezca co fin de que poidan

realizar a FCT no período or

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

Os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua terán que superar unha proba no mes de xuño. Esta proba avaliará a adquisición de todos

os resultados de aprendizaxe. Para o que se realizaran dúas probas, unha proba escrita que recolla os contidos conceptuais e unha proba práctica

que permita avaliar os contidos procedimentais e actitudinais.
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Os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua terán que presentar todos os exercicios e memorias de prácticas realizados nas distintas

unidades deste módulo. O momento de presentalos será na data fixada polo centro para a realización da proba extraordinaria. Aqueles alumnos

que non presenten todos estes traballos non poderán superar o módulo.

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

O seguimento da programación realizarase  en base a normativa en vigor  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:

- 18 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Ao principio do desenvolvemento do módulo, 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.

Teranse en conta os distintos niveis dos alumnos na proposta e desenvolvemento das actividades na aula de modo que se adapten aos

coñecementos previos dos alumnos e lles fdaciliten un aprendizaxe progresivo. Polo tanto, coa 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 innecesariamente acendidos e tratando de

utilizar o material necesario xerando a mínima 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.

Máis 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.
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10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía de traballo a seguir no caso de ensino a distancia

.Neste curso no módulo de TPIT non se necesita teletraballo  . No suposto de que aumentaran as restricción pola evolución

do COVI entón teríamos que ten en conta os protocolos e voltariamos a semipresencialidade de xeito que o alumnado se dividiría en dous grupos

que alternativamente traballarían  unha semá na aula e outra na casa . O profesor daría tarefas e contidos para repasar ao grupo cando lle toque

estar na casa,

:

10.2) Xeíto de acadar que os alumnos que non teñen acceso á ensinanza telemática podan continuar a súa
formación.

A este alumnado loxicamente  no se lle pode  aplicar a semipresencialidade e terá que acodir ao centro formativo todos os días lectivos.

10.3) Mecanismos que o profesor/a adoptará para asegurar o seguimento continuado curso polo  alumnado

Aula virtual do centro, aula virtual do curso de Televés e correo electrónico do profesor fundamentalmente..

10.4) Indicar como se van  integrar os aprendizaxes que o alumnado tiña que adquirir o curso pasado e non o
adquiriu

Farase unha avaliación inicial para ver o nivel do alumnado e onde están as  súas carencias. En base a esta avaliación se reforzará aqueles

contidos que se observan mais frouxos e que son básicos e imprescindibles para o desenvolvemento do curso.

10.5) Aspectos do curriculum que vai  ser obxeto da semipresencialidade

Os contidos teóricos e tarefas que se poidan facer no ordenador van ser os que van ser obxecto da semipresencialidade. As prácticas para as que

se necesite instrumental especifíco faranse na aula.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0555 Redes telemáticas 62022/2023 126105

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

A LOE outorga á administración educativa das Comunidades Autónomas a concreción dos currículos, e aos centros a autonomía de fixala e

contextualizala segundo as demandas e características do alumnado a que se dirixe e do contorno en que viven. A nosa Programación Didáctica

deberá axustarse á realidade onde vai ser posta en práctica.

O centro no cal se vai a poñer en práctica esta programación didáctica é un Instituto de Educación Secundaria, no que se imparten Ensinanza

Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e ciclos de grao medio e superior da familia de Electricidade - Electrónica e outras.

Dito centro está ubicado nun barrio periférico de A Coruña, un dos motores da industria da nosa Comunidade. Dentro deste ámbito territorial, nos

últimos anos instaláronse novas empresas e diversificáronse as actividades produtivas e de servizos, e nun radio non superior aos 35 Km.,

atópanse localizadas algunhas das empresas máis importantes de Galiza. A isto hai que engadirlle os seguintes indicadores:

- A universalización da fibra óptica e redes híbridas.

- A aposta polo desenvolvemento da Administración Única Electrónica.

- Medidas destinadas a incentivar a aplicación das TIC nas Pymes rexionais.

- Instalación de Centros de Servizos Tecnolóxicos.

- A mellora das infraestructuras de comunicación e de accesibilidade.

- O fortalecimento en Galiza de diferentes sectores, entre eles, o sector audiovisual.

O centro está dotado de medios modernos e das instalacións adecuadas para un ensino de calidade.

En canto á realidade sociocultural do alumnado é moi heteroxénea. A compoñen familias das máis diversas procedencias (autóctonas, inmigrantes,

desprazados do ámbito rural) que conviven sen problemas a pesar das diferenzas culturais. Estes factores reflíctense no noso centro, onde

ademais do alumnado do propio concello asisten alumnos/as dos concellos limítrofes, fundamentalmente aos ciclos de formación profesional.

Vemos así que unha das características do centro é a súa diversidade, e outra o respecto pola diversidade e a convivencia harmónica entre os

diferentes sectores.

O grupo ao que vai dirixida a programación é un curso de 2º ano do Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informaticos, onde se

atopan escolarizados 16 alumnos e alumnas con idades comprendidas entre os dezaoito e os trinta anos. Cabe destacar a asistencia de alumnos

procedentes de outras provincias, feito que se ven repetindo ano tras ano.
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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 Configuración de encamiñadores.Direccionamento e
encamiñamento IP.

30 25

2 Configuración dos switch e creación de VLANs.Redes de área local
virtuales.

30 25

3 Tecnoloxías utilizadas nas WAN. Conexións as WAN.Redes de área
extensa.

24 25

4 Posta en servicio de redes telemáticas.Instalación e
configuración de
redes.

15 10

5 Seguridade na rede: normativa, conexión, ACLs e protocolos utilizados.Seguridade
informática.

15 10

6 Mantemento de redesXestión e
monitorización de
redes.

12 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Direccionamento e encamiñamento IP. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura encamiñadores, para o que analiza a súa función nas redes de comunicacións, utilizando instrucións e comandos específicos. 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 encamiñadores nas redes de datos.

CA1.2 Caracterizouse o hardware e o software do encamiñador.

CA1.3 Determináronse os medios de transmisión máis axeitados para cada interface do encamiñador.

CA1.4 Elaborouse o protocolo de arranque do encamiñador.

CA1.5 Utilizáronse diferentes modos de acceso e comandos básicos para configurar o encamiñador.

CA1.6 Definíronse os tipos de protocolos de encamiñamento.

CA1.7 Configurouse o encamiñador segundo diversos tipos de encamiñamentos, direccionamento e protocolos.

CA1.8 Verificouse a configuración do encamiñador.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Función dun encamiñador nunha rede de datos.

 0DHCP: funcionamento e configuración.

  Configuración avanzada. Protocolos de encamiñamento. Tipoloxía e características.

  Protocolos de encamiñamento por vector distancia. RIP versión 1. RIP versión 2. Características. Diferenzas. Comandos de configuración.

  Protocolos de encamiñamento por estado de enlace (OSPF, etc.): características e comandos de configuración.

  Encamiñamento entre dominios sen clases (CIDR).

  Direccionamento. Máscara de subrede de lonxitude variable (VLSM).

  Comandos de proba e verificación de encamiñador.

  Detección e resolución de fallos. Comandos de depuración no encamiñador.

  Configuración do tornalumes.

 Elementos de hardware e de software que compoñen un encamiñador.
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Contidos

 Medios de transmisión utilizados nas interfaces dun encamiñador.

 Protocolo de arranque do encamiñador. Modificación da secuencia de arranque. Información visual (LED) en encamiñadores.

 Modos de acceso ao encamiñador. Acceso web. Acceso por consola. Modo usuario normal, modo privilexiado, modo configuración global, etc.

 Configuración básica dun encamiñador.

 Configuración das interfaces.

 Servidor de nomes de dominio (DNS).

 Configuración do encamiñamento estático. Rutas por defecto. Resumo de rutas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Redes de área local virtuales. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Implementa redes de acceso local virtual (VLAN) e xustifica a súa utilización, configurando os switches. 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 Caracterizáronse diversos tipos de VLAN.

CA2.2 Definiuse a función dun switch nunha rede VLAN.

CA2.3 Distinguíronse os elementos de software que compoñen o switch.

CA2.4 Realizouse unha configuración básica dun switch.

CA2.5 Interpretouse a información visual do switch.

CA2.6 Configurouse a VLAN.

CA2.7 Conectáronse varios switches.

CA2.8 Verificouse o funcionamento da rede.

CA2.9 Realizouse a interconexión de varias VLAN a través dun encamiñador.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Redes de datos de acceso local virtual (VLAN): definición e tipos. Segmentación da rede.

 0Interconexión de VLAN. Encamiñador de interconexión.

 Equipamento de hardware. Switch.

 Elementos lóxicos que compoñen un switch.

 Elementos visuais (LED) de información do switch.

 Configuración básica dun switch. Modos de funcionamento. Almacenamento e envío. Método de corte. Tipos de conmutación (simétrica e asimétrica). Modos de acceso ao switch.

 Verificación da configuración.

 Táboa de enderezos MAC. Administración básica dun switch.

 Interconexión de switches. Enlaces troncais VLAN. Protocolo spaning tree; configuración. Verificación. Administración.

 VLAN tagxing. Protocolo 802.1Q
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Redes de área extensa. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os dispositivos de conexión. 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 Definíronse as características das redes WAN.

CA3.2 Identificouse a tecnoloxía de conexión a unha rede WAN.

CA3.3 Identificáronse diversos tipos de conexións coa rede.

CA3.4 Configuráronse accesos á rede.

CA3.5 Verificouse o acceso á rede.

CA3.6 Distinguíronse os protocolos NAT e PAT coas súas características.

CA3.7 Documentáronse as intervencións.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Capa física de WAN.

 0Verificación de conexións WAN. Control de velocidade de acceso.

  Documentación das intervencións.

 Protocolos de enlace de datos. HDLC, ATM, PPP e Frame Relay.

 Enlaces dedicados: E1, E3, RDSI e RTB.

 Conexión a internet: DSL (DSLAM), WIMAX, LMDS, vía satélite, UMTS (3G). Cable módem e sen fíos. Metro ethernet.

 Protocolo punto a punto (PPP). Arquitectura de capas. Física, LCP e NCP.

 Protocolos de autenticación en PPP. PAP, CHAP. Configuración de PPP e resolución de problemas.

 Frame relay: tecnoloxía e historia. Circuítos virtuais: VC, DLCI. Topoloxías. Configuración FR: LMI, ARP inverso.

 DHCP: funcionamento. Asignación manual, estática e dinámica. Configuración.

 Direccionamento público e privado: NAT e PAT. Configuración. Redireccionamento de portos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instalación e configuración de redes. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando criterios de certificación. 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 Verificouse o funcionamento das instalacións eléctricas asociadas.

CA4.2 Interconectáronse as redes xerárquicas con cables e sen fíos.

CA4.3 Integráronse os equipamentos e os periféricos.

CA4.4 Verificouse a conectividade con redes exteriores.

CA4.5 Configurouse o protocolo SNMP.

CA4.6 Realizáronse operacións de posta en servizo.

CA4.7 Aplicouse o protocolo de posta en servizo.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Instalacións eléctricas asociadas. Circuítos eléctricos. Elementos de protección. Sistemas de alimentación ininterrompida.

 0Posta en servizo de redes telemáticas: parámetros. Ferramentas de configuración e probas de funcionamento. Secuencia das fases da montaxe. Colocación dos equipamentos e
elementos.
  Puntos de inspección e parámetros para controlar. Elaboración da documentación de posta en servizo. Fichas e rexistros. Simboloxía normalizada nas instalacións de redes de datos.

 Elementos de interconexión. Técnicas de verificación de conectividade de switches, encamiñadores, hubs e bridges.

 Arquitectura e modelos de redes xerárquicas. Conectividade agregada, diámetro da rede e redundancia.

 Rede converxente. Características e tipoloxía. Servizos. Dispositivos para datos, voz e vídeo.

 Certificación de redes. Equipamentos. Procedementos. Parámetros. Documentación.

 Integración de equipamentos informáticos e periféricos.

 Procedementos de instalación e configuración de equipamentos e software en contornos de redes WLAN e WAN. Direccionamentos. Configuración de elementos de conexión a rede.
Resolución de conflitos.
 Administración da rede con SNMP.

 Técnicas de comprobación de conexión con redes exteriores, con cables e sen eles. Ferramentas de software de verificación. Parámetros: velocidade, tráfico e niveis de sinal.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Seguridade informática. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica técnicas de seguridade da rede, identificando as ameazas máis comúns e configurando os recursos do sistema para a súa protección. 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 ameazas de seguridade en redes.

CA5.2 Recoñecéronse os métodos para protexer as redes.

CA5.3 Configurouse a seguridade básica do encamiñador.

CA5.4 Configuráronse as listas de control de acceso (ACL) na rede.

CA5.5 Aplicáronse listas ACL aos interfaces do encamiñador.

CA5.6 Aplicáronse os protocolos de seguridade en internet (IPsec).

CA5.7 Configuráronse protocolos e dispositivos de autenticación en redes privadas virtuais (VPN).

CA5.8 Configuráronse dispositivos como pasarela de acceso á rede interna (DMZ).

CA5.9 Documentáronse as intervencións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Seguridade na rede. Termos. Delitos.

 0Plan integral de protección perimetral das redes. Equipamentos e características dos sistemas de detección de intrusións. Acceso remoto. Seguridade perimetral. Zonas desmilitarizadas
(DMZ).
  Firewall. Filtraxe de tráfico.

 Normativa ISO/IEC 27002.

 Métodos de protección de redes. Identificación de vulnerabilidades.

 Ameazas á seguridade. Tipos de ataques a redes: recoñecemento, acceso, denegación de servizo (DoS), ataque distribuído de denegación de servizo (DDoS), etc.

 Administración da seguridade nos encamiñadores. Encriptación de contrasinais. Restricións de acceso. Conexións SSH.

 Anulación de servizos e interfaces.

 Listas de control de acceso (ACL). Configuración dos distintos tipos de ACL. Verificación. Detección e resolución de problemas.

 Protocolo IPsec. Características. Protocolos de seguridade a nivel IPsec: AH (authentication header) e ESP (encapsulating security payload). Implementación.

 Seguridade en redes VPN. Características. Dispositivos de autenticación. Tipos e compoñentes. Configuración. Tunneling de VPN. Integridade dos datos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión e monitorización de redes. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorización e tendo en conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as súas
causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Relacionáronse as avarías coas tipoloxías e as características das redes.

CA6.2 Aplicouse o plan de mantemento preventivo.

CA6.3 Identificáronse síntomas de avarías.

CA6.4 Monitorizáronse as redes telemáticas.

CA6.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA6.6 Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo.

CA6.7 Actualizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Fallos en redes de datos. Tipos. Direccionamentos, encamiñamentos e ralentización do tráfico de datos. Outros. Características. Avarías en elementos electrónicos e no software.

 Elementos e puntos de control e verificación. Accións de mantemento en cada punto de control. Verificación da seguridade. Comprobación de dispositivos.

 Ferramentas de monitorización. Características. Monitorización de servizos, host e rede. Aplicacións de captura de tramas (sniffers).

