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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 Medio de Instalacións de

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

zona e ao tipo de alumnado deste réxime (variedade na idade do alumando, variedade na capacidade persoal, variedade na súa formación previa,

alumnado que abandonou os estudos hai moitos anos, alumnado en situación de desemprego, etc ).

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

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

Así mesmo, entre as finalidades máis destacadas da FP que son comúns ao conxunto de Ciclos de Grao Medio destacan:

- Facilitar a incorporación á vida activa.

- Contribuír á formación permanente dos cidadáns.

- Atender ás demandas de cualificación do sistema produtivo.

Estas finalidades, ratifican a pretensión da comunidade escolar do centro relativa a que este IES estea en disposición de prestar á poboación

adulta, do mesmo xeito que o veu facendo ultimamente, unha formación que lle permita acomodarse ás demandas de cualificación do sistema

produtivo, e poder atender a este reto da forma máis convinte para os seus intereses e posibilidades de forma que constitúa unha finalidade real e

factible a de contribuír á formación permanente dos cidadáns.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Fundamentos de
Electrónica dixital,
álgebra binaria e
portas lóxicas.

30 10

2 Análise e montaxe de
circuitos
combinacionais.

35 10

3 Análise e montaxe de
circuitos secuenciais.

35 10

4 Circuitos
microprogramables.

10 5

5 Electricidade:
Conceptos Xerais,
Magnitudes, Leies,
Componentes,
Simboloxía.

25 5

6 Análise e montaxe de
circuitos de corrente
contínua.

35 10

7 Magnetismo e
Electromagnetismo.

6 5

8 Cálculos e medidas en
corrente alterna
monofásica e trifásica.

35 10

9 Semiconductores,
amplificadores,
potencia,
temporizadores,
osciladores: Análise e
montaxe.

40 15

10 Cálculos e medidas en
fontes de
alimentación.

35 10

11 Análise e montaxe de
amplificadores
operacionais.

33 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Fundamentos de Electrónica dixital, álgebra binaria e portas lóxicas. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA7.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Técnicas dixitais.

 Sistemas de numeración e códigos.

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

N.º Título da UD Duración

2 Análise e montaxe de circuitos combinacionais. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

   CA7.4.1 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais.

CA7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

   CA7.5.1 Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais básicos.

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

CA7.7 Verificouse o seu funcionamento.

   CA7.7.1 Verificouse o funcionamento de circuítos combinacionais básicos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Circuítos combinacionais: tipos.

 Circuítos convertedores dixital-analóxico e analóxico-dixital.

 Montaxe e simulación de circuítos básicos.

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

N.º Título da UD Duración

3 Análise e montaxe de circuitos secuenciais. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

   CA7.4.2 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos secuenciais.

CA7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

   CA7.5.2 Montáronse ou simuláronse circuítos secuenciais básicos.

CA7.7 Verificouse o seu funcionamento.

   CA7.7.2 Verificouse o funcionamento de circuítos secuenciais básicos.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Circuítos secuenciais: tipos.

 Montaxe e simulación de circuítos básicos.

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

N.º Título da UD Duración

4 Circuitos microprogramables. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA8.3 Describíronse aplicacións básicas con elementos programables.

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estrutura de microprocesadores e microcontroladores.

 Lóxica asociada: memorias e periféricos.

 Esquemas de bloques de aplicacións.

 Organigramas de aplicacións.

 Carga de programas: execución.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Electricidade: Conceptos Xerais, Magnitudes, Leies, Componentes, Simboloxía. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

CA1.5 Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade.

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Xeración e aplicacións da electricidade.

 Magnitudes eléctricas fundamentais.

 Leis fundamentais da electricidade.

 Efectos térmicos da electricidade. Lei de Joule.

 Compoñentes pasivos: tipos, características e aplicacións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Análise e montaxe de circuitos de corrente contínua. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e conceptos básicos. NO

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

Criterios de avaliación

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

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Aparellos e procedementos de medida.

 Xeradores: asociación.

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

N.º Título da UD Duración

7 Magnetismo e Electromagnetismo. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece os efectos e os principios do electromagnetismo, e describe as interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse as características dos imáns e as dos campos magnéticos que orixinan.

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

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

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

CA2.5 Describíronse as experiencias de Faraday.

CA2.6 Describiuse o fenómeno da autoindución.

CA2.7 Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Magnetismo.

 Campo magnético creado por unha corrente eléctrica: electroimán.

 Magnitudes magnéticas.

 Interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas.

 Forzas sobre correntes situadas no interior de campos magnéticos.

 Forzas electromotrices inducidas.

 Leis fundamentais.

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

N.º Título da UD Duración

8 Cálculos e medidas en corrente alterna monofásica e trifásica. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as características dun sinal alterno.

CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

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

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

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

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

CA3.7 Identificáronse os harmónicos e os seus efectos.

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

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tipos de correntes alternas.

 0Potencias en trifásico.

 Valores característicos dunha corrente alterna: cálculos.

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

 Potencias en corrente alterna: cálculo.

 Factor de potencia.

 Medidas en corrente alterna: equipamentos e procedementos.

 Resonancia.

 Harmónicos.