 Analizadores de rede. Sistemas de monitorización. Administración da rede con SNMP.

 Protocolos IPv4, IPv6. Transición do IPv4 ao IPv6.

 Encamiñamento con IPv4, IPV6, RIPng, etc. Configuracións.

 Detección de avarías de hardware e software. Procedementos. Análise dos nodos de rede, equipamentos de interconexión e terminais de usuario. Substitución e configuración de elementos
defectuosos. Actualización de elementos hardware e software. Comprobación e posta en servizos da rede telemáticas.
 Documentación das intervencións. Histórico de avarías.
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Os MÍNIMOS EXIXIBLES están reflectidos no desenvolvemento das unidades didácticas, no apartado 4.c. Axustar avaliación.

Os CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN serán:

Actitude e traballo na clase (20%)

 - Interese polas cuestións académicas

 - Respeto hacia os demáis

 - Asistencia e puntualidade

 - Comportamento

 - Realización das actividades

 - Participación e postas en común

 - Presentación oral e escrita

 - Memorias de prácticas

Probas teórico-prácticas (80%)

 - Realizaranse dúas probas teórico-prácticas no primer trimestre e unha no segundo trimestre. Nestas probas escritas haberá una parte teórica e

unha parte práctica. No primeiro trimestre, os alumnos que non aproben a primeira proba terán que facer todos os exercicios propostos na segunda

proba. A nota do trimestre será a media ponderada desta proba (80 %) e o traballo da clase (20 %). Os que aproben o primero exame, realizarán

parte dos exercicios propostos no segundo exame da evaluación, e a nota calcularase sumando o 80 % da media aritmética das dúas probas e o

20 % do traballo de clase.

Para aprobar a avaliación, é necesario que a cualificación resultante de aplicar os criterios de avaliación sexa igual ou superior a 5 puntos sendo

necesario obter un mínimo de 5 puntos na proba escrita para sumar o resto das cualificacións e poder aprobar o módulo.

A nota final do módulo será a media das dúas avaliacións parciais, sendo necesario obter en cada avaliación un mínimo de 5 puntos para facer a

media.

Así meso, será CONDICIÓN INDISPENSABLE TER ENTREGADOS TODOS OS TRABALLOS PROPOSTOS DURANTE O CURSO.

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 unha avaliación deberán realizar actividades de recuperación propostas para ese fin, e ademáis poderán:

 - Realizar unha proba de recuperación das actividades da avaliación non superada dentro nas datas  que se lles indiquen, seguintes á entrega de

notas.

 - Examinarse da avaliación ou avaliacións suspensas dentro da proba final de recuperación de marzo.

Aqueles alumnos que non logren superar o curso mediante a avaliación continua ordinaria, poderán asistir ás clases de recuperación durante o

terceiro trimestre do curso.

No citado período desenvolveranse as actividades necesarias para que os alumnos alcancen obxectivos previstos para cada unidade didactica,

facendo fincapé nas que se consideran básicas e naqueloutras nas que atoparon máis dificultade.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aqueles alumnos que non logren superar o curso mediante a avaliación continua ordinariarealizarán unha proba:

-Comprenderá as unidades desenvolvidas durante as 2 avaliacións e estará diseñada a a partir dos criterios mínimos.

-Terá dúas partes:

   -Proba escrita: cuestións e resolución de exercicios sobre as unidades desenvolvidas no curso.

   -Resolución dun suposto práctico.

-Cada unha das partes cualificarase cunha puntuación de 1 a 10, exixíndose un mínimo de 5 puntos en cada unha para aprobar.

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

A avaliación da práctica docente farase despois de cada proba escrita, analizando os resultados obtidos e tratando de detectar as

dificultades dos

alumnos coa fin de tomar medidas que lles axuden a superalas, actuando sobre a metodoloxía empregada.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio de curso o equipo docente realizará a avaliación inicial para coñecer as características e a formación previa de cada alumno/a. Nesta

avaliación o titor/a dará toda a información dispoñible sobre as características xerais do grupo.

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

modular na duración das ensinanzas.

Realizarase unha proba escrita de coñecementos que permitan identificar as necesidades individuales de cada alumno e alumna.

   -Serven como toma de contacto, introducindo os temas a tratar.

   -Permiten unha aproximación ós coñecementos previos dos alumnos, que son o punto de partida, para alcanzar os obxetivos.

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

Posto que existe diversidade nos contidos e nos alumnos é necesario que o conxunto de actividades propostas en cada unha das nosas unidades

didácticas, sexa tamén diverso, o que nos permitirá atender ás características e necesidades do alumnado e enfrontarnos con diferentes

estratexias ós diferentes contidos.

Non cabe dúbida que, dependendo do alumnado e do desenvolvemento da unidade e da súa capacidade de aprendizaxe, deberemos ter

preparadas unha serie de actividades ás que recorreremos en casos máis concretos. As actividades de ampliación poderían ser indicadas no caso

de sobredotados ou alumnos/as que aprenden con maior rapidez. E as actividades de reforzo irán indicadas para aqueles alumnos/as con

dificultades na aprendizaxe.

Todas estas actividades vistas, estructúranse en cada unidade didáctica, seguindo unhas pautas metodolóxicas comúns a todas elas.

As actividades realizadas no módulo de Redes Telemáticas, como a instalación, configuración ou mantemento de equipos telemáticos, permítenos

realizar prácticas reais. E dicir, trátase de experienzas directas no máximo nivel de concreción, nas que os alumnos poden traballar os seus

elementos principais. Mais é necesario realizar todo tipo de actividades nas que o nivel de simbolismo ou iconocidade é maior e que resultan

imprescindibles para alcanzar os obxectivos. Como exemplo pódense citar: manexo de catálogos dos fabricantes, consulta dos manuais dos

equipos e dos programas, realización de esquemas, resolución de casos prácticos e exercicios teóricos, documentación dos proxectos realizados

ou a exposión de cuestións teóricas (do máis concreto ao máis simbólico).
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Proporanse aos alumnos proxectos reais sinxelos e asequibles, favorecendo a adquisición de novas aprendizaxes, para o cal axudaranos a

realización do traballo en equipos.

As medidas de atención á diversidade plantexaránse a través dos seguintes puntos principais:

- Iniciar a aprendizaxe a partir dos coñecementos previos.

- Diversificar as actividades ó longo de cada unidade.

- Realizar traballos de modo cooperativo e grupal

- Programar variadas actividades de reforzo e ampliación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores que se plantexa comprende una serie de ámbitos diversos. Entre outros: educación cívica, para a saúde, para a igualdade,

medioambiental ou do consumidor.

No se trata de introducir novos contidos, se non de organizar algunos o rededor dun determinado eixo educativo.

Entre eses contidos hay, sobre todo, actitudes e valores, tan importantes para o desenvolvemento persoal e integral do alumnado.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As Actividades Complementarias son aquelas que se teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Son organizadas

polo centro, figuran na Programación Xeral Anual e son aprobadas polo Consello Escolar.

Consideramos que as Actividades Complementarias e Extraescolares son un indicativo máis da calidade educativa, polo que cremos que debemos

ofrecelas e fomentar a participación do alumnado:

- Club de lectura.

- Actividades deportivas.

- Revista do centro.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía de traballo a seguir no caso da aprendizaxe a distancia.

A metodoloxía de traballo será presencial.

Utilizaremos na aula e, tamén nunha situación de ensinanza á distancia, a aula virtual, onde os alumnos poden atopar todos os contidos teóricos

do módulo, actividades para facer, prácticas, e ademáis poderán entregar as tarefas e as memorias de prácticas que se lles piden.

10.2) Mecanismos que adoptará o profesor para garantir un seguimento continuo do curso por parte dos alumnos.

Na aula virtual os alumnos terán toda a información dos contidos do módulo, actividades que deben entregar,  actividades para facer na casa,

calendario de probas fináis...

O profesor tamén poderá consultar se os alumnos entran ou non na aula virtual, en que recursos e actividades entran, se envían as actividades

nas datas establecidas, que calificacións ten nas actividades, que corrixen as actividades non superadas ...
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Outro mecanismo ou recurso será o correo electrónico, tanto do alumnado como do profesor.
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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 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0554 Sistemas de produción audiovisual 102022/2023 208174

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

Profesorado asignado ao módulo DANIEL RIOS 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

O módulo de Sistemas de Produción Audiovisual pertence ó 2º curso do Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos (en

diante CSSTI ou STI). Esta materia pecha o arco que comeza no 1º curso co módulo de Elementos de Sistemas de Telecomunicacións, no que se

introducen temas base para o aprendizaxe deste módulo, nomeadamente de electrónica analóxica, comunicacións, e conceptos de audio.

Na área da Coruña existen multitude de pequenas empresas que traballan sonorización de recintos e acústica. En canto á rama de vídeo e

audiovisual, existen pequenos estudos de eventos e emisión (Miraveo) e outros maiores como Voz Audiovisual. Na zona de Santiago está a

Televisión de Galicia, e en torno a ela se agrupan empresas que traballan como productoras, e que poden ser interesantes para un posible futuro

laboral do alumnado.
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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 Micrófonos, amplificadores, ecualizadores, gravación, compresión, recintos, control, reverberación, mesas de
mestura,

Caracterización de
equipamentos e
configuración de
instalacións de son

60 25

2 Estudos de gravación, estudos de radio, servidores de son, esquemas e planos, etiquetaxe, RTA,
reverberación, distorsión, resposta en frecuencia e SNR, plan de mantemento e avarías

Montaxe, posta en
servizo e mantemento
de sistemas de son

54 25

3 Video analóxico e dixital, conexións, compresión, cámaras de TV, monitores de vídeo, gravadores e
reproductores, óptica, almacenamento en servidores de vídeo, xeradores de sincronismo

Caracterización de
equipamentos e
configuración de
instalacións de imaxe

42 25

4 CPTV, estudos de televisión, sets, control de produción, posproducción, control central técnico, sistemas de TV
informatizados, esquemas e planos, interferencias, nivel de sinal, crominancia, distorsión, Y/C, jitter, gammut,
plan de mantemento e normativa de prevención

Montaxe, posta en
servizo e mantemento
de sistemas de imaxe

52 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Caracterización de equipamentos e configuración de instalacións de son 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza equipamentos de son, con identificación das súas aplicacións, para o que analiza o seu funcionamento. SI

RA2 - Configura instalacións de son e define a súa estrutura, logo de seleccionar os elementos que as compoñen. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Clasificáronse os elementos de captación e emisión de son en función da súa funcionalidade.

CA1.2 Identificáronse os equipamentos de amplificación e procesamento de audio.

CA1.3 Identificáronse os equipamentos de gravación e reprodución de son.

CA1.4 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de son.

CA1.5 Recoñecéronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento.

CA1.6 Identificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de son de acordo coas súas características.

CA1.7 Examináronse os tipos de interfaces dos equipamentos de son e as posibilidades de interconexión entre eles.

CA2.1 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son ambiental, megafonía e sonorización.

CA2.2 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son de estudios de gravación, edición e difusión de radio e televisión.

CA2.3 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións.

CA2.4 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade da instalación.

CA2.5 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (seccións de condutores, tempos de reverberación, impedancia en altofalantes, potencia en
amplificadores, etc.).

CA2.6 Seleccionouse o equipamento técnico (sistemas de previo, equipamentos de procesamento do sinal, micrófonos e difusores electroacústicas, etc.).

CA2.7 Determináronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión.

CA2.8 Elaboráronse esquemas das instalacións.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Micrófonos: tipos e características técnicas. Micrófonos sen fíos.

 Procesadores de son. Amplificadores. Ecualizadores. Filtros crossover. Xeradores de efectos, mesturadores, etc. Características técnicas e parámetros de calidade de son. Aplicacións.
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Contidos

 Gravadores e reprodutores de son. Gravación magnética, memorias de estado sólido e óptica. Compresión dixital de son.

 Altofalantes e difusores acústicos: tipos e características técnicas. Caixas acústicas.

 Interconexión de equipamentos de son. Interfaces. Liñas e conectadores de instalacións de son.

 Acústica de recintos. Condicionantes. Reverberación. Eco. Reflexións. Equipamentos e técnicas de medida de parámetros acústicos. Sonómetro. Analizador de tempo real (RTA). Medidor
de reverberación.
 0Instalacións de son para estudios de gravación. Acondicionamento e illamento acústico.

  Consolas de control dixital.

  Documentación técnica de sistemas de son.

  Estudios de radio: estrutura básica.

  Equipamento e configuración. Mesas de mesturas para radiodifusión.

  Encamiñamento e interconexión de estudios. Paneis de interconexión. Servidores de son.

 Sistemas de sonorización con control centralizado. Distribución en impedancia constante e tensión constante.

 Sistemas de sonorización con control distribuído. Central de sonorización. Etapas de potencia. Mandos de control.

 Deseño e cálculo de instalacións acústicas. Coeficientes de reverberación en salas. RT60.

 Elección da tecnoloxía e a estrutura do sistema. Esbozos.

 Asociación de altofalantes. Potencia de amplificación.

 Instalacións de son para salas de conferencias e reunións. Distribución en anel e en estrela. Amplificadores automáticos e con prioridade.

 Instalacións de son para exteriores.

 Configuración de mesas de mestura e de monitores. Monitorización e sonorización para o público (PA).
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Montaxe, posta en servizo e mantemento de sistemas de son 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala sistemas de imaxe e son, para o que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe. SI

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de imaxe e son, realizando medidas e configurando os equipamentos. SI

RA7 - Mantén sistemas de imaxe e son efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións. SI

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipos para os
previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.

CA5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas (soldadura, engaste, etc.).

CA5.3 Supervisouse o programa de montaxe.

CA5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da instalación.

CA5.5 Tendeuse, marcouse e agrupouse o cableamento dos sistemas da instalación.

CA5.6 Colocáronse e fixáronse os equipamentos do sistema (monitores, cámaras, altofalantes, procesadores de sinal, gravadores, mesturadores, etc.).

CA5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal.

CA6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en función das súas características.

CA6.2 Axustáronse os equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización, potencia de amplificadores, modos de traballo de procesadores, encamiñamentos,
etc.).

CA6.3 Realizáronse as medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.).

CA6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento.

CA6.5 Interpretáronse as medidas obtidas.

CA6.6 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.

CA6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo.

CA7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, desadaptacións de impedancia, desgastes mecánicos,
avarías electrónicas, etc.).

CA7.2 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de mandos e controis, substitución de pezas, etc.).

CA7.3 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías.
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Criterios de avaliación

CA7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema.

CA7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou a avaría.

CA7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo.

CA7.7 Utilizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento preventivo.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

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

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
imaxe e son.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Técnicas específicas de montaxe: interpretación de esquemas e planos. Ferramentas e utensilios para o montaxe. Ferramentas específicas.

 Colocación de equipamentos e liñas: implantación da instalación. Formalización de documentación.

 Conexión física. Conectadores, cables e etiquetaxe. Supervisión de programas de montaxe en sistemas de imaxe e son. Precaucións na montaxe de liñas de son e vídeo. Prevención de
interferencias por campos eléctricos e magnéticos.
 Equipamentos de medida de sistemas de son. Analizador de tempo real (RTA). Medidor de reverberación. Medidor de distorsión, voltímetro RMS. Vúmetro. Picómetro.

 Medidas en sistemas de son. Potencia. Distorsión. Niveis de sinal. Resposta en frecuencia. Relación S/N.

 Planificación da posta en servizo.

 Definición de puntos de control. Accións para realizar en cada punto de inspección.

 Documentación da posta en servizo. Plan de posta en servizo. Protocolo de comprobación. Informe de posta en marcha.

 Mantemento preventivo de sistemas de imaxe e son. Elementos e puntos de control e verificación. Documentación de servizo de fabricantes de equipamentos. Accións de mantemento en
cada punto de control. Valores tolerables nas medidas.
 Plan de mantemento preventivo.

 Avarías típicas en sistemas de imaxe e son. Localización de avarías en sistemas de son e imaxe. Inspección visual. Interpretación de síntomas. Medidas de comprobación. Diagnóstico de
causas. Localización e substitución do elemento defectuoso. Posta en marcha do sistema. Documentación da intervención.
 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás infraestruturas comúns de imaxe e son.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización.
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Contidos

 Protección colectiva: medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora de xestión de residuos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Caracterización de equipamentos e configuración de instalacións de imaxe 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Caracteriza equipamentos de imaxe e identifica as súas aplicacións, para o que analiza o seu funcionamento. SI

RA4 - Configura instalacións de imaxe e define a súa estrutura, logo de seleccionar os elementos que as compoñen. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as tecnoloxías de vídeo analóxico e dixital.

CA3.2 Relacionáronse as interfaces e as súas posibilidades de interconexión.

CA3.3 Identificáronse os equipamentos de captación e visualización de vídeo, as súas características e as súas aplicacións.

CA3.4 Clasificáronse os equipamentos de xeración, conmutación, distribución e procesamento de vídeo, en función das súas características e das súas aplicacións.

CA3.5 Identificáronse os equipamentos de gravación, reprodución, edición e visualización de vídeo, en función das súas características e das súas aplicacións.

CA3.6 Destinguíronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento.

CA3.7 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de imaxe.

CA3.8 Identificáronse e clasificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de imaxe.

CA4.1 Identificouse a estrutura e o equipamento dos sistemas de circuíto pechado de televisión.

CA4.2 Relacionouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de vídeo en estudios de televisión.

CA4.3 Identificouse a estrutura, as características e as particularidades do equipamento técnico das unidades móbiles de televisión.

CA4.4 Determinouse a estrutura das instalacións auxiliares asociadas (iluminación, intercomunicación, etc.).

CA4.5 Seleccionouse o equipamento técnico (cámaras, monitores, distribuidores, matrices, mesturadores, gravadores, etc.).

CA4.6 Seleccionáronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión dos equipamentos.

CA4.7 Elaborouse a documentación técnica.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tecnoloxías de vídeo analóxico e dixital.

 Formatos e interfaces de conexión de equipamentos de vídeo analóxico e dixital.

 Compresión dixital de imaxes. Sistemas de compresión.
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Contidos

 Cámaras de televisión: tipos e características técnicas. Diagrama de bloques. Unidade de control de cámara (CCU).

 Monitores de vídeo. Diagrama de bloques. Sistemas de monitorización múltiple.

 Gravadores e reprodutores de vídeo. Gravación óptica e outras.

 Almacenamento sobre diferentes soportes de vídeo. Servidores de vídeo.

 Xeradores de sincronismos, logotipos e sinais de proba. Distribuidores de vídeo. Matrices e selectores. Secuenciadores. Mesturadores de vídeo. Controladores de edición.

 Liñas e conectadores de instalacións de imaxe.

 Sistemas de circuíto pechado de televisión: estrutura e equipamento.

 0Instalacións auxiliares en sistemas de imaxe. Sistemas de iluminación para televisión e espectáculos. Sistemas de regulación e control. Control analóxico e DMX.

  Sistemas de son e intercomunicación. Sistemas a dous e a catro fíos.

  Análise de necesidades e condicionantes. Parámetros de decisión. Elección da tecnoloxía e a estrutura do sistema.

  Selección de equipamento en sistemas de imaxe. Análise de prestacións e necesidades.

  Documentación técnica de sistemas de imaxe.

 Estudios de televisión: estrutura básica.

 Sets de televisión: tipos, función e estrutura básica. Equipamento técnico. Escenarios virtuais.

 Control de produción: estrutura básica. Control técnico de cámaras e son. Equipamento e configuración.

 Posprodución. Edición: tipos e sistemas. Redes de edición. Sistemas de almacenamento compartido. Salas de cambio de formato.

 Control central técnico. Control de continuidade. Sistemas de continuidade automática.

 Sistemas de televisión informatizados.

 Unidades móbiles de televisión.

 Aspectos de deseño.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe, posta en servizo e mantemento de sistemas de imaxe 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala sistemas de imaxe e son, para o que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe. SI

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de imaxe e son, realizando medidas e configurando os equipamentos. SI

RA7 - Mantén sistemas de imaxe e son efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións. SI

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipos para os
previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.

CA5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas (soldadura, engaste, etc.).

CA5.3 Supervisouse o programa de montaxe.

CA5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da instalación.

CA5.5 Tendeuse, marcouse e agrupouse o cableamento dos sistemas da instalación.

CA5.6 Colocáronse e fixáronse os equipamentos do sistema (monitores, cámaras, altofalantes, procesadores de sinal, gravadores, mesturadores, etc.).

CA5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal.

CA6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en función das súas características.

CA6.2 Axustáronse os equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización, potencia de amplificadores, modos de traballo de procesadores, encamiñamentos,
etc.).

CA6.3 Realizáronse as medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.).

CA6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento.

CA6.5 Interpretáronse as medidas obtidas.

CA6.6 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.

CA6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo.

CA7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, desadaptacións de impedancia, desgastes mecánicos,
avarías electrónicas, etc.).

CA7.2 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de mandos e controis, substitución de pezas, etc.).

CA7.3 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías.
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Criterios de avaliación

CA7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema.

CA7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou a avaría.

CA7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo.

CA7.7 Utilizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento preventivo.

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

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

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
imaxe e son.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas específicas de montaxe: interpretación de esquemas e planos. Ferramentas e utensilios para o montaxe. Ferramentas específicas.

 Colocación de equipamentos e liñas: implantación da instalación. Formalización de documentación.

 Conexión física. Conectadores, cables e etiquetaxe. Supervisión de programas de montaxe en sistemas de imaxe e son. Precaucións na montaxe de liñas de son e vídeo. Prevención de
interferencias por campos eléctricos e magnéticos.
 Equipamentos de medida de sistemas de imaxe.

 Medidas en sistemas de imaxe. Niveis de sinal. Fase de crominancia. Resposta en frecuencia. Distorsión. Relación Y/C. Jitter. Gamut. Patrón de Ligthning.

 Planificación da posta en servizo.

 Definición de puntos de control. Accións para realizar en cada punto de inspección.

 Configuración de sistemas de imaxe e son.

 Documentación da posta en servizo. Plan de posta en servizo. Protocolo de comprobación. Informe de posta en marcha.

 Mantemento preventivo de sistemas de imaxe e son. Elementos e puntos de control e verificación. Documentación de servizo de fabricantes de equipamentos. Accións de mantemento en
cada punto de control. Valores tolerables nas medidas.
 Plan de mantemento preventivo.

 Avarías típicas en sistemas de imaxe e son. Localización de avarías en sistemas de son e imaxe. Inspección visual. Interpretación de síntomas. Medidas de comprobación. Diagnóstico de
causas. Localización e substitución do elemento defectuoso. Posta en marcha do sistema. Documentación da intervención.
 Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás infraestruturas comúns de imaxe e son.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.
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Contidos

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización.

 Protección colectiva: medios e equipamentos de protección.

 Normativa reguladora de xestión de residuos.
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5.2 Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible)

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

 UD 1. Caracterización de equipamentos e configuración de instalacións de son

     CA 1.1 Clasificáronse os elementos de captación e emisión de son en función da súa funcionalidade. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 1.2 Identificáronse os equipamentos de amplificación e procesamento de audio. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 1.3 Identificáronse os equipamentos de gravación e reprodución de son. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 1.4 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de son. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 1.5 Recoñecéronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento. Recoñece as transduccións básicas

     CA 1.6 Identificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de son de acordo coas
súas características.

Recoñece os conectadores básicos (TS, TRS, RCA, XLR, speakon,
banana)

     CA 1.7 Examináronse os tipos de interfaces dos equipamentos de son e as posibilidades de interconexión
entre eles. Distinguir correctamente entre sinais balanceados e non balanceados.

     CA 2.1 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son
ambiental, megafonía e sonorización. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 2.2 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son de
estudios de gravación, edición e difusión de radio e televisión. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 2.3 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións. Entende os tipos de sinais (potencia ou baixa)

     CA 2.4 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade da instalación. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 2.5 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (seccións de
condutores, tempos de reverberación, impedancia en altofalantes, potencia en amplificadores, etc.). Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 2.6 Seleccionouse o equipamento técnico (sistemas de previo, equipamentos de procesamento do
sinal, micrófonos e difusores electroacústicas, etc.).

Realizar a selección de xeito correcto e sen incurrir en perigos para os
equipos nin persoas.

Procedementos e instrumentos de avaliación UD1 UD2 UD3 UD4 Total

25 % 25 % 25 % 25 % 100,00 %

Proba de
coñecementos

70 % 70 % 70 % 70 % 70,00 %

Proba escrita + modelo de
solución 70 % 70 % 70 % 70 % 70,00 %

Proba de
produción

0 % 0 % 2 % 2 % 1,00 %

Táboa de indicadores para
produtos 0 % 0 % 2 % 2 % 1,00 %

Proba de
desempeño

30 % 30 % 28 % 28 % 29,00 %

Táboa de indicadores de
observación 30 % 30 % 28 % 28 % 29,00 %

Todas as probas UD1 UD2 UD3 UD4 Total

25 % 25 % 25 % 25 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 70 % 70 % 70 % 70 % 70,00 %

Táboa de indicadores para produtos 0 % 0 % 2 % 2 % 1,00 %

Táboa de indicadores de observación 30 % 30 % 28 % 28 % 29,00 %

Todas as probas RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 Total

11,75 % 13,25 % 16,25 % 8,75 % 14,00 % 9,75 % 10,75 % 15,50 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 68,09 % 71,70 % 76,92 % 57,14 % 75,00 % 46,15 % 60,47 % 87,10 % 70,00 %

Táboa de indicadores para produtos 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,71 % 0,00 % 5,13 % 0,00 % 0,00 % 1,00 %

Táboa de indicadores de observación 31,91 % 28,30 % 23,08 % 37,14 % 25,00 % 48,72 % 39,53 % 12,90 % 29,00 %

5.1 Peso dos procedementos e instrumentos de avaliación dos CA na cualificación
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Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 2.7 Determináronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 2.8 Elaboráronse esquemas das instalacións. Realiza esquemas en ordenador cun mínimo de detalle e limpeza.

 UD 2. Montaxe, posta en servizo e mantemento de sistemas de son

     CA 5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas (soldadura, engaste, etc.). Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 5.3 Supervisouse o programa de montaxe. Controla os pasos a realizar durante o proceso de montaxe

     CA 5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da
instalación. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 5.5 Tendeuse, marcouse e agrupouse o cableamento dos sistemas da instalación. Realiza tendidos mínimamente funcionais e ordenados.

     CA 5.6 Colocáronse e fixáronse os equipamentos do sistema (monitores, cámaras, altofalantes,
procesadores de sinal, gravadores, mesturadores, etc.). Realiza fixacións seguras.

     CA 5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. Realiza conexións seguindo o marcaxe dos equipamentos.

     CA 5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en
función das súas características. Identifica os mínimos de calidade.

     CA 6.2 Axustáronse os equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización,
potencia de amplificadores, modos de traballo de procesadores, encamiñamentos, etc.). Axusta a potencia de xeito responsable e funcional.

     CA 6.3 Realizáronse as medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.). Comprensión do significado das medicións realizadas.

     CA 6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento. Realiza ensaios de funcionamento

     CA 6.5 Interpretáronse as medidas obtidas. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 6.6 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación. Fai a posta en servizo de xeito acorde ós protocolos.

     CA 6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de
conexión, lazos de terras, desadaptacións de impedancia, desgastes mecánicos, avarías electrónicas, etc.). Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 7.2 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de
mandos e controis, substitución de pezas, etc.).

Realiza medidas, limpeza e substitución de acordo ó plan de mantemento
preventivo.

     CA 7.3 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías. Localiza avarías usando as técnicas vistas en clase.

     CA 7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema. Coñecer o significado das medidas realizadas.

     CA 7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou
a avaría. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 7.7 Utilizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento preventivo. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as
ferramentas, os utensilios e as máquinas. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. Evitar situacións que poñan en perigo ás persoas.

     CA 8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais,
ferramentas, etc. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das
máquinas e os equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben
empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e
protección persoal requiridas. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na
preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de imaxe e son. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

     CA 8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Separa os residuos segundo a súa natureza.

     CA 8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de
prevención de riscos. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita

 UD 3. Caracterización de equipamentos e configuración de instalacións de imaxe

- 15 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 3.1 Identificáronse as tecnoloxías de vídeo analóxico e dixital. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 3.2 Relacionáronse as interfaces e as súas posibilidades de interconexión. Realizar conexións correctas sen por en peligro ós equipos nin ás persoas

     CA 3.3 Identificáronse os equipamentos de captación e visualización de vídeo, as súas características e
as súas aplicacións. Coñece as características básicas dos equipamentos de vídeo.

     CA 3.4 Clasificáronse os equipamentos de xeración, conmutación, distribución e procesamento de vídeo,
en función das súas características e das súas aplicacións. Sabe clasificar os equipamentos de vídeo segudo a súa natureza.

     CA 3.5 Identificáronse os equipamentos de gravación, reprodución, edición e visualización de vídeo, en
función das súas características e das súas aplicacións. Sabe identificar equipamentos de gravación de vídeo.

     CA 3.6 Destinguíronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 3.7 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de imaxe. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 3.8 Identificáronse e clasificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de imaxe. Coñece as liñas de transmisión de imaxe.

     CA 4.1 Identificouse a estrutura e o equipamento dos sistemas de circuíto pechado de televisión. Recoñece monitores e equipamento CPTV

     CA 4.2 Relacionouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de vídeo en
estudios de televisión.

Recoñece equipamento e características dos sistemas de vídeo para
estudos de TV

     CA 4.3 Identificouse a estrutura, as características e as particularidades do equipamento técnico das
unidades móbiles de televisión. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 4.4 Determinouse a estrutura das instalacións auxiliares asociadas (iluminación, intercomunicación,
etc.).

Recoñece equipos de iluminación e intercomunicación e sabe como se
cablean e funcionan.