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

N.º Título da UD Duración

9 Semiconductores, amplificadores, potencia, temporizadores, osciladores: Análise e montaxe. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia.

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

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

CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos.

CA4.5 Verificouse o seu funcionamento.

CA4.6 Realizáronse as medidas fundamentais.

CA4.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes activos: tipos, características e aplicacións.

 Amplificadores.

 Circuítos de potencia.

 Circuítos temporizadores e osciladores.

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

N.º Título da UD Duración

10 Cálculos e medidas en fontes de alimentación. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques funcionais, e mide ou visualiza os sinais típicos. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo.

CA5.2 Describiuse o funcionamento dos bloques.

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

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

CA5.5 Realizáronse as medidas fundamentais.

CA5.6 Verificouse o seu funcionamento.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Fontes lineais: transformación, rectificación, filtraxe e regulación.

 Fontes conmutadas: características, fundamentos e bloques funcionais.

 Medidas e visualización de sinais.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Análise e montaxe de amplificadores operacionais. 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO).

CA6.2 Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas.

CA6.3 Describiuse o seu funcionamento.

CA6.4 Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO.

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

CA6.6 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características fundamentais.

 Montaxe e simulación de circuítos básicos: aplicacións.

 Medidas e verificación.

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

5.2 Niveis de logro mínimo dos CA (mínimo esixible)

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

 UD 1. Fundamentos de Electrónica dixital, álgebra binaria e portas lóxicas.

     CA 7.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.
Expresar correctamente e realizar a conversión de números decimais en
formato binario, hexadecimal, BCD Natural, BCD exceso 3 e código Gray e
viceversa.

     CA 7.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais. Obter correctamente a táboa de verdade dun circuíto con portas NOT, OR,
AND, NAND, NOR, EXOR e/ou NEXOR

     CA 7.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada. Representar correctamente un circuíto dixital con portas lóxicas a partir
dunha función lóxica.

 UD 2. Análise e montaxe de circuitos combinacionais.

     CA 7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

          CA 7.4.1 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais. Obter correctamente a función lóxica con 3 variables de entrada dun
circuíto con multiplexor.

     CA 7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

          CA 7.5.1 Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais básicos. Montar correctamente, sen erros, un circuito de selección de datos.

     CA 7.6 Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital. Montar correctamente un circuito ADC con saída de 8 bits. O circuíto ten
que proporcionar o valor correcto de valor dixital.

     CA 7.7 Verificouse o seu funcionamento.

          CA 7.7.1 Verificouse o funcionamento de circuítos combinacionais básicos.
Realizar as medidas de forma axeitadas dos valores lóxicos no circuito de
selección de datos, funcionando correctamente e solucionando alomenos
dúas avarías avarías provocadas.

 UD 3. Análise e montaxe de circuitos secuenciais.

Procedementos e instrumentos de avaliación UD1 UD10 UD11 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Total

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 5 % 10 % 5 % 10 % 15 % 100,00 %

Proba de
coñecementos

100 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 100 % 60 % 100 % 70 % 30 % 51,00 %

Proba escrita + modelo de
solución 100 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 100 % 60 % 100 % 70 % 30 % 51,00 %

Proba de
produción

0 % 0 % 30 % 40 % 40 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 14,00 %

Táboa de indicadores para
produtos 0 % 0 % 30 % 40 % 40 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 14,00 %

Proba de
desempeño

0 % 70 % 40 % 30 % 30 % 70 % 0 % 40 % 0 % 30 % 50 % 35,00 %

Táboa de indicadores de
observación 0 % 70 % 40 % 30 % 30 % 70 % 0 % 40 % 0 % 30 % 50 % 35,00 %

Todas as probas UD1 UD10 UD11 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 Total

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 5 % 10 % 5 % 10 % 15 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 100 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 100 % 60 % 100 % 70 % 30 % 51,00 %

Táboa de indicadores para produtos 0 % 0 % 30 % 40 % 40 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 14,00 %

Táboa de indicadores de observación 0 % 70 % 40 % 30 % 30 % 70 % 0 % 40 % 0 % 30 % 50 % 35,00 %

Todas as probas RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 Total

15,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 10,00 % 10,00 % 30,00 % 5,00 % 100,00 %

Proba escrita + modelo de solución 73,33 % 100,00 % 70,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 53,33 % 30,00 % 51,00 %

Táboa de indicadores para produtos 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 30,00 % 26,67 % 0,00 % 14,00 %

Táboa de indicadores de observación 26,67 % 0,00 % 30,00 % 50,00 % 70,00 % 40,00 % 20,00 % 70,00 % 35,00 %

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 7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

          CA 7.4.2 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos secuenciais. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

          CA 7.5.2 Montáronse ou simuláronse circuítos secuenciais básicos. Montar correctamente un contador de 4 bits ascendente ou descendente.

     CA 7.7 Verificouse o seu funcionamento.

          CA 7.7.2 Verificouse o funcionamento de circuítos secuenciais básicos. Debe funcionar correctamente un contador ascendente ou descendente de
4 bits e solucionar alomenos unha das avarías provocadas.

 UD 4. Circuitos microprogramables.