     CA 4.5 Seleccionouse o equipamento técnico (cámaras, monitores, distribuidores, matrices, mesturadores,
gravadores, etc.). Sabe escoller equipamentos para realizar traballos de índole audiovisual.

     CA 4.6 Seleccionáronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión dos
equipamentos. Sabe seleccionar liñas e conectadores.

     CA 4.7 Elaborouse a documentación técnica. Elabora documentación por ordenador de acordo ós equipamentos
tratados.

 UD 4. Montaxe, posta en servizo e mantemento de sistemas de imaxe

     CA 5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas (soldadura, engaste, etc.). Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 5.3 Supervisouse o programa de montaxe. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da
instalación. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 5.5 Tendeuse, marcouse e agrupouse o cableamento dos sistemas da instalación. Realización correcta respetando un mínimo de profesionalidade nos
acabados.

     CA 5.6 Colocáronse e fixáronse os equipamentos do sistema (monitores, cámaras, altofalantes,
procesadores de sinal, gravadores, mesturadores, etc.). Fixacións correctas, e seguras.

     CA 5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. Non se realizan conexións perigosas para as persoas nin os
equipamentos.

     CA 5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en
función das súas características. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 6.2 Axustáronse os equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización,
potencia de amplificadores, modos de traballo de procesadores, encamiñamentos, etc.). Axusta potencias, niveis nas mezclas.

     CA 6.3 Realizáronse as medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.). Comprensión do significado das medicións realizadas.

     CA 6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento. Fai probas de son e video previas ó servizo

     CA 6.5 Interpretáronse as medidas obtidas. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 6.6 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación. Realiza o protocolo de posta en servizo seguindo os pasos.

     CA 6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo. Redacta informe de posta en servizo indicando fallas e niveis.

     CA 7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de
conexión, lazos de terras, desadaptacións de impedancia, desgastes mecánicos, avarías electrónicas, etc.). Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 7.2 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de
mandos e controis, substitución de pezas, etc.).

Realiza os pasos do plan de mantemento usando correctamente o
equipamento de medida.

     CA 7.3 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías. Capacidade de acotar zonas que funcionan para ir illando os fallos.

     CA 7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema. Utiliza axeitadamente e comprende as medidas realizadas cos
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5.3 Peso dos CA na cualificación das UD e pesos das UD na cualificación do módulo
%Unidades didácticas e criterios de avaliación

25 % UD 1. Caracterización de equipamentos e configuración de instalacións de son

8 %     CA 1.1 Clasificáronse os elementos de captación e emisión de son en función da súa funcionalidade.

8 %     CA 1.2 Identificáronse os equipamentos de amplificación e procesamento de audio.

8 %     CA 1.3 Identificáronse os equipamentos de gravación e reprodución de son.

8 %     CA 1.4 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de son.

5 %     CA 1.5 Recoñecéronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento.

5 %     CA 1.6 Identificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de son de acordo coas súas características.

5 %     CA 1.7 Examináronse os tipos de interfaces dos equipamentos de son e as posibilidades de interconexión entre eles.

8 %     CA 2.1 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son ambiental, megafonía e sonorización.

8 %     CA 2.2 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son de estudios de gravación, edición e difusión de radio e televisión.

5 %     CA 2.3 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións.

8 %     CA 2.4 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade da instalación.

7 %     CA 2.5 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (seccións de condutores, tempos de reverberación, impedancia en altofalantes,
potencia en amplificadores, etc.).

5 %     CA 2.6 Seleccionouse o equipamento técnico (sistemas de previo, equipamentos de procesamento do sinal, micrófonos e difusores electroacústicas, etc.).

7 %     CA 2.7 Determináronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión.

5 %     CA 2.8 Elaboráronse esquemas das instalacións.

25 % UD 2. Montaxe, posta en servizo e mantemento de sistemas de son

4 %     CA 5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.

5 %     CA 5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas (soldadura, engaste, etc.).

2 %     CA 5.3 Supervisouse o programa de montaxe.

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema. equipamentos.

     CA 7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou
a avaría.

Atopa avarías nos equipamentos e as arranxa se é posible. Propón
substitución cando non é posible reparación.

     CA 7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo. Realiza posta en servizo de equipamentos reparados ou revisados con
coidado e atención ós protocolos.

     CA 7.7 Utilizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento preventivo. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as
ferramentas, os utensilios e as máquinas. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. Evitar situacións perigosas para as persoas,

     CA 8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais,
ferramentas, etc. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das
máquinas e os equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben
empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e
protección persoal requiridas. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na
preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de imaxe e son. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Acadar unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Separa os residuos correctamente.

     CA 8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de
prevención de riscos. Evitar excesivo desorde nas prácticas.
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%Unidades didácticas e criterios de avaliación

4 %     CA 5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da instalación.

2 %     CA 5.5 Tendeuse, marcouse e agrupouse o cableamento dos sistemas da instalación.

2 %     CA 5.6 Colocáronse e fixáronse os equipamentos do sistema (monitores, cámaras, altofalantes, procesadores de sinal, gravadores, mesturadores, etc.).

2 %     CA 5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

4 %     CA 5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal.

2 %     CA 6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en función das súas características.

2 %     CA 6.2 Axustáronse os equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización, potencia de amplificadores, modos de traballo de
procesadores, encamiñamentos, etc.).

2 %     CA 6.3 Realizáronse as medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.).

3 %     CA 6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento.

4 %     CA 6.5 Interpretáronse as medidas obtidas.

2 %     CA 6.6 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.

4 %     CA 6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo.

5 %     CA 7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, desadaptacións de impedancia,
desgastes mecánicos, avarías electrónicas, etc.).

2 %     CA 7.2 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de mandos e controis, substitución de pezas, etc.).

2 %     CA 7.3 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías.

3 %     CA 7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema.

4 %     CA 7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou a avaría.

4 %     CA 7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo.

4 %     CA 7.7 Utilizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento preventivo.

4 %     CA 8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

2 %     CA 8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

4 %     CA 8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

4 %     CA 8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipos de protección individual (calzado,
protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

4 %     CA 8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

4 %     CA 8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento das instalacións de imaxe e son.

4 %     CA 8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

2 %     CA 8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

4 %     CA 8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

25 % UD 3. Caracterización de equipamentos e configuración de instalacións de imaxe

15 %     CA 3.1 Identificáronse as tecnoloxías de vídeo analóxico e dixital.

3 %     CA 3.2 Relacionáronse as interfaces e as súas posibilidades de interconexión.

3 %     CA 3.3 Identificáronse os equipamentos de captación e visualización de vídeo, as súas características e as súas aplicacións.

3 %     CA 3.4 Clasificáronse os equipamentos de xeración, conmutación, distribución e procesamento de vídeo, en función das súas características e das súas aplicacións.

3 %     CA 3.5 Identificáronse os equipamentos de gravación, reprodución, edición e visualización de vídeo, en función das súas características e das súas aplicacións.

20 %     CA 3.6 Destinguíronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento.

15 %     CA 3.7 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de imaxe.

3 %     CA 3.8 Identificáronse e clasificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de imaxe.

3 %     CA 4.1 Identificouse a estrutura e o equipamento dos sistemas de circuíto pechado de televisión.
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3 %     CA 4.2 Relacionouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de vídeo en estudios de televisión.

20 %     CA 4.3 Identificouse a estrutura, as características e as particularidades do equipamento técnico das unidades móbiles de televisión.

2 %     CA 4.4 Determinouse a estrutura das instalacións auxiliares asociadas (iluminación, intercomunicación, etc.).

3 %     CA 4.5 Seleccionouse o equipamento técnico (cámaras, monitores, distribuidores, matrices, mesturadores, gravadores, etc.).

2 %     CA 4.6 Seleccionáronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión dos equipamentos.

2 %     CA 4.7 Elaborouse a documentación técnica.

25 % UD 4. Montaxe, posta en servizo e mantemento de sistemas de imaxe

5 %     CA 5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.

5 %     CA 5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas (soldadura, engaste, etc.).

5 %     CA 5.3 Supervisouse o programa de montaxe.

5 %     CA 5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da instalación.

2 %     CA 5.5 Tendeuse, marcouse e agrupouse o cableamento dos sistemas da instalación.

2 %     CA 5.6 Colocáronse e fixáronse os equipamentos do sistema (monitores, cámaras, altofalantes, procesadores de sinal, gravadores, mesturadores, etc.).

2 %     CA 5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

5 %     CA 5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal.

5 %     CA 6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en función das súas características.

2 %     CA 6.2 Axustáronse os equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización, potencia de amplificadores, modos de traballo de
procesadores, encamiñamentos, etc.).

2 %     CA 6.3 Realizáronse as medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.).

2 %     CA 6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento.

5 %     CA 6.5 Interpretáronse as medidas obtidas.

2 %     CA 6.6 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.

2 %     CA 6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo.

5 %     CA 7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, desadaptacións de impedancia,
desgastes mecánicos, avarías electrónicas, etc.).

2 %     CA 7.2 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de mandos e controis, substitución de pezas, etc.).

2 %     CA 7.3 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías.

2 %     CA 7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema.

2 %     CA 7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou a avaría.

2 %     CA 7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo.

4 %     CA 7.7 Utilizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento preventivo.

4 %     CA 8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

1 %     CA 8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

4 %     CA 8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

4 %     CA 8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipos de protección individual (calzado,
protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

4 %     CA 8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

5 %     CA 8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento das instalacións de imaxe e son.

5 %     CA 8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

1 %     CA 8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

2 %     CA 8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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5.4 Peso dos CA na cualificación dos RA e peso dos RA na cualificación do módulo

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

11,75 % RA 1. Caracteriza equipamentos de son, con identificación das súas aplicacións, para o que analiza o seu funcionamento.

17,02 %     CA 1.1 Clasificáronse os elementos de captación e emisión de son en función da súa funcionalidade.

17,02 %     CA 1.2 Identificáronse os equipamentos de amplificación e procesamento de audio.

17,02 %     CA 1.3 Identificáronse os equipamentos de gravación e reprodución de son.

17,02 %     CA 1.4 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de son.

10,64 %     CA 1.5 Recoñecéronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento.

10,64 %     CA 1.6 Identificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de son de acordo coas súas características.

10,64 %     CA 1.7 Examináronse os tipos de interfaces dos equipamentos de son e as posibilidades de interconexión entre eles.

13,25 % RA 2. Configura instalacións de son e define a súa estrutura, logo de seleccionar os elementos que as compoñen.

15,09 %     CA 2.1 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son ambiental, megafonía e sonorización.

15,09 %     CA 2.2 Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son de estudios de gravación, edición e difusión de radio e televisión.

9,43 %     CA 2.3 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións.

15,09 %     CA 2.4 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade da instalación.

13,21 %     CA 2.5 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (seccións de condutores, tempos de reverberación, impedancia en altofalantes,
potencia en amplificadores, etc.).

9,43 %     CA 2.6 Seleccionouse o equipamento técnico (sistemas de previo, equipamentos de procesamento do sinal, micrófonos e difusores electroacústicas, etc.).

13,21 %     CA 2.7 Determináronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión.

9,43 %     CA 2.8 Elaboráronse esquemas das instalacións.

16,25 % RA 3. Caracteriza equipamentos de imaxe e identifica as súas aplicacións, para o que analiza o seu funcionamento.

23,08 %     CA 3.1 Identificáronse as tecnoloxías de vídeo analóxico e dixital.

4,62 %     CA 3.2 Relacionáronse as interfaces e as súas posibilidades de interconexión.

4,62 %     CA 3.3 Identificáronse os equipamentos de captación e visualización de vídeo, as súas características e as súas aplicacións.

4,62 %     CA 3.4 Clasificáronse os equipamentos de xeración, conmutación, distribución e procesamento de vídeo, en función das súas características e das súas aplicacións.

4,62 %     CA 3.5 Identificáronse os equipamentos de gravación, reprodución, edición e visualización de vídeo, en función das súas características e das súas aplicacións.

30,77 %     CA 3.6 Destinguíronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento.

23,08 %     CA 3.7 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de imaxe.

4,62 %     CA 3.8 Identificáronse e clasificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de imaxe.

8,75 % RA 4. Configura instalacións de imaxe e define a súa estrutura, logo de seleccionar os elementos que as compoñen.

8,57 %     CA 4.1 Identificouse a estrutura e o equipamento dos sistemas de circuíto pechado de televisión.

8,57 %     CA 4.2 Relacionouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de vídeo en estudios de televisión.

57,14 %     CA 4.3 Identificouse a estrutura, as características e as particularidades do equipamento técnico das unidades móbiles de televisión.

5,71 %     CA 4.4 Determinouse a estrutura das instalacións auxiliares asociadas (iluminación, intercomunicación, etc.).

8,57 %     CA 4.5 Seleccionouse o equipamento técnico (cámaras, monitores, distribuidores, matrices, mesturadores, gravadores, etc.).

5,71 %     CA 4.6 Seleccionáronse as liñas de transmisión, os elementos e os accesorios de conexión dos equipamentos.

5,71 %     CA 4.7 Elaborouse a documentación técnica.

14,00 % RA 5. Instala sistemas de imaxe e son, para o que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe.

7,14 %     CA 5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.

8,93 %     CA 5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.
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17,86 %     CA 5.2 Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas (soldadura, engaste, etc.).

8,93 %     CA 5.3 Supervisouse o programa de montaxe.

3,57 %     CA 5.3 Supervisouse o programa de montaxe.

7,14 %     CA 5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da instalación.

8,93 %     CA 5.4 Colocáronse as estruturas, as canalizacións, os armarios de equipamentos e consolas da instalación.

7,14 %     CA 5.5 Tendeuse, marcouse e agrupouse o cableamento dos sistemas da instalación.

7,14 %     CA 5.6 Colocáronse e fixáronse os equipamentos do sistema (monitores, cámaras, altofalantes, procesadores de sinal, gravadores, mesturadores, etc.).

7,14 %     CA 5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

7,14 %     CA 5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal.

8,93 %     CA 5.8 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto do proxecto orixinal.

9,75 % RA 6. Verifica a posta en servizo de instalacións de imaxe e son, realizando medidas e configurando os equipamentos.

5,13 %     CA 6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en función das súas características.

12,82 %     CA 6.1 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en función das súas características.

10,26 %     CA 6.2 Axustáronse os equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización, potencia de amplificadores, modos de traballo de
procesadores, encamiñamentos, etc.).

10,26 %     CA 6.3 Realizáronse as medidas (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.).

7,69 %     CA 6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento.

5,13 %     CA 6.4 Realizáronse ensaios de funcionamento.

12,82 %     CA 6.5 Interpretáronse as medidas obtidas.

10,26 %     CA 6.5 Interpretáronse as medidas obtidas.

10,26 %     CA 6.6 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.

5,13 %     CA 6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo.

10,26 %     CA 6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo.

10,75 % RA 7. Mantén sistemas de imaxe e son efectuando medicións e corrixindo avarías ou disfuncións.

23,26 %     CA 7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, desadaptacións de impedancia,
desgastes mecánicos, avarías electrónicas, etc.).