     CA 8.1 Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 8.2 Describiuse a lóxica asociada aos elementos programables (memorias, portos, etc.). Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 8.3 Describíronse aplicacións básicas con elementos programables. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 8.4 Cargáronse programas de aplicación e verificouse o seu funcionamento. Debe funcionar correctamente o circuíto baseado en Arduino segundo
especificacións, previa carga dun programa no microcontrolador.

 UD 5. Electricidade: Conceptos Xerais, Magnitudes, Leies, Componentes, Simboloxía.

     CA 1.1 Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 1.2 Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 1.3 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 1.5 Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico. Obter unha puntuación mínima do 50% na resolución dos problemas
referidos a este CA.

 UD 6. Análise e montaxe de circuitos de corrente contínua.

     CA 1.4 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de corrente continua. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico. Obter unha puntuación mínima do 50% na resolución dos problemas
referidos a este CA.

     CA 1.7 Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.).

Medir V, I e R correctamente (valores e unidades) en un circuíto de
corriente continua con asociación serie e/ou paralela de elementos
resistivos, obtendo os valores axeitados en 3 elementos resistivos (R1, R3
e RTotal)

 UD 7. Magnetismo e Electromagnetismo.

     CA 2.1 Recoñecéronse as características dos imáns e as dos campos magnéticos que orixinan. Obter unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 2.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por correntes
eléctricas. Obter unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 2.3 Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. Obter unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 2.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas. Obter unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 2.5 Describíronse as experiencias de Faraday. Obter unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 2.6 Describiuse o fenómeno da autoindución. Obter unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

     CA 2.7 Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética. Obter unha puntuación do 50% no TOTAL da proba escrita.

 UD 8. Cálculos e medidas en corrente alterna monofásica e trifásica.

     CA 3.1 Identificáronse as características dun sinal alterno. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 3.2 Identificouse a simboloxía normalizada. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 3.3 Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en
circuítos de corrente alterna monofásica.

Obter unha puntuación mínima do 50% na resolución aos problemas
referidos a este CA.
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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

10 % UD 1. Fundamentos de Electrónica dixital, álgebra binaria e portas lóxicas.

Nivel de logro do mínimo esixibleCriterios ou subcriterios de avaliación

     CA 3.4 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia. Medir correctamente do T e desfase no circuíto RC serie.

     CA 3.5 Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 3.6 Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 3.7 Identificáronse os harmónicos e os seus efectos. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 3.8 Describíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 3.9 Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

 UD 9. Semiconductores, amplificadores, potencia, temporizadores, osciladores: Análise e montaxe.

     CA 4.1 Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 4.2 Describíronse os parámetros e as características fundamentais dos circuítos analóxicos. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 4.3 Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos. Montar correctamente un circuíto amplificador con TRT en EC.

     CA 4.5 Verificouse o seu funcionamento. Obter o sinal de saída correcto frente a un sinal de entrada na montaxe do
circuíto con TRT en EC, obtendo a ganancia axeitada ao circuíto.

     CA 4.6 Realizáronse as medidas fundamentais.
Obter as medidas correctas de V de entrada e saída da montaxe do
circuíto amplificador con TRT en EC, así como as medidas de IC e IE do
TRT.

     CA 4.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

 UD 10. Cálculos e medidas en fontes de alimentación.

     CA 5.1 Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 5.2 Describiuse o funcionamento dos bloques. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 5.3 Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e conmutadas. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 5.4 Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 5.5 Realizáronse as medidas fundamentais. Obter a tensión de saída dentro das marxes correctas do circuíto.

     CA 5.6 Verificouse o seu funcionamento.
Obter os valores correctos de V, e I en diferentes puntos do circuíto (saída,
entrada do regulador, corrente polos diodos) nunha situación do 50% do
valor de tensión máximo da fonte de alimentación.

 UD 11. Análise e montaxe de amplificadores operacionais.

     CA 6.1 Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO). Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 6.2 Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 6.3 Describiuse o seu funcionamento. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.

     CA 6.4 Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO. Montar correctamente o circuíto circuíto AO en configuración de inversor,
ou non inversora ou circuíto temporizador de tempo.

     CA 6.5 Realizáronse as medidas e verificouse o seu funcionamento.
Obter as medidas correctas en V (entrada e saída) dun circuito AO en
configuración de inversor, ou non inversora ou circuíto temporizador de
tempo.

     CA 6.6 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO. Obter unha puntuación mínima do 50% nas respostas ás preguntas
referidas a este CA.
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%Unidades didácticas e criterios de avaliación

20 %     CA 7.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

40 %     CA 7.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

40 %     CA 7.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

10 % UD 2. Análise e montaxe de circuitos combinacionais.

     CA 7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

30 %          CA 7.4.1 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais.

     CA 7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

30 %          CA 7.5.1 Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais básicos.

10 %     CA 7.6 Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital.

     CA 7.7 Verificouse o seu funcionamento.

30 %          CA 7.7.1 Verificouse o funcionamento de circuítos combinacionais básicos.

10 % UD 3. Análise e montaxe de circuitos secuenciais.

     CA 7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

30 %          CA 7.4.2 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos secuenciais.