9,30 %     CA 7.2 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de mandos e controis, substitución de pezas, etc.).

9,30 %     CA 7.3 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías.

6,98 %     CA 7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema.

4,65 %     CA 7.4 Realizáronse probas e medidas de acordo coa tipoloxía do sistema.

9,30 %     CA 7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou a avaría.

4,65 %     CA 7.5 Diagnosticouse a causa da avaría e substituíse o equipamento ou o elemento, co que se arranxou a avaría.

9,30 %     CA 7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo.

4,65 %     CA 7.6 Restituíse o funcionamento de acordo co protocolo de comprobación e posta en servizo.

18,60 %     CA 7.7 Utilizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento preventivo.

15,50 % RA 8. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipos para
os previr.

12,90 %     CA 8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

3,23 %     CA 8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

1,61 %     CA 8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

12,90 %     CA 8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.
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A avaliación realizarase utilizando os instrumentos de avaliación de cada unidade didáctica. Como se pode apreciar no apartado 5.1, a cualificación

de cada trimestre obtense da seguinte maneira:

- Cualificacións das probas de coñecementos (PES, proba escrita + modelo de solución, é dicir, exames) teórico-prácticos realizados durante o

curso: 70% do peso total. Farase a media ponderada das probas de coñecementos das unidades didácticas de cada trimestre segundo o seu peso.

(Neste apartado predominan contidos conceptuais e procedimentais).

NOTA PE 1º trim = 0,5 PES UD1 + 0,5 PES UD2 (ver táboa 5.3)

NOTA PE 2º trim = 0,5 PES UD3 + 0,5 PES UD4 (ver táboa 5.3)

- Realizacións de prácticas (PD, probas de desempeño) e tarefas entregables (PP, probas de produción): 30% do peso. (Neste apartado

predominan contidos procedimentais e actitudinais). As actitudes se valoran de maneira integrada dentro das tarefas e prácticas cando os criterios

de avaliación impliquen para a súa consecución. (ver táboa 5.1)

NOTA PD,PP 1º trim e NOTA PD,PP 2º trim é función dos pesos expostos en táboas "4.d" de cada unidade: "Criterios de avaliación que se

aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado"

Estes pesos (70%-30%) pretenden ofrecer unha visión global da calificación que obterá o/a alumno/a. Así:

NOTA total 1º trim = 0,7 NOTA PES 1º trim + 0,3 NOTA PD,PP 1º trim NOTA total 2º trim = 0,7 NOTA PES 2º trim + 0,3 NOTA PD,PP 2º trim

En todo caso:

- Para superar cada unidade didáctica, é necesario superar todas as probas escritas (nota mínima de 50% en CADA UNHA das probas escritas).

- Ademais do anterior, o/a alumno/a deberá acadar os "mínimos esixibles" descritos en cada unidade didáctica para poder superala.

Cada trimestre o estudante terá unha nota que reflicta o progreso que o alumno obtén nas distintas unidades didácticas. Este feito da lugar a que a

avaliación se considera continua, é dicir que é preciso superar os dous trimestres con nota de 5 ou superior para non ter que acudir á proba final.

5.5 Observacións sobre os criterios de cualificación

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

12,90 %     CA 8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipos de protección individual (calzado,
protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

12,90 %     CA 8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

8,06 %     CA 8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento das instalacións de imaxe e son.

6,45 %     CA 8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento das instalacións de imaxe e son.

6,45 %     CA 8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

8,06 %     CA 8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

1,61 %     CA 8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

3,23 %     CA 8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

3,23 %     CA 8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

6,45 %     CA 8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.
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- Para superar cada trimestre, o alumno/a deberá ter unha nota mínima de 50% na súa media ponderada, pero tamén deberá ter superado todas

as unidades didácticas que o compoñen. Cando un alumno/a obteña menos do 50% da nota total de calquera proba escrita, optará como máximo a

un 4 na valoración trimestral independentemente da media aritmética que poida ter.

- A nota final do curso, no caso de que o/a alumno/a adquira as capacidades terminais do módulo, obterase da media aritmética dos dous

trimestres. Deste xeito, a avaliación global do módulo efectuarase a partir dos resultados obtidos nos indicadores recollidos durante todo o curso:

NOTA total = ( NOTA total 1º trim + NOTA total 2º trim ) / 2

Para que as tarefas e prácticas (PD,PP) se valoren nos períodos das avaliacións trimestrais, deberán ser entregados nas datas indicadas para

cada unha, sempre antes da data da proba escrita. As convocatorias das probas escritas serán únicas.

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

Recuperación dunha avaliación parcial: A avaliación do alumno ao longo do curso será continua sendo as cualificacións o reflexo de bloques de

materia. Deste xeito, o/a alumno/a que non supere as probas escritas nunha avaliación parcial (sen perder o dereito a avaliación continua, PD)

deberá presentarse á proba de recuperación nos días seguintes á primeira avaliación (só a PES, proba escrita desa(s) unidade(s)). Se seguise sen

superala, deberá acudir á proba final ordinaria de xuño con esa parte. No segundo trimestre non se contempla recuperación de probas escritas

antes da FCT por falta de tempo. A proba de xuño será dunha proba escrita, taller e/ou ordenador que abarcará a(s) unidade(s) pendente(s). A

puntuación obtida terase en conta para o cálculo da cualificación final substituíndo a puntuación obtida na avaliación parcial no apartado

correspondente a "proba escrita" (70% da nota trimestral).

A proba de recuperación de xuño coincidirá coa data do exame de xuño para alumnos con perda de avaliación continua.

En canto ós alumnos / as alumnas que suspendan nas entregas de tarefas e prácticas (probas de desempeño e de produción), darase un prazo

para entregar o pendente nos días seguintes á avaliación parcial suspensa. De vencer ese prazo sen entregar as tarefas, deberán recuperar na

proba final de xuño a(s) unidade(s) pendente(s).

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

O alumno/a que perda o dereito á avaliación continua (10% de faltas non xustificadas), deberá realizar a proba de recuperación global no mes de

xuño, ou, se o desexa, antes da 2ª avaliación previa á FCT (só unha das dúas opcións) (tal e como se indica na "Resolución pola que se ditan

instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo no curso 2022-2023"). A segunda opción

outorga a posibilidade de acudir a FCT no período marzo-xuño, no caso de lograr superar todos os módulos en tempo.

A proba extraordinaria contará con parte escrita (problemas, definicións) e parte práctica consistente e montaxes sistemas de produción

audiovisual similares ós que se tiveron feito en clase ó longo do curso. O/a alumno/a deberá acadar un 50% da nota de cada unidade didáctica

para superar o módulo na avaliación final.

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

Para levar a cabo o seguimento da programación, o equipo docente, formado por todos os profesores que imparten clase no grupo deste ciclo,
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celebrará segundo o calendario establecido (unha vez ó mes), unha reunión para analizar o grado de cumprimento das programacións. Nesta

reunión farase unha valoración xeral das actividades de ensino-aprendizaxe realizadas ata o momento, especialmente no que afecta ó tempo o

que precisan para o seu correcto desenvolvemento, a metodoloxía empregada, os resultados de avaliación obtidos e as oportunas medidas de

axuste que se propoñen para a mellora práctica docente coa conseguinte xustificación do porque destas modificacións. Para facer este

seguimento, empregarase o modelo establecido polo sistema online da páxina www.edu.xunta.gal/programacions. Este documento servirá de base

para a elaboración da programación do vindeiro curso.

Entre as posibles causas que impidan o cumprimento das previsións da programación temos faltas de alumnos por folgas, asistencia a actividades

extraescolares, ausencia do profesorado por continxencias, falta do equipamento mínimo que reflicte o currículo, erros de estimación de tempos,

etc.

O seguimento comparará as previsións co progreso real acadado. A avaliación da propia práctica docente farase despois de cada Unidade

didáctica, analizando os resultados obtidos e tratando de detectar as dificultades dos alumnos coa fin de tomar medidas que lles axuden a

superalas, actuando sobre a metodoloxía empregada.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Non se precisan coñecementos previos específicos para empezar este módulo, ainda que é recomendable ter cursado con aproveitamento

"Elementos de Sistemas de Telecomunicacións". A avaliación inicial consistirá nun debate en grupo no que se buscará detectar o estado do grupo

en canto a coñecementos de electrónica de sinais e audio. Tamén se recollerán outras cuestións académicas nunha enquisa Google Forms que

servirá como base apra a reunión de profesores de avaliación inicial.

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

Terase en conta o diferente grao de dificultade das unidades. Os alumnos que amosen ter dificultades para seguir o curso o acadar os obxectivos

programados, poderán recibir unha atención específica, dentro dos límites do horario de clase, e buscarase para cada un deles un método de

explicación ou realización de prácticas axeitado. Tipicamente se lles ofrecerán tarefas que escalen máis gradualmente a curva de dificultade das

unidades.

De detectarse necesidades específicas de apoio educativo antes da avaliación inicial, procederase a tramitar xunto co departamento de orientación

unha flexibilización modular de acordo co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, para o alumnado con necesidades educativas especiais,

conforme ó establecido no artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, que indica que 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. Dado que este é un módulo de segundo, o máis probable é que de houber unha detección

de NEAE xa se tivera feito no curso anterior.

Ás/ós alumnas/os con máis destrezas ou altas capacidades se lle proporán actividades de ampliación, ou prácticas máis complexas en temas

como xestión avanzada de servidores de audio e vídeo, programas de audio e video sobre macOS, etc.

O alumnado con dificultades visuais terá axudas na personalización do tamaño das fontes en ficheiros de texto HTML e transcripción texto-a-voz

(TTS: Text to Speech) usando a aplicación Pocket.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores tratará temas transversais como a Educación ambiental, a Educación para a saúde, a Educación non sexista, a Educación

do consumidor, a Educación para a paz e a Educación para a globalización.

Educación para a saúde: aspectos relativos a iluminación, posturais, etc.

Educación non sexista: A maior presencia de persoas do sexo masculino nas actividades tecnolóxicas o largo da historia fai que a Educación non

sexista sexa importante na área de electrónica. A coeducación coidarase no reparto non discriminatorio das tarefas nos equipos de traballo na

aula-taller.

Educación do consumidor: Valoración dos produtos de consumo, baseada en criterios que teñan en conta a economía, ergonomía, obsolescencia,

etc.

Educación ambiental: neste módulo aplicarase o Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos e electrónicos e a xestión de residuos, que

establece unha serie de normas que se aplican á fabricación de calquera produto e outras relativas á súa correcta xestión ambiental cando se

converten en residuo. Esta lei obriga aos produtores de dispositivos eléctricos e electrónicos a adoptar as medidas necesarias para que os

residuos dos aparellos que eles comercialicen, sexan recollidos de forma selectiva e teñan unha boa xestión medioambiental. Estas normas tamén

afectan ós usuarios: ¿O usuario entregará os aparellos eléctricos e electrónicos cando se desfaga deles para que sexan xestionados

correctamente, sendo dita entrega gratuíta." Este centro educativo recolle o material de refugallo nun almacén e o envía periodicamente para a súa

xestión.

Algúns residuos derivados dos equipamentos de redes e informática son o chumbo (circuítos electrónicos e en tubos de monitores CRT), níquel-

cadmio, polímero de litio (pilas, baterías en placas base e tarxetas expansión), arsénico (monitores CRT), mercurio e cromo (cubertas de chasis),

trióxido de antimonio e polibromados (usados como retardantes de lume en periféricos), berilio e selenio (placas base), PVC (partes plásticas de

los equipos), policarbonato (discos ópticos). As placas de circuíto impreso teñen moitos contaminantes que só poden ser separados por procesos

químicos.

Educación para a Globalización: Os acrónimos do sector audiovisual amosaranse nas dúas linguas para unha mellor comprensión e familiarización

por parte do alumnado das distintas expresións técnicas en inglés, linguaxe de facto nas TIC.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se prevén por parte deste docente. Poderánse realizar as visitas que poidan programarse desde o claustro ou o centro ó longo do curso (con

posterioridade á elaboración desta programación).

10.Outros apartados

10.1) Ensino non presencial

En caso de ensino non presencial, as clases se seguirán a facer nas horas previstas no horario presencial. Usarase a plataforma "Falemos"

(implementación de Jitsi Meet da Xunta) para as videoconferencias.
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Os contidos se facilitarán en todo caso (presencial ou distancia) a través da aula virtual do curso, pero na impartición a distancia se explicarían coa

función Jitsi de compartir escritorio. As anotacións e debuxos a man alzada se farían a través de Microsoft Onenote dentro da función compartir

escritorio. Neste suposto de ensino a distancia sería imposible facer dispoñer ós alumnos de material de audio/video profesional, co cal se farían

prácticas coas tarxetas de son dos seus propios PC, cámaras de móbiles, software libre de edición, e software de simulación.

O alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática contará co dereito á educación a través da aula virtual, na que poderá descargar os

contidos. Se non tivera conexión a internet en absoluto, se propón que o centro se faga cargo da impresión dos contidos.
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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 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 62022/2023 126105

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

Profesorado asignado ao módulo JESÚS ANTONIO CALVETE ESPIDO

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

1. O perfil profesional deste módulo, dentro do sector terciario, evoluciona cara a un persoal técnico superior cunha grande especialización na

supervisión, na instalación e no mantemento de infraestruturas de telecomunicacións, redes de comunicación, cun incremento no desempeño de

funcións de xestión, planificación, calidade e prevención de riscos laborais.

2. O desenvolvemento das tecnoloxías da información, como resultado da converxencia da informática e as telecomunicacións, fundaméntase

nomeadamente na fibra óptica e nas redes de comunicación sen fíos, para o tránsito de calquera tipo de información. A integración de

equipamentos e sistemas, tanto informáticos como de telecomunicación, leva consigo un cambio nos procesos tradicionais de planificación,

instalación e mantemento canto ás novas tecnoloxías, cuxo obxectivo é mellorar as comunicacións entre as persoas usuarias.

3. Cumprirá a utilización de técnicas e procedementos concretos para a integración destes sistemas, así como o uso de equipamentos de

comprobación e medida específicos.

4. As estruturas organizativas tenden a configurarse sobre a base de decisións descentralizadas e equipos participativos de xestión, potenciando

a autonomía e a capacidade de decisión.

5. As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e a apertura económica obrigan a formar profesionais polivalentes capaces de

adaptarse ás novas situacións socioeconómicas, laborais e organizativas do sector.

6. A adaptación ás directivas europeas e estatais sobre a xestión de residuos implicará a posta en marcha de procedementos que permitan o

aproveitamento dos recursos en condicións de seguridade, calidade e respecto polo 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 Coñecemento de todolos elementos e parámetros fundamentais nos sistemas de radiocomunicaciónsCaracterización dos
sistemas de
transmisión para radio
e TV

45 35

2 Deseño, configuración e realización de proxectos de instalacións para transmisión de sistemas de RTVDeseño e
configuración de
instalacións fixas e
móbiles

30 25

3 Fases na instalación de sistemas de RTV, realización dos tipos de montaxe máis habituaisMontaxe de sistemas
de transmisións de
sinais de radio e TV

15 10

4 Comprobación con instrumentos e aparatos de medida dos parámetros de RTV e realización dos axustes
necesarios para o seu correcto funcionamento.

Verificación do
funcionamento de
sistemas de emisión e
transmisión

15 10

5 Detección e corrección de averias nos sistemas de RTVMantemento de
sistemas de
transmisión

15 15

6 Identificar e previr riscos laborais en sistemas de RTVPrevención de Riscos
laborais en sistemas
de radio e TV

6 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Caracterización dos sistemas de transmisión para radio e TV 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece as características dos sistemas de transmisión para radio e televisión, para o que identifica as súas aplicacións e analiza o seu funcionamento. 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 Relacionáronse os sistemas de emisión e transmisión para radio e televisión (RTV) cos servizos e coas aplicacións prestadas.

CA1.2 Identificouse a estrutura dos sistemas de transmisión de sinais das instalacións fixas e das unidades móbiles.

CA1.3 Relacionáronse as partes e os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas e nos planos.

CA1.4 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións.

CA1.5 Establecéronse as características técnicas dos bloques ou subconxuntos que forman un sistema emisor de RTV.

CA1.6 Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de emisión e transmisión para radio e televisión.

CA1.7 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade do servizo.

CA1.8 Identificouse a normativa que afecta a instalación (REBT, normativa de telecomunicacións, ordenanzas municipais, etc.).

4.1.e) Contidos

Contidos

 Modos de transmisión.

 0Emisores, receptores, reemisores e radioenlaces analóxicos e dixitais.

  Liñas de transmisión para radiofrecuencia.

  Multiplexores, combinadores e distribuídores de RF.

  Sistemas de conmutación automática.

  Interfaces de conexión e elementos auxiliares.

  Antenas e sistemas radiantes.

  Parámetros en sistemas de radiofrecuencia.

  Regulamentación e estándares: normativa dos sistemas de transmisión de radio e televisión.

 Modulacións analóxicas.

 Modulacións dixitais.
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Contidos

 Transmisión con portadora múltiple COFDM.

 Bandas e servizos de radiodifusión.

 Sistemas de radio analóxica.

 Sistemas de radio dixital.

 Sistemas de televisión.

 Redes de comunicación por radiofrecuencia. Rede de difusión.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Deseño e configuración de instalacións fixas e móbiles 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura instalacións fixas e unidades móbiles para a transmisión de sinais de radio e televisión, para o que define a súa estrutura e selecciona os elementos
que as compoñen. 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 Realizáronse cálculos e emulacións da cobertura dun sistema de transmisión.

CA2.2 Determináronse os emprazamentos dos emisores, as zonas de cobertura e a estrutura da rede de radiofrecuencia.

CA2.3 Calculáronse os parámetros da instalación (altura efectiva do sistema radiante, potencia do transmisor, ganancia das antenas, etc.).

CA2.4 Determinouse a composición e o equipamento de antenas, sistemas radiantes e os seus accesorios (filtros, acopladores, multiplexores, combinadores, etc.).

CA2.5 Dimensionáronse os mastros, os soportes e as torres.

CA2.6 Seleccionouse o equipamento técnico de emisores, reemisores e radioenlaces (moduladores, demoduladores, procesadores, amplificadores, etc.).

CA2.7 Seleccionáronse os equipamentos de alimentación e protección da instalación (sistemas de alimentación, tomas de terra, grupos electróxenos, etc.).

CA2.8 Elaboráronse esquemas da instalación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Configuración de redes de radiofrecuencia. Determinación de zonas de cobertura. Estrutura da rede. Planificación de frecuencias e canles.

 Deseño de sistemas emisores de radio. Condicionantes legais e técnicos. Elección do emprazamento. Cálculos da altura efectiva da antena e a potencia do transmisor.

 Deseño de sistemas emisores e reemisores de televisión: condicionantes técnicos. Elección do emprazamento e estrutura das antenas. Cálculos: ganancia de antena receptora no reemisor
e de potencia do transmisor.
 Deseño de radioenlaces.

 Equipamentos de radioenlaces. Moduladores e transmoduladores. Procesadores de canal. Amplificadores. Accesorios.

 Antenas. Configuración de sistemas radiantes. Parámetros de selección. Elección de equipamento.

 Estrutura dun centro emisor de radiofrecuencia. Equipamento técnico principal e de reserva. Sistemas de telecontrol. Sistemas de alimentación.

 Protección electrostática. Acondicionamento ambiental. Acondicionamento ambiental.

 Unidades móbiles de radiocomunicacións. Emisores, reemisores e radioenlaces móbiles. Radioenlaces vía satélite, UMTS e IP. Unidades DSNG.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe de sistemas de transmisións de sinais de radio e TV 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas para a transmisión de sinais de radio e televisión, para o que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Determinouse a secuencia de montaxe dos elementos que compoñen o sistema.

CA3.2 Relacionáronse os símbolos dos planos e dos esquemas cos elementos que cumpra montar e os seus lugares de colocación.

CA3.3 Instaláronse as antenas e os sistemas radiantes.

CA3.4 Instaláronse os condutores e as liñas de transmisión.

CA3.5 Montáronse os racks e os soportes dos equipamentos.

CA3.6 Instaláronse as proteccións do equipamento.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos de emisión e transmisión do sistema segundo a documentación técnica.

CA3.8 Conectáronse os equipamentos de transmisión coa rede troncal de comunicacións.

CA3.9 Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas respecto da documentación orixinal.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Técnicas específicas de montaxe.

 Instalación dos mastros e fixación das antenas. Aliñamento e orientación de antenas.

 Liñas de transmisión. Conectadores. Conexión física. Soldadura e engaste.

 Montaxe de soportes e elementos de suxeición.

 Instalacións eléctricas, proteccións e circuítos asociados.

 Conexión dos equipamentos de emisión e transmisión. Rede troncal.

 Programas de control e supervisión da montaxe.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Verificación do funcionamento de sistemas de emisión e transmisión 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Verifica o funcionamento dos sistemas de emisión e transmisión, para o que realiza medidas dos parámetros significativos e configura os equipamentos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.

CA4.2 Configuráronse os equipamentos de xeito local e remoto.

CA4.3 Configurouse o hardware e o software dos equipamentos de emisión e transmisión seguindo a documentación técnica (modo de funcionamento, potencia, frecuencia de traballo, etc.).

CA4.4 Realizáronse as probas e as medidas de funcionalidade dos equipamentos seguindo procedementos determinados por fábrica.

CA4.5 Medíronse os parámetros de calidade do sistema (potencias directa e reflectida, ROE, distorsións, intermodulacións, medidas de ecos, relacións S/N, C/N e BER, etc.).

CA4.6 Verificouse o funcionamento dos equipamentos de conmutación automática e os sistemas redundantes.

CA4.7 Realizáronse medidas no sistema de alimentación (sistemas fotovoltaicos, SAI, etc.).

CA4.8 Contrastáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Protocolos de posta en servizo.

 Equipamentos de telecontrol.

 Protocolos de seguridade dos equipamentos.

 Equipamentos de medida de sistemas de transmisión por radiofrecuencia.

 Medidas e comprobacións: procedementos e técnicas de medida.

 Medidas e parámetros de calidade. Resposta en frecuencia. Largo de banda. Potencias directa e reflectida. Medidas do sistema de alimentación.

 Configuración de equipamentos de conmutación automática.

 Procedemento de posta en servizo da instalación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mantemento de sistemas de transmisión 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén sistemas para a transmisión e a emisión de sinais de radio e televisión, efectuando medidas e corrixindo avarías ou disfuncións. 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 Programouse o mantemento do sistema.

CA5.2 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de emisión e transmisión (desadaptacións de impedancia, derivas de frecuencia, distorsións, avarías en
liñas de transmisión, etapas amplificadoras, etc.).

CA5.3 Definíronse os puntos de revisión e os controis para realizar no plan de mantemento preventivo.

CA5.4 Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías.

CA5.5 Identificáronse os síntomas da avaría.

CA5.6 Diagnosticouse a causa da avaría.

CA5.7 Substituíuse o equipamento ou o elemento causante da avaría.

CA5.8 Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo.

CA5.9 Actualizáronse os históricos de avarías e o programa do mantemento preventivo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das avarías segundo o sistema. Ferramentas e instrumentación aplicada ao mantemento. Medidas de parámetros.

 Avarías típicas nos sistemas de radiocomunicacións.

 Mantemento preventivo: operacións programadas; criterios e puntos de revisión (potencia, ROE, etc.).

 Inspección e avaliación do sistema.

 Mantemento correctivo. Técnicas de diagnóstico e localización de avarías. Substitución de elementos das instalacións.

 Axustes e posta a punto.

 Parada e posta en servizo dos equipamentos.

 Documentación no mantemento dos sistemas de radiocomunicacións.

 Históricos de avarías.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Prevención de Riscos laborais en sistemas de radio e TV 6

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 de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. 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 dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas.

CA6.2 Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA6.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento dos sistemas de
radiocomunicacións.

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa de prevención de riscos laborais relativa sistemas de radiocomunicacións.

 Factores e situacións de risco.

 Medios e equipamentos de protección.

 Prevención e protección colectiva.

 Normativa reguladora en xestión de residuos.

 Clasificación e almacenamento de residuos.

 Tratamento e recollida de residuos.
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5.a) Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva

Os mínimos esixibles son os que se especifican no apartado 4.c (axustar avaliación) da programación.

Para alcanzar a evaluación positiva do módulo hanse de ter superados tódolos CA¿s indicados como mínimos esixibles nas tablas dos

subapartados do apartado 6.4 que desenvolve as unidades didácticas do módulo. Igualmente, para que a calificación dun trimestre sexa positiva

tódolos CA¿s evaluados no trimestre teñen que ser superados.

Para alcanzar ese mínimo esixible no CA o alumno terá que realizar adecuadamente, según os indicadores de logro determinados polo profesor,

tódalas tarefas incluidas nas actividades que están asociadas cos instrumentos de avaliación (IA) determinados para ese CE.

5.b) Criterios de cualificacion:

As calificacións do alumno terán un valor numérico entre 1 e 10, tanto para las trimestrais como para a final do módulo. O valor mínimo de

calificación para que a evaluación sexa positiva será un 5. Este mismo criterio usaráse para a calificación de cada CA. O CA será calificado

mediante o IA determinado para él.

O valor da calificación final do módulo, ou de cada trimestre, calcularáse segundo a seguinte fórmula:

       (%peso CA na UD) x (%peso UD (no trimestre ou módulo)) x calificación do CA

Se nun CA que non constitúe un mínimo esixible non se chega ó 5, realizaráse o cálculo considerando éste como un 5.

As avaliacións serán dúas, segundo o calendario de avaliacións do centro. En xuño haberá unha avaliación final do módulo só para aquel

alumnado que non supere positivamente algunha das avaliacións anteriormente indicadas. Só terán que se presentar ás probas de avaliación

daqueles CA's que sexan mínimos esixibles non superados positivamente con anterioridade.

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 non superen algún CA ó longo do curso, do cal o seu IA sexa unha proba escrita, terán a opción de realizar unha proba

persoalizada, oral ou escrita, no mes de xuño antes da sesión de avaliación final.  A  citada proba persoalizada avaliaráse, tal como se dixo,

mediante o IA de PES correspondente e conterá cuestións e problemas referentes a tódolos CA¿s non superados ó longo do curso polo alumno.

Éstos terán que ser superados na súa totalidade para a obtención da evaluación positiva do módulo.

Se os CA's non superados teñen un IA diferente de PES, ó longo do mes de xuño, o alumno haberá de facer aquelas actividades e tarefas do

módulo correspondentes ós CA¿s non superados e será avaliado e calificado segundo o IA (e as súas correspondentes LC-Listas de cotexo, TO-

Taboas de observación ou TI-Taboas de indicadores) determinado para éste.

En cualquera dos casos anteriores os criterios de calificación final serán os mesmos que os citados no apartado anterior.
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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 direito á avaliación continua, no mes de xuño antes da avaliación final realizaráse unha proba escrita que conteña tódolos

CA¿s do módulo cuxo instrumento de avaliación sexa PES.

Tamén se realizarán na clase dende o fin da terceira avaliación ata a sesión de avaliación final tódalas actividades e tarefas de tódolos CA do

módulo cuxo IA sexa LC ou TO. O alumno deberá producir os resultados e/ou productos indicados nas taboas de desenrolo das actividades. A súa

avaliación e calificación realizaráse segundo as LC¿s ou TO's determinadas para cada un destos CA.

A calificación final do alumno realizaráse segundo os mesmos criterios e fórmulas definidos anteriormente no capítulo 5.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN.-

Criterios e instrumentos para a valoración :

-  Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente e reflexión do propio docente sobre a súa experiencia na aula.

-  Cuestionarios a contestar polos propios alumnos.

-  En canto ás actividades programadas, convén facer un estudo da capacidade de motivación ao alumnado, a súa claridade, variedade e nivel de

consecución dos fins.

Mellora da programación e a súa incidencia na 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. Se se detecta que non se cumpren os obxectivos fixados habera que introducir modificacións.

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

Toma de datos que comprende:

1.- Estudios e actividades desarrolladas en cursos anteriores polo alumnado.

2.- Actitudes, predisposición inicial, intereses, obxectivos

Proba inicial escrita para saber o grado de coñecementos previos. (Non terá influencia algunha na nota)

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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 reforzo. Estas actividades poden consistir (según a natureza dos conceptos,

coñecementos e capacidades implicados) en resolución de cuestionarios, análise  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.

Participación en proxectos e actividades relacionados có módulo e o ciclo.
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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 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital 72022/2023 147123

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CARMEN GALLEGO GÓMEZ

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

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

Telecomunicacións en réxime diúrno e formúlase un currículo 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

profesionperioral, 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 Caracterización das
infraestruturas do
fogar dixita

10 10

2 Integración de
dispositivos de
automatización

45 30

3 Instalación de
sistemas de
seguridade

27 15

4 Integración de
sistemas de CCTV e
control de accesos

25 15

5 Integración de
sistemas multimedia e
de comunicacións de
rede

20 15

6 Mantemento de
sistemas integrados
do fogar dixital

15 10

7 Prevención de riscos
laborais e de
protección ambiental

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 Caracterización das infraestruturas do fogar dixita 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Caracteriza as infraestruturas do fogar dixital (IFD), para o que examina os ámbitos que o compoñen e distingue os servizos que cumpra prestar. 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 Determinouse o nivel de aplicación dixital (ICT, nivel básico ou nivel superior) e servizos asociados.

CA1.2 Definíronse as estruturas das redes interiores (HAN, TGCS, etc.), conexións e canalizacións de ampliación.

CA1.3 Determináronse as características e as funcionalidades dos servizos.

CA1.4 Determináronse os buses de interconexión dos dispositivos e dos elementos.

CA1.5 Definíronse os medios de acceso remoto aos servizos.

CA1.6 Seleccionáronse interfaces, servidores e pasarelas.