     CA 7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

40 %          CA 7.5.2 Montáronse ou simuláronse circuítos secuenciais básicos.

     CA 7.7 Verificouse o seu funcionamento.

30 %          CA 7.7.2 Verificouse o funcionamento de circuítos secuenciais básicos.

5 % UD 4. Circuitos microprogramables.

10 %     CA 8.1 Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador.

10 %     CA 8.2 Describiuse a lóxica asociada aos elementos programables (memorias, portos, etc.).

10 %     CA 8.3 Describíronse aplicacións básicas con elementos programables.

70 %     CA 8.4 Cargáronse programas de aplicación e verificouse o seu funcionamento.

5 % UD 5. Electricidade: Conceptos Xerais, Magnitudes, Leies, Componentes, Simboloxía.

10 %     CA 1.1 Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades.

5 %     CA 1.2 Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características.

10 %     CA 1.3 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos.

5 %     CA 1.5 Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade.

70 %     CA 1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico.

10 % UD 6. Análise e montaxe de circuitos de corrente contínua.

40 %     CA 1.4 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de corrente continua.

20 %     CA 1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico.

40 %     CA 1.7 Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.).

5 % UD 7. Magnetismo e Electromagnetismo.

15 %     CA 2.1 Recoñecéronse as características dos imáns e as dos campos magnéticos que orixinan.

15 %     CA 2.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por correntes eléctricas.

15 %     CA 2.3 Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades.

15 %     CA 2.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas.

15 %     CA 2.5 Describíronse as experiencias de Faraday.
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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

15,00 % RA 1. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e conceptos básicos.

3,33 %     CA 1.1 Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades.

%Unidades didácticas e criterios de avaliación

15 %     CA 2.6 Describiuse o fenómeno da autoindución.

10 %     CA 2.7 Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética.

10 % UD 8. Cálculos e medidas en corrente alterna monofásica e trifásica.

10 %     CA 3.1 Identificáronse as características dun sinal alterno.

5 %     CA 3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

30 %     CA 3.3 Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en circuítos de corrente alterna monofásica.

30 %     CA 3.4 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia.

5 %     CA 3.5 Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia.

5 %     CA 3.6 Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións.

5 %     CA 3.7 Identificáronse os harmónicos e os seus efectos.

5 %     CA 3.8 Describíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos.

5 %     CA 3.9 Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos.

15 % UD 9. Semiconductores, amplificadores, potencia, temporizadores, osciladores: Análise e montaxe.

5 %     CA 4.1 Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia.

10 %     CA 4.2 Describíronse os parámetros e as características fundamentais dos circuítos analóxicos.

10 %     CA 4.3 Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos.

20 %     CA 4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos.

30 %     CA 4.5 Verificouse o seu funcionamento.

20 %     CA 4.6 Realizáronse as medidas fundamentais.

5 %     CA 4.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos.

10 % UD 10. Cálculos e medidas en fontes de alimentación.

5 %     CA 5.1 Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo.

15 %     CA 5.2 Describiuse o funcionamento dos bloques.

5 %     CA 5.3 Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e conmutadas.

5 %     CA 5.4 Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte.

40 %     CA 5.5 Realizáronse as medidas fundamentais.

30 %     CA 5.6 Verificouse o seu funcionamento.

10 % UD 11. Análise e montaxe de amplificadores operacionais.

10 %     CA 6.1 Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO).

10 %     CA 6.2 Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas.

5 %     CA 6.3 Describiuse o seu funcionamento.

30 %     CA 6.4 Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO.

40 %     CA 6.5 Realizáronse as medidas e verificouse o seu funcionamento.

5 %     CA 6.6 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO.
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%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

1,67 %     CA 1.2 Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características.

3,33 %     CA 1.3 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos.

26,67 %     CA 1.4 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de corrente continua.

1,67 %     CA 1.5 Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade.

23,33 %     CA 1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico.

13,33 %     CA 1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico.

26,67 %     CA 1.7 Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.).

5,00 % RA 2. Recoñece os efectos e os principios do electromagnetismo, e describe as interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas.

15,00 %     CA 2.1 Recoñecéronse as características dos imáns e as dos campos magnéticos que orixinan.

15,00 %     CA 2.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por correntes eléctricas.

15,00 %     CA 2.3 Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades.

15,00 %     CA 2.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas.

15,00 %     CA 2.5 Describíronse as experiencias de Faraday.

15,00 %     CA 2.6 Describiuse o fenómeno da autoindución.

10,00 %     CA 2.7 Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética.

10,00 % RA 3. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica e trifásica, aplicando principios e conceptos básicos.

10,00 %     CA 3.1 Identificáronse as características dun sinal alterno.

5,00 %     CA 3.2 Identificouse a simboloxía normalizada.

30,00 %     CA 3.3 Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en circuítos de corrente alterna monofásica.

30,00 %     CA 3.4 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia.

5,00 %     CA 3.5 Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia.

5,00 %     CA 3.6 Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións.

5,00 %     CA 3.7 Identificáronse os harmónicos e os seus efectos.

5,00 %     CA 3.8 Describíronse os sistemas de distribución a tres e catro fíos.

5,00 %     CA 3.9 Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos.

15,00 % RA 4. Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións.

5,00 %     CA 4.1 Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia.

10,00 %     CA 4.2 Describíronse os parámetros e as características fundamentais dos circuítos analóxicos.

10,00 %     CA 4.3 Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos.

20,00 %     CA 4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos.

30,00 %     CA 4.5 Verificouse o seu funcionamento.

20,00 %     CA 4.6 Realizáronse as medidas fundamentais.

5,00 %     CA 4.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos.

10,00 % RA 5. Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques funcionais, e mide ou visualiza os sinais típicos.

5,00 %     CA 5.1 Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo.

15,00 %     CA 5.2 Describiuse o funcionamento dos bloques.

5,00 %     CA 5.3 Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e conmutadas.

5,00 %     CA 5.4 Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte.

40,00 %     CA 5.5 Realizáronse as medidas fundamentais.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

Descritos no apartados anteriores.

O alumnado deberá superar os "mínimos esixibles" descritos en cada unidade didáctica para poder superar a UD correspondente.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Tanto as probas escritas realizadas como as tarefas, probas prácticas e a avaliación cualificaranse de 0 a 10. Considerándose como superadas

positivamente cando a puntuación sexa 5 ou superior a 5 sobre 10. As cualificacións se lles aplicarán as ponderacións correspondentes indicadas

5.5 Observacións sobre os criterios de cualificación

%Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

30,00 %     CA 5.6 Verificouse o seu funcionamento.

10,00 % RA 6. Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións.

10,00 %     CA 6.1 Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO).

10,00 %     CA 6.2 Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas.

5,00 %     CA 6.3 Describiuse o seu funcionamento.

30,00 %     CA 6.4 Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO.

40,00 %     CA 6.5 Realizáronse as medidas e verificouse o seu funcionamento.

5,00 %     CA 6.6 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO.

30,00 % RA 7. Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións.

6,67 %     CA 7.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

13,33 %     CA 7.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

13,33 %     CA 7.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

20,00 %     CA 7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e secuenciais.

          CA 7.4.1 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais.

          CA 7.4.2 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos secuenciais.

23,33 %     CA 7.5 Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.

          CA 7.5.1 Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais básicos.

          CA 7.5.2 Montáronse ou simuláronse circuítos secuenciais básicos.

3,33 %     CA 7.6 Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e analóxico-dixital.

20,00 %     CA 7.7 Verificouse o seu funcionamento.

          CA 7.7.1 Verificouse o funcionamento de circuítos combinacionais básicos.

          CA 7.7.2 Verificouse o funcionamento de circuítos secuenciais básicos.

5,00 % RA 8. Recoñece circuítos microprogramables, e describe as súas características e as súas aplicacións.

10,00 %     CA 8.1 Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun microcontrolador.

10,00 %     CA 8.2 Describiuse a lóxica asociada aos elementos programables (memorias, portos, etc.).

10,00 %     CA 8.3 Describíronse aplicacións básicas con elementos programables.

70,00 %     CA 8.4 Cargáronse programas de aplicación e verificouse o seu funcionamento.
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nos apartados anteriores.

En cada avaliación a nota do alumnado obteráse a partir da media aritmética das UD's completas nesa avaliación, sempre e cando se superen os

"mínimos esixibles" de cada UD. Se aplicará a ponderación correspondente sobre 10.

Se non se superan os mínimos esixibles a nota da avaliación será menor de 5 puntos sobre 10.

O alumnado que non supere os mínimos exixibles poderá presentarse á proba final de xuño cos CAs non superados positivamente. Os criterios de

cualificación e os mínimos exixibles serán os mesmos que os indicados nos apartados desta programación.

A cualificación final do módulo será a nota correspondente á media ponderada das UD's do módulo segundo o apartado 3.1, supoñendo que os

mínimos exixibles de cada UD están superados. Se non é o caso, nota do módulo será menor de 5 puntos sobre 10.

O módulo considerarase superado positivamente se a nota do módulo é igual ou maior de 5 puntos sobre 10.

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

-Atención mais personalizada polo profesor.

-Exercicios complementarios mais sinxelos.

-Exercicios de consolidación unha vez conseguidos os contidos mínimos.

-Medidas orientadoras e tutoriales individualizadas.

-Iniciación ao coñecemento de novos sistemas.

-Emprego da aula virtual.

O alumnado con algunha UD suspensa realizará a proba final de xuño onde se avaliarán os CAs nos que non obtivera os mínimos exixibles, ver

apartado 5 desta programación. A súa cualificación seguirá o indicado no apartado 5 desta programación.

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

-Todos o alumnado que perda o dereito á avaliación continua será convocado no mes de xuño para a realización da proba final de módulo.

- O alumnado, que se atope neste caso, poderá asistir a clase sendo decisión do docente a realización ou non das tarefas de carácter práctico do

módulo.
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- O alumnado será avaliado da totalidade do módulo.

- Os criterios de cualificación serán os relacionados no apartado 4 e 5 desta programación.

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

- Para o seguimento da programación comprobarase para cada UD as datas de inicio e finalización e as sesions realizadas, asi como a realización

das

  actividades da UD.

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

aula virtual para tal fin) ao alumnado:

   - Enquisa de avaliación do profesor.