CA1.7 Aplicouse a normativa.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Niveis de aplicación dixital en edificios intelixentes e fogar dixital. Escalabilidade e ampliacións. Servizos asociados. Seguridade, control do contorno, lecer e entretemento, comunicacións e
acceso interactivo. Compoñentes do servizo. Modalidades e tecnoloxías que os soportan.
 Estruturas das redes interiores. Rede de área doméstica (HAN). Rede de datos para a xestión, o control e a seguridade. Rede de control de acceso (ACN). Topoloxías e usos. Converxencia
cos elementos da ICT.
 Características e funcionalidades dos servizos. Agregador de servizos, operadores de telecomunicacións e provedores de servizo. Redes externas. Conexión por banda larga.

 Buses de interconexión de datos: protocolos.

 Medios e equipamentos de acceso remoto.

 Criterios de selección de interfaces e pasarelas residenciais. Tipos. Servidores locais e remotos.

 Normativa de aplicación ás áreas e aos sistemas de edificios intelixentes.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Integración de dispositivos de automatización 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Integra dispositivos de automatización controlando o funcionamento dos sistemas e xestionando os equipamentos e os servidores da rede de control. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificouse a converxencia de servizos na instalación.

CA5.2 Determináronse os elementos e os dispositivos.

CA5.3 Configurouse a rede de control e buses domóticos.

CA5.4 Conectáronse os elementos de control e automatización.

CA5.5 Integrouse a pasarela de control.

CA5.6 Configuráronse os servidores de monitorización e control remoto.

CA5.7 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.

CA5.8 Elaborouse a documentación técnica.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Converxencia de servizos en edificios intelixentes. Automatización básica.

 Sensores e actuadores. Transdutores. Receptores. Conexión de elementos e dispositivos IP e non IP. Características. Configuración de redes de control e automatización. Buses domóticos
(Konnex, LonTalk, Zigbee, LCN, etc.).
 Conexión de centrais e módulos de xestión. Conexión de sensores e actuadores.

 Implementación de pasarelas de control. Software de aplicación e configuración. Pasarelas de software aberto (OSXI). Configuración de servidores OPC (OLE for process control). Sistemas
de acceso remoto. Acceso fixo e móbil mediante redes públicas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instalación de sistemas de seguridade 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala sistemas de seguridade, verifica a súa integración e examina a súa funcionalidade. 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 Interconectáronse os equipamentos e os elementos.

CA3.2 Programáronse as centrais.

CA3.3 Integráronse os sistemas de seguridade en redes LAN e WAN.

CA3.4 Instalouse o software de recepción e descodificación de sinais de alarma.

CA3.5 Configuráronse os equipamentos para transmisións de sinais de alarma por diferentes medios (vía satélite, TCP/IP, etc.)

CA3.6 Integráronse sinais de posicionamento e seguimento en centros de control.

CA3.7 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.

CA3.8 Elaborouse a documentación técnica.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Conexión de equipamentos e elementos de seguridade, con cables e sen eles, e centrais de alarma. Sensores e detectores. Buses de comunicación.

 Programación de centrais de alarmas (intrusión, técnicas, etc.): software de supervisión e control remoto.

 Configuración de módulos de integración en redes LAN e WAN.

 Instalación de programas de xestión de CRA (central receptora de alarmas). Normativa de aplicación.

 Configuración de equipamentos de transmisión (vía satélite, GSM/GPRS, TCP/IP, etc.).

 Transmisión de sinais de alarma vía satélite. Monitorización en web de sinais vía satélite. Software de recepción e descodificación de sinais. Direccionamentos. Descodificación e
interpretación.
 Integración de sistemas de posicionamento e seguimento.

 Elaboración de documentación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Integración de sistemas de CCTV e control de accesos 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Integra sistemas de CCTV, control de accesos e vídeo intelixente, verificando a instalación, a interconexión e os elementos, e xestionando equipamentos e
servidores de comunicacións. 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 Identificáronse as características funcionais da rede local (velocidade, configuración, topoloxía, etc.).

CA4.2 Interconectáronse os equipamentos e os elementos de captación, identificación e control.

CA4.3 Implementouse o software de xestión de CCTV, control de accesos e vídeo intelixente.

CA4.4 Configuráronse os medios de almacenamento dixital (DVR, servidores, NVR, discos de rede, etc.).

CA4.5 Integráronse os servidores e os equipamentos de comunicación en LAN e WAN.

CA4.6 Configuráronse os dispositivos móbiles de visión e control remoto.

CA4.7 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.

CA4.8 Elaborouse a documentación técnica.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de identificación de características de redes. Analizadores de tráfico. Comprobadores de rede. Verificación de topoloxías e tomas de usuario.

 Sistemas de videovixilancia. Monitores. Cámaras IP. Controis de acceso. Sistemas de identificación biométricos. Software de control e xestión de CCTV, control de accesos e vídeo
intelixente. Integración en rede. Configuración de sistemas biométricos.
 Configuración de sistemas de gravación dixital, directa (DAS e DVR), almacenamento compartido en rede (NAS), áreas de almacenamento en rede (SAN), etc.

 Configuración de equipamentos e servidores de comunicación. Integración en rede. Configuración de dispositivos móbiles de visualización e control. Integración con redes sen fíos: WiFi,
WiMax, UMTS, etc.
 Elaboración de documentación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Integración de sistemas multimedia e de comunicacións de rede 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Integra sistemas multimedia e de comunicacións en rede, xestionando os servizos e controlando o funcionamento dos dispositivos e dos equipamentos. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Verificáronse as características do streamer de transporte de audio e vídeo.

CA2.2 Identificáronse interfaces de distribución de audio por IP, elementos de rede, amplificadores, pantallas, etc.

CA2.3 Seleccionáronse os elementos de hardware e software para unha IPTV.

CA2.4 Configuráronse os módulos streamers IP.

CA2.5 Realizouse a conexión dos elementos da instalación IPTV.

CA2.6 Instalouse o software para a visualización e a escoita dos streamers de vídeo e audio.

CA2.7 Configuráronse os dispositivos e os sistemas multimedia.

CA2.8 Configuráronse os dispositivos e os sistemas de comunicacións.

CA2.9 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Características dos streaming de audio e de vídeo. Streaming baixo demanda. Sistemas de pagamento por visión. Configuración de servizos para un único programa (SPTS).

 0Accesos a contidos audiovisuais. Pasarela multimedia.

  Interfaces. Sistemas de televisión interactiva.

  Configuración de dispositivos fixos e móbiles de comunicacións unificadas.

  Videoconferencias.

 Servizos de múltiples programas (servizo multidifusión MPTS). Estándar SDTV ou de alta definición HDTV. Almacenamento e servidores de vídeo. VidCast. Audio por IP. Fontes de stream.
Convertedores de audio analóxico ou dixital a streams IP. Sintonizadores DAB-IP Servidores de medios. Interfaces para control centralizado e por zonas.
 Amplificadores e descodificadores audio IP. Servidores web embebidos. Sistemas de alimentación. Bus expansión EIM.

 Integración con servizos multimedia. Servidores multimedia.

 IPTV: características e largos de banda. Pasarelas DVB a IP.

 Configuración de módulos streamers para estacións de cabeceira: interface web para a configuración do módulo.

 Determinación de programas e servizos para difundir. Inserción de protocolos SAP e SDP.
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Contidos

 Instalación de IPTV. Cabeceiras DVB-T a IP e DVB-S a IP. Receptores IPTV. Interfaces de visualización de IPTV. Estándar compatible DLNA.

 Software de reprodución de vídeo.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento de sistemas integrados do fogar dixital 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén sistemas integrados do fogar dixital planificando as accións en relación coas disfuncións ou 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 Describíronse as tipoloxías e as características das avarías nos sistemas integrados en edificios intelixentes.

CA6.2 Elaborouse o plan de mantemento preventivo.

CA6.3 Identificáronse síntomas de avarías.

CA6.4 Monitorizáronse as redes e os sistemas.

CA6.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA6.6 Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo.

CA6.7 Actualizáronse os históricos de avarías e o programa do mantemento.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Detección de avarías de hardware e software: procedementos; substitución e configuración de elementos defectuosos.

 Comprobación e restitución do servizo dos sistemas integrados en edificios intelixentes.

 Técnicas de monitorización de redes e sistemas.

 Plans de mantemento en sistemas de edificios intelixentes.

 Documentación das intervencións realizadas. Históricos de avarías.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Prevención de riscos laborais e de protección ambiental 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA7.2 Operouse con ferramentas respectando as normas de seguridade.

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

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

CA7.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva.

CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA7.7 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de sistemas
intelixentes.

CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA7.9 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA7.10 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual: características e criterios de utilización.

 Protección colectiva.

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

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A cualificación dos distintos CA realizarase segundo o recollido no apartado 4.c da programación; proba escrita, lista de cotexo ou táboa de

observación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA CONTINUA

O módulo divídese en dúas partes, unha teórica e outra práctica:

*Parte teórica faranse dos exames, un por cada avaliación

*Parte práctica divídese nun  exame de prácticas e prácticas realizadas en clase. En cada avaliación realizarase un exame práctico de dificultade

similar ás prácticas realizadas na clase. O alumnado terá que facer todos os  traballos e prácticas propostas en cada UD, estes traballos, prácticas

e memorias deberán presentarse antes da realización da proba escrita.

A cualificación en cada avaliación  se corresponderá con:

*Proba escrita 4 puntos (esíxese un mínimo de 2 puntos)

*Parte práctica do 5 puntos

    -3 puntos da nota de prácticas corresponde ao exame práctico (esíxese un mínimo 1,5 puntos)

    -2 puntos ás prácticas realizadas na clase (esíxese un mínimo 1,5 puntos)

*A actitude cada a materia, motivación, iniciativa, proposta de outras solucións, traballo autónomo, responsabilidade do alumno/a puntuase un 1

punto da nota.

Estes porcentaxes aplícanse en cada avaliación.

A nota final do módulo será a media aritmética entre as notas acadadas en cada  avaliación. A nota mínima en cada avaliación e de un 5, o alumno

que no non obtivera un 5 de media en cada avaliación ou non acadara o mínimo nalgún apartado, terá que recuperar a avaliación no período de

recuperación. O módulo superase o acadar unha cualificación global de  cinco puntos ou máis.

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DOS TRABALLOS E DAS PRÁCTICAS:

Aspectos formais (50%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento,  interpretación de planos, diagramas de bloques,

esquemas, algoritmos, etc.  Elaboración de Informes y memoria, instalación, configuración. Funcionamento e organización , tempo de execución as

prácticas, detección e corrección das anomalías xurdidas nas prácticas, elección adecuada e manexo dos instrumentos de laboratorio, equipos

informáticos e outros equipamentos empregados nas prácticas do módulo.

Contidos (20%):  Dificultade, grado de resolución da proposta, orixinalidade,  alternativas presentadas e resultados obtidos. -

Defensa  (30%): respostas correctamente as preguntas plantexadas.

As  prácticas que se entreguen fora de prazo puntuarán sobre a metade da súa puntuación máxima.

Terase en conta na valoración do módulo a asistencia regular e puntualidade nas clases, actitude tolerante, respecto polos  compañeiros/as e pola

profesora, respecto e organización dos materiais empregados polo alumno/a nas prácticas, cumprimento das medidas de seguridade,

predisposición para o traballo, participación dentro dun grupo de traballo, autonomía e iniciativa propia ante a resolución de problemas e na

realización das prácticas   propostas en clase, participación activa en clase. Se un alumno/a non ten unha actitude correcta en clase non superará

o módulo.

O alumno/a que no supere o módulo deberá asistir as actividades de recuperación do período abril-xuño e  contará cunha proba teórica e práctica

de toda a materia vista o longo do curso no mes de xuño.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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O alumno/a  que perdera o dereito de avaliación continua contará cunha proba teórica e práctica a elexien entre o mes de marzo e o mes de xuño.

O rexistro de faltas  levarase a  través da aplicación Xade

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación da materio no mes de xuño serán os seguintes:

Realización de probas escritas de coñecemento para as unidades didácticas non superadas o longo do curso, que analizarán os coñecementos

teóricos dos alumnos en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica.

Os alumnos realizarán as probas pendentes previamente a finalización do curso. Estas probas serán de características similares as realizadas o

longo do curso.

Os alumnos que no período de recuperación non entreguen as prácticas ou que teñen unha valoración inferior a 5 sobre 10 no traballo de clase

suspenderán o módulo

Recollida e valoración dos traballos a realizar fora do horario lectivo, que o alumno non chegou a 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

Los alumnos con perdida de evaluación se aplicará la legislación vigente.

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 un exame sobre a teoría e un examen práctico baseado nas prácticas realizadas na clase.

Unha semana antes do examen terá que presentar  a memoria de tódalas prácticas realizadas na clase.

A nota final do alumno será 40% parte teórica, 40% parte práctica e 20%  traballo presentado, sendo un mínimo exisible ter a lo menos a metade

da puntuación en cada parte (20% teorico, 20% parte práctica e 10% traballo presentado).

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, é prteciso reclamar máis medios a administración para

realizar a totalidade das prácticas plantexadas, etc

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O comenzo do curso realizarase unha proba de avaliación inicial a fin de detectar posibles problemas que impidan o desenrolo da programación.

Dita proba poderá ser escrita ou oral.

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

As explicacións impartidas na aula presentaranse xunto co desenvolvemento de actividades prácticas de xeito que optimicen o proceso de ensino.

As actividades estableceranse en grao crecente de dificultade, de maneira que a execución dunha sirva de base para a seguinte e, ademais, sirva

ao alumno e profesor como indicador  para  coñecer o grao de consecución de obxectivos.

Programaranse actividades ou traballos de ampliación para os alumnos máis avantaxados e de reforzo para aqueles que deban recuperar

conceptos que non dominan.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Transmitiranse valores de esforzo, superación, responsabilidade, respecto, traballo en grupo, etc. O profesor prestará especial atención a calquera

comentario ou conduta contraria a convivencia e aplicará o regulamento de réxime interno a fin de corrixir as condutas negativas.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As programadas polo centro e/ou polo departamento para este grupo

10.Outros apartados

10.1) Recuperación

A profesora realizará unha breve exposición dos contidos correspondentes ao curso pasado que son necesarios para a adquisición de novas

capacidades relacionadas con este módulo. No caso de que algún alumno/a teña dificultades, estas serán atendidas por parte da profesora,

facilitando ao alumno/a a documentación que debe traballar e acordando cos alumnos/as que o necesiten unhas sesións de resolución de dúbidas.

10.2) Seguimiento del alumnado

No caso de que non se poida asistir a clase presencial, ben un alumno/a ou do grupo completo, a materia impartirase empregando medios

telemáticos: aula virtual en Moodle e videoconferencias por  Webex. A asistencia á clase telemática é obrigatoria e o alumno/a deberá xustificar

calquera falta de asistencia. Para o control da asistencia habilitarase un  pluging de Moodle que permite que o alumno rexistre a súa asistencia a

clase. Posto que o alumno/a debe de permanecer conectado e prestar atención  durante todo o tempo, o  pluging de asistencia abrirase de forma

aleatoria e por un período de tempo de 10 minutos, a profesora avisará aos alumnos/as do momento en que se abre e péchase co fin de que os

asistentes confirmen a súa presenza.