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

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

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

- Por medio da realización dos primeiros exercicios da primeiras UD obterase a información necesaria para tomar as decisións axeitadas de cara á

orientación do proceso ensino - aprendizaxe e a determinación de formas alternativas da aprendizaxe individual ou grupal.

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

cualificar.

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

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

-Dirixiráse cara aquel alumnado con dificultades no procedemento de ensino-apredizaxe.

-En  canto as medidas concretas a adoptar, evitarase unha adaptación curricular significativa e optarase pola modificación de determinados

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

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

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

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

- 23 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Medidas de reforzo:

-Atención mais personalizada polo profesor.

-Exercicios complementarios mais sinxelos.

-Exercicios de consolidación unha vez acadado os contidos mínimos.

-Medidas orientadoras e tutoriales individualizadas.

Medidas de ampliación:

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

-Iniciación o coñecemento de novos sistemas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O contidos transversais están constituídos polo conxunto de contidos de especial relevancia para o desenvolvemento da sociedade.

Destácanse:

- Preocupación pola organización do seu propio traballo e das tarefas colectivas.

- Interese polo cumprimento das normas de organización e traballo, sobre todo nos traballos realizados en grupo.

- Responsabilidade polo traballo encomendado adoptando bos hábitos de traballo.

- Iniciativa na demanda de información e capacidade de investigar.

- Responsabilidade co material a utilizar.

- Ríspeto e axuda aos compañeiros.

- Puntualidade.

- Boa hixiene persoal e no traballo.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Actividades complementarias

Propóñense as seguintes actividades que se desenvolverán en horario lectivo:

- Proxección de videos que complementen a formación do alumnado.

Actividades extraescolares

Non se programan actividades extraescolares deste tipo específicas para este módulo, dada a que no réxime para as persoas adultas en horario

de tarde-noite.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0362 Instalacións eléctricas básicas 72022/2023 224187

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO DÍAZ ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Estamos perante un ciclo que pretende insertar ao alumno no sistema productivo.

Prevese dotar ao alumnado dunhas capacidades  e as  destrezas  que lle faciliten a inserción  laboral, así  coma a resolución de problemas que

implica a posta en práctica desta profesión, sen que en ningún momento, deixe de lado a capacidade de aprender e saber buscar  información

necesaria que lle permita estar actualizado permanentemente no campo de este módulo, que está en constante evolución.

 Ademais preténdese afincar valores tales coma: traballo en equipo, aprender a escoitar aos compañeiros , comprensión e diálogo nas discusións

profesionais, etc.... e

Aproveitamento optimo de materiais empregados no traballo de cada dia, así coma as medidas de seguirdade  que  e preciso tomar  no

desenvolvemento das  propias clases, e posteriormente no exercicio da sus profesión dentro dos aspetos que  relativos a este módulo.

Dada a variedade do contexto socio-laboral da  Coruña, ofértase un ciclo formativo de Grao Medio de Instalacións de Telecomunicacións en réxime

Nocturno-Adultos e formúlase un currículo como "deseño aberto" para  adecualo á realidade da zona e ao tipo de alumnos existentes.

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

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

Así mesmo, entre as finalidades máis destacadas da Formación Profesional específica que son comúns ao conxunto de Ciclos de Grao Medio

debemos  de :

- 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 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   Cáculos  en  circuitos  serie, paralelo  e mixto.  Debuxo , montaxe   e  medidas  de ohm, voltios e amperios.Instalacións  eléctricas
básicas  en  baixa
tensión. Debuxo ,
montaxe  e  medidas.

34 15

2 Estudo dos elementos das instalación de interior atendendo  a normativa vixente.Instalacións de
interiores.
Conductores.Cadros
eléctricos.

34 15

3 Elaboración de pequenas instalacions en vivenda ,planos e realización segundo  o  REBTProxectos de
electrificación interior
de vivendas.

42 19

4 Instalacións eléctricas en locales de pública  concurrencia  segundo o  REBT.Instalación en
pequenos locais
comerciais e oficinas.

42 19

5 Estudo de motores asincronos,monofásicos e trifásicos.Sistemas de arranque e protección.Instalacións para
motores de A.C.

52 23

6 Diagnóstico de averías nas IBT, reparación e instrumentación.Técnicas de medidas
para reparación de
avarías nas
instalacións eléctricas.

13 6

7 Normativas sobre seguridade  laboral e protección ambiental.Prevención en riscos
laborais e protección
ambiental.

7 3
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Instalacións  eléctricas  básicas  en  baixa  tensión. Debuxo , montaxe  e  medidas. 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

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

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos.

CA1.5 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.6 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.7 Medíronse as magnitudes fundamentais.

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas.

 Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

 Condutores eléctricos: tipos e características.

 Instalacións básicas en vivendas e edificios.

 Medidas en instalacións eléctricas básicas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

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

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións de interiores.Conductores.Cadros eléctricos. 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros.

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

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

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

CA2.5 Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro.

CA2.6 Realizáronse operacións básicas de mecanizado.

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

CA2.8 Conectouse a toma de terra.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos cadros.

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

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

N.º Título da UD Duración

3 Proxectos de electrificación interior de vivendas. 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT),
logo de definir o plan de montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as necesidades e as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

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

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

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

CA3.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos.

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación.

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

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

 Ferramentas utilizadas nas instalacións eléctricas.

 Canalizacións eléctricas: tipos e características.

 Elementos e procedementos de conexión.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Técnicas de montaxe e procedementos de verificación das instalacións.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

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

N.º Título da UD Duración

4 Instalación en pequenos locais comerciais e oficinas. 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local.

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

CA4.3 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

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

CA4.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos

CA4.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 0Circuíto e iluminación de emerxencia.

  Documentación técnica das instalacións.

 Características específicas dos locais: canalizacións, proteccións, etc.

 Previsión de potencias.

 Cadros xerais e secundarios de protección: tipoloxía.

 Protección contra contactos directos e indirectos: especificacións.

 Técnicas de montaxe e mecanizado: esbozos.

 Condutores: tipos e seccións.

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

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

N.º Título da UD Duración

5 Instalacións para motores de A.C. 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos.

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

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

CA5.4 Instaláronse as proteccións dos motores.

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

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

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

CA5.8 Medíronse os parámetros básicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipos de motores eléctricos.

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

 Arranques de motores monofásicos e trifásicos.

 Automatizacións básicas para motores monofásicos e trifásicos.

 Control electrónico de motores eléctricos.

 Protección de máquinas eléctricas.

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

N.º Título da UD Duración

6 Técnicas de medidas para reparación de avarías nas instalacións eléctricas. 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación.

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

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

CA6.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

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

CA6.6 Comprobouse o funcionamento das proteccións.

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas.

 Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos.

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

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

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

N.º Título da UD Duración

7 Prevención en riscos laborais e protección ambiental. 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

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

 Son os indicados no apartado 4.c (axustar avaliación)

5.b) Criterios de cualificación

*  CASO  DE ENSINANZA  PRESENCIAL:

O proceso de avaliación será continuo.

As avaliación serán tres, a primeira en decembro,  a segunda en marzo, e a  terceira  na  primeira  quincena de  Xuño.  Na  segunda  quincena  de

Xuño  haberá unha  avaliación  FINAL  do  módulo.

Nas avaliacións trimestrais  valorarase  todo  o  traballo  feito  polos  alumnos  ata  ese  momento. Teranse  en   conta   3  partes:

 1)  EXAME   ESCRITO. Realizarase    dentro   dos    (10 - 22)  días anteriores  as  datas da   avaliación.  Este  exame  escrito  representa  o

(30%)  da   nota  da

      avaliación  de  cada  trimestre , o  outro  10 %   restante   corresponde  a  media    arimetica    dos    exercicios   feitos  na   pizarra   polo

alumno   durante

     o   trimestre.   Se   ese   alumno/a    non    tivese   ningunha   nota   das   chamadas   a   pizarra   a   sua    nota   por   este  apartado  será   o

40 %  do  total.

 2)  Outro  (20%) virá dado pola cualificación da DOCUMENTACION ELABORADA  ( en formato  electrónico)  relativa  ao  traballo  feito  por

       cada   alumno   na  Aula -Taller. Esta documentación será entregada  a medida que  o profesor a  vaia   solicitando.

 3) Finalmente  AS PRACTICAS  FEITAS  NA AULA-TALLER , ou se fora preciso,  noutras Aulas_ Talleres distintas da habitual,     o  (40%)

restante.

       ( Trátase das  montaxes completamente rematadas  e  ó  seu  correto   funcionamento ).

Como  MINIMO, para  poder  aplicar  as   tres  porcentaxes   anteriores   do  (40 ,20, 40)%,  será  necesario  acadar  un  (40%) :

do  exame  escrito ,  da  documentación elaborada  relativa  aos  traballos  da  Aula-Taller   e   da  cualificación  das  praticas   feitas  na propia

Aula-Taller; .

 Para superar cada avaliación,  despois  de  ter  en  conta  os   porcentaxes  do  (40, 20, 40),  será  necesario  alcanzar  50  puntos  sobre  100.

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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*  CASO  DE  ENSINANZA  A   DISTANCIA  :

O proceso de avaliación será continuo.

As avaliación serán tres, a primeira en decembro,  a segunda en marzo, e a  terceira  na  primeira  quincena de  Xuño.  Na  segunda  quincena  de

Xuño  haberá unha  avaliación  FINAL  do  módulo.

Nas avaliacións trimestrais  valorarase  todo  o  traballo  feito  polos  alumnos  ata  ese  momento. Teranse   en  conta   duas  partes :

  1)  EXAME   ESCRITO. Realizarase    dentro   dos   (8 - 15)  días  anteriores  as  datas da   avaliación.  Este  exame  escrito  representa  o  (40

%)  da nota da

        avaliación  de  cada  trimestre .

   2)  TRABALLOS  DE   APLICACION   RELATIVOS   OS   CONTIDOS    ESTUDADOS  (60%) ,  a   presentar   ( en formato  electrónico) ,

         serán   entregados   cada  15   días,    a   non   ser   que   o   profesor   decida     acortar/alargar     os    prazos   de   entrega.