As prácticas serán adaptadas á situación de formación a distancia.

10.3) Consideraciones especiales

A día de hoxe e tras realizar unha enquisa sobre as necesidades dos alumnos/as para o seguimento da formación de modo non presencial, non se

detectaron necesidades de medios tecnolóxicos e, posto que a materia xa se imparte empregando o soporte de aula virtual en Moodle, os alumnos

xa están familiarizados con esta metodoloxía de traballo.
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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 Sistemas de telecomunicacións e informáticos Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE02Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións 42022/2023 8470

(*) 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
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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 Grao Superior de Sistemas de

Telecomunicacións e Informáticos 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 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 Documentos e partes dos proxectos.Documentos e partes
dos proxectos

9 10

2 Elaboración de planos con programas informáticos de aplicaciónElaboración de planos
con programas
informáticos de
aplicación

25 30

3 Técnicas xestión relacionadas con proxectosTécnicas xestión
relacionadas con
proxectos

20 25

4 Xestión do aprovisionamento, montaxe e mantemento do proxectoXestión do
aprovisionamento,
montaxe e
mantemento do
proxecto

20 25

5 Exemplo de xestión dun proxectoExemplo de xestión
dun proxecto

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 Documentos e partes dos proxectos 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, analizando proxectos e interpretando a información de cada documento. 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 Recoñecéronse os documentos que compoñen un proxecto.

CA1.2 Identificouse a función de cada documento.

CA1.3 Relacionouse o proxecto da instalación co proxecto xeral.

CA1.4 Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada documento.

CA1.5 Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto.

CA1.6 Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial de certificado de instalación.

CA1.7 Identificouse a normativa de aplicación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de proxectos.

 Anteproxecto ou proxecto básico.

 Documentos básicos. Memoria. Planos e esquemas eléctricos e de conexión. Prego de condicións. Orzamentos e medidas.

 Estudos con entidade propia: prevención de riscos laborais, impacto ambiental, calidade e eficiencia enerxética.

 Documentación de partida: cálculos, táboas, catálogos, etc.

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación no interior de edificios (ICT). Tramitacións e legalización.

 Certificados de instalación e verificación

 Certificados de fin de obra. Manuais de instrucións.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Elaboración de planos con programas informáticos de aplicación 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora planos e esquemas de instalacións de telecomunicacións, dando resposta á configuración das instalacións e manexando programas informáticos de
aplicación. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Relacionáronse os elementos e os espazos coa configuración da instalación.

CA2.2 Identificáronse os planos e os esquemas indicados pola normativa.

CA2.3 Seleccionouse a escala e o formato apropiados, de acordo cos utilizados nos planos de edificación.

CA2.4 Tivéronse en conta as escalas mínimas para os planos de planta e para os planos xerais de situación.

CA2.5 Debuxáronse os esquemas da instalación (xeral, de principio, de detalles, etc.).

CA2.6 Debuxáronse planos da instalación.

CA2.7 Incluíuse na caixiña a información indicada na norma.

CA2.8 Incorporáronse as lendas cando corresponda.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos de instalacións. Espazos e recintos. Simboloxía de aplicación.

 0Simboloxía normalizada: lendas.

 Planos de proxecto de edificación. Plano topográfico e plano de trazado. Perfís lonxitudinais e transversais. Seccións tipo.

 Esquemas eléctricos: xerais e de conexión.

 Escalas recomendables. Formatos.

 Planos de plantas. Plano de situación.

 Esbozamento e esquemas. Esquemas de inicio. Planos de detalle de elementos construtivos e de montaxe.

 Deseño asistido por computador. Interface de usuario. Elección do proceso de traballo. Creación e modificación de obxectos. Anotación, trazado e publicación de debuxos.

 Normas xerais de representación. Marxes e caixiña nos planos.

 Conceptos básicos de vistas normalizadas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Técnicas xestión relacionadas con proxectos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Aplica técnicas de xestión da montaxe e o mantemento de instalacións de telecomunicacións, analizando plans de montaxe e estudos de seguridade. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse todos as partes do plan de montaxe.

CA8.2 Planificouse o control de avance de obra.

CA8.3 Adecuouse o plan de montaxe ás características da instalación.

CA8.4 Identificáronse técnicas de xestión de persoal na execución das instalacións e no seu mantemento.

CA8.5 Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para a montaxe e o mantemento de instalacións.

CA8.6 Recoñecéronse procedementos para a xestión da montaxe e o mantemento.

CA8.7 Determináronse indicadores de control da montaxe e o mantemento.

CA8.8 Aplicouse a normativa.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de plans de montaxe e mantemento. Execución de plans.

 Control de avance da montaxe: verificación.

 Técnicas de xestión de persoal aplicables á montaxe e ao mantemento. Xestión de materiais e elementos. Aprovisionamento.

 Indicadores de control da montaxe e o mantemento.

 Procedementos de xestión da montaxe e o mantemento.

 Normativa de aplicación relativa a procesos de montaxe e mantemento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión do aprovisionamento, montaxe e mantemento do proxecto 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o aprovisionamento para a montaxe e o mantemento de instalacións e de telecomunicacións, analizando os requisitos da instalación e a
documentación técnica. SI

RA5 - Planifica a montaxe de instalacións de telecomunicacións, analizando plans de montaxe e definindo as fases de execución. SI

RA7 - Planifica o mantemento das instalacións de telecomunicacións, identificando necesidades e elaborando programas de mantemento e xestión de residuos. 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 Definíronse as características de aceptación de equipamentos, medios e materiais.

CA4.2 Definíronse os puntos críticos de aprovisionamento na montaxe e no mantemento.

CA4.3 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos materiais.

CA4.4 Relacionáronse as fases do plan de montaxe coas súas necesidades de aprovisionamento.

CA4.5 Identificáronse as necesidades para cada tipo de mantemento.

CA4.6 Establecéronse as condicións de subministración de cada material ou equipamento.

CA4.7 Elaborouse o plan de aprovisionamento.

CA5.1 Recoñeceuse a documentación técnica, as normas e os regulamentos que afectan a montaxe.

CA5.2 Identificáronse as fases do proceso de montaxe.

CA5.3 Determináronse as necesidades de cada fase de montaxe.

CA5.4 Recoñecéronse os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada fase de montaxe.

CA5.5 Determináronse os recursos humanos de cada fase de montaxe.

CA5.6 Avaliáronse os puntos críticos de montaxe.

CA5.7 Representouse o cronograma da montaxe segundo as súas fases.

CA5.8 Determináronse os medios de protección necesarios.

CA5.9 Prevíronse continxencias e propuxéronse solucións para a súa resolución.

CA5.10 Elaborouse o plan de montaxe.

CA7.1 Identificáronse as partes e os elementos da instalación susceptibles de mantemento.
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Criterios de avaliación

CA7.2 Planificouse o aprovisionamento de cada parte.

CA7.3 Estableceuse o procedemento das operacións básicas de mantemento preventivo e correctivo.

CA7.4 Programouse o mantemento da instalación tendo en conta as súas características.

CA7.5 Identificáronse as instrucións de fábrica dos equipamentos e dos elementos que interveñen na instalación.

CA7.6 Propuxéronse axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu bo funcionamento.

CA7.7 Determinouse a compatibilidade de equipamentos ou elementos.

CA7.8 Elaboráronse programas de mantemento.

CA7.9 Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación.

CA7.10 Planificouse o programa de xestión de residuos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Partes do proxecto aplicables ao aprovisionamento da montaxe e o mantemento.

 Aprovisionamento de instalacións de telecomunicacións. Procesos e técnicas.

 Diagramas de fluxo. Detección de necesidades no aprovisionamento de equipamentos e elementos. Elaboración de plans de aprovisionamento.

 Puntos críticos de aprovisionamento. Previsións. Control de existencias.

 Normas de codificación. Técnicas de codificación de elementos da instalación. Rastrexabilidade dos materiais.

 Identificación das fases da montaxe e o mantemento para o aprovisionamento. Interpretación de documentación técnica. Recursos e medios técnicos. Subcontratación de actividades.

 Características do plan de mantemento. Recursos e medios.

 Proxectos de telecomunicacións. Proxecto de obra.

 0Métodos de elaboración de plans de montaxe.

 Características técnicas e normativa para a montaxe.

 Identificación das fases da instalación para a montaxe. Fitos. Diagrama de rede do proxecto, PDM e ADM. Secuencia dos procesos de montaxe.

 Identificación das necesidades para cada fase da montaxe. Relación de tarefas. Estimación de duración de actividades.

 Determinación de recursos e medios materiais e técnicos. Subcontratación de actividades. Ferramentas, equipamentos e elementos na montaxe de instalacións.

 Identificación de actividades e camiños críticos. Técnicas de planificación aplicadas á montaxe de instalacións.

 Asignación de tempos e procesos. Diagramas de Gantt. Técnicas PERT. Seguimento de actividades. Control de cargas de traballo. Prazos de execución.

 Normas de prevención.

 Resolución de continxencias.

 Puntos susceptibles de mantemento en instalacións de telecomunicacións: tipos e características en cada instalación.

 0Xestión de residuos: plan de xestión de residuos.
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Contidos

  Procedementos e indicadores de xestión.

 Planificación de aprovisionamento. Recepción de materiais. Homologacións.

 Tipos de mantemento: preventivo, correctivo, etc.

 Técnicas de planificación de mantemento. Instrucións de mantemento de fabricantes.

 Parámetros de axuste para a mellora do mantemento.

 Contidos básicos dun plan de mantemento (datos xerais, necesidades, calendario de revisións e recambios, calendario de actuación, etc.).

 Normas de calidade aplicables aos plans de mantemento.

 Técnicas de xestión de recursos humanos e materiais.

 Métodos de elaboración de plans de mantemento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Exemplo de xestión dun proxecto 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora orzamentos de instalacións de telecomunicacións considerando baremos e a listaxe de materiais, e aplicando prezos unitarios. SI

RA6 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións de telecomunicacións, definindo procedementos de previsión, actuación e control. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as unidades de obra de instalacións ou sistemas, e os elementos que as compoñen.

CA3.2 Realizáronse as medicións de obra.

CA3.3 Determináronse os recursos para cada unidade de obra.

CA3.4 Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fábrica.

CA3.5 Detallouse o custo de cada unidade de obra.

CA3.6 Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos.

CA3.8 Valorouse o custo de mantemento preditivo e preventivo.

CA6.1 Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe ou no mantemento das instalacións e sistemas.

CA6.2 Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia.

CA6.3 Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou o sistema.

CA6.4 Definiuse o informe de resultados e accións correctoras, atendendo aos rexistros.

CA6.5 Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade de materiais e residuos.

CA6.6 Determinouse o almacenamento e o tratamento dos residuos xerados nos procesos.

CA6.7 Elaboráronse manuais de servizo e mantemento.

CA6.8 Elaboráronse manuais de posta en servizo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Documentación técnica.

 Determinación de unidades de obra.
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Contidos

 Medicións: técnicas.

 Operacións de montaxe da instalación: tempos.

 Recursos propios e alleos: valoración.

 Cadros de prezos. Manexo de catálogos comerciais e bases de datos de fábrica.

 Valoracións por partidas. Custos de man de obra, materiais e recursos.

 Programas informáticos para a planificación de fases do proxecto e a elaboración de orzamentos.

 Plans de mantemento. Estudo de custos. Materiais e recursos.

 Plan de prevención. Medidas na montaxe e no mantemento. Normativa de aplicación.

 Plan de emerxencia. Pautas de actuación. Equipamentos de seguridade e protección. Sinalización e alarmas. Estudos básicos de seguridade.

 Plan de calidade. Calidade na execución de instalacións ou sistemas. Normativa de xestión da calidade. Interpretación e valoración de resultados.

 Plan de xestión ambiental. Normativa de xestión ambiental.

 Almacenamento de residuos. Procedementos de rastrexabilidade.

 Elaboración de manuais. Manual de servizo. Especificacións técnicas dos elementos das instalacións.

 Manual de servizo e mantemento.

 Protocolos de probas. Protocolos de posta en servizo. Documento memoria. Anexo de cálculos: estrutura e características.

 Aplicacións informáticas para elaboración de documentación.
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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 identificación da documentación técnico-administrativa, planificación de proxectos, etc.

-Táboas de observación para valorar CA relacionados con procedementos, mantementos, etc.

-Listas de cotexo para valorar CA relacionados con evidencias de produtos elaborados polo alumnado, que poden ser tanto documentos (caderno

do alumno, elaboración de planos e esquemas, orzamentos, etc.)

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.

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 (RA1), UD2 (RA2) e UD3 (RA8). 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*0,10)+(UD2*0,3)+(UD3*0,25))/0,65

2ª AVALIACIÓN

Impartiranse as unidades didácticas UD4 (RA4, RA5 e RA7) UD5 (RA3 e RA6). 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 = ((UD4*0,25)+(UD5*0,10))/0,35

A cualificación do módulo profesional será a media aritmética das dúas 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.

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

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:

- Realización de probas escritas de coñecemento para as avaliacións non superadas o longo do

curso, que analizarán os coñecementos teóricos dos alumnos en base aos criterios de avaliación

marcados en cada unidade didáctica.

- Realizaicón dunha exame práctica para as avaliacións non superadas o longo do

curso, que analizarán os coñecementos teóricos dos alumnos en base aos criterios de avaliación

marcados en cada unidade didáctica.

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

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua terán a o final do período de clases unha proba global do módulo, a proba terá unha parte

teórica e unha parte práctica.

As probas realizaranse en dous días. Será preciso aprobar a parte teórica da proba para poder presentarse a parte práctica.

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  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
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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

Preguntas aos alumnos nos primeiros días de clase.

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

Traballos de reforzo para levar a casa.

Apoio nos recreos.

Na aula, mentres o resto de alumnos está a traballar poderá atenderse de forma individual ao alumno.

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.
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- 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

As previstas polo departamento de electricidad e electrónica.

10.Outros apartados

10.1) A programación e un documento vivo.

A programación enténdese como algo vivo. É unha planificación de como levar a clase e a materia, un marco que en función da evolución da clase

pódese modificar e adatar coa intención de obter os obxectivos propostos da mellor forma posible. Por tanto, o aquí exposto en función da

evolución da aula, poderá ser modificado.

10.2) Forma de presentación. Linguas.

O exame debera ser lexible se non, non se correxirá. Debe estar escrito nunha sóa lingua: galego ou castelá según escolla o alumno, máis non se

poderán misturar nun mesmo exame as dúas linguas.

10.3) Normas de comportamento na aula

Teránse en conta as normas do centro (NOF). Non se podera entrar na aula/taller con comida ou bebida. O móvil deberá estar a pagado ou sen

sonido nin ruido de vibración, non se poderá atender o móvil na clase. O móvil non se poderá utilizar nin coma reloxo nin coma calculadora.

Na clase deberá participarse activamente, e dicir se debe facer exercicios deben facerse, se se debe coller apuntes deben collerse, se hai que

facer unha práctica debe facerse.
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