 Como MINIMO, para poder facer media  débese acadar o   45%   de   cada   unha  das  porcentaxes anteriores.

    Para superar cada avaliación,  despois  de  ter  en  conta  as   porcentaxes   do  (40%,   60%),  será  necesario  alcanzar  50  puntos  sobre  100.

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

Para aquel alumnado que non acade os obxectivos en cada avaliación ordinaria , establecerase un programa de actividades de reforzo educativo

co fin de que  poida acadar os MINIMOS esixibles, de xeito que se intente supera-lo módulo coas actividades de reforzo, e medidas que favorezan

a individualización do ensino. Estas actividades de reforzo serán  cualificadas  polo  profesor, e terán a consideración, dentro do 40 % das

"actividades feitas na Aula-Taller" ;  ou  do  20 %,  no caso de que , estas  sexan   do   tipo  de  "elaboración de documentación".

 En  NINGUN CASO,  supoñen   a   superación   da  avaliación  suspensa

 Para que a  avaliación quede  superada, necesitase  ademais  do   anteriormente  esposto ,  obter como  MINIMO  40 puntos  sobre  100  da  nota

do   exame   escrito,  que  se   faga  para   esa   avaliación,   tal  como  se  di  nos  propios criterios  de cualificación.

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

No caso de perda do dereito a avaliación continua, faráse  unha    proba     final   do   módulo.  Esta proba poderá ser diferente   da  do resto do

alumnado que houbese suspendido , xa  que  éste  último  amosou  os  seus   coñecementos   na  Aula-Taller  e    o    profesor    puido   ver  a

sua   evolución  ao   longo   do    curso.

Nesta   proba  extraordinaria, o alumno deberá  amosar  que  está  preparado  para  superar   os  MINIMOS ESIXIBLES,  dos que  xa se   falou  no

apartado   correspondente   desta   mesma   programación.
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Para  a  superación  desta   proba  extraordinaria   será   necesario   acadar  como   mínimo   50  puntos  sobre  100.

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

O departamento  de  familia  profesional  de electricidade  e electronica realizará  cunha  frecuencia  mínima  mensual, o seguimento das

programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nas primeiras sesións, o profesor fará un estudo inicial   das   caracterísitcas   e   coñecementos previos do alumnado, mediante    unha

observación  da  expresión  escrita , diálogo  espontáneo  cos   alumnos., etc...

Será especialmente importante coñecer :

- Motivacións do alumno para estudar o ciclo.

- Estudos   previos  realizados.

- Posibles dificultades de aprendizaxe .

- Na medida do posible, entorno socio/familiar que rodea ao alumno.

- Expectativas profesionais ao  iniciar o ciclo / este módulo.

Os datos recabados anteriormente  serviránnos  para   ter  un  punto  de  partida  para   cada   alumn@.

.

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

 A atención á diversidade orientarase preferentemente á detección das dificultades académicas do alumnado, considerando niveis de

especialización, de exposición concetual e de aplicación, con gradación dos criterios de avaliación. A correta 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.

 Dentro das medidas de reforzo educativo , compre sinalar :
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 a) Reforzo individualizado dentro da propia Aula-Taller. Esta  medida  aplicarase  nos  casos,  nos  que    o   profesor,  houbese  detectado

alumnos/as  con   esta necesidade.  Será  o  propio  porfesor   do   módulo  o   encargado  de  levar a   cabo   esta

      medida.

 b) Reforzo individualizado fora da propia Aula para CASOS EXTREMOS. Esta medida aplicarase nos casos en que fose necesario, é  nos  que   ó

profesor  lle  fose      imposible,  levala a cabo dentro da propia Aula-Taller.  En este caso  será necesario actuar

       baixo a coordinación do Departamento de Orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

- Asistencia e puntualidade

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas

- Participación e atención prestada,

- Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente

- Respeto pola seguridade e saúde no traballo

- Orde e limpeza

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

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta

- Disponibilidade do material necesario para as clases

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Procurarase, si fora posible , dado o actual contexto do COVID,  realizar visitas concertadas,  a  empresas onde se   poida   ver   instalacións

relacionadas con este  modulo.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxia de traballo que se seguirá no caso de ensinanza a distancia

 Neste  suposto, aproveitarase a experiencia do último trimestre do curso  (2019-20209. Esto supón o seguinte:

      + Comunicacions   bidirecionais a través do grupo de Wass   creado entre  o  profesor e os seus alumnos

      +  Correio   electrónico,  de  punto  a  multipunto  e   viceversa.

      +  Videoconferencia a través da aplicación Webex

      +  Aula  Virtual
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10.2) Forma de conquerir que os alumnos que non teñen acceso a ensinanza telemática poidan continuar a sua
formacion

   Neste suposto, empregaríanse os seguintes recursos::

             *  Libro  de  texto    -  recomendado na  clase presencial-

             *   Libreta  cuadriculada (tamaño folio) de 100 follas   -  recomendada na clasepresencial -

             *   Papel  en   Formato   DIN A-4,   e    DIN A-3  - recomendado  na  clase presencial -

             *   Lapiz  2B / HB  , goma de borrar lápiz, e 3  bolígrafos  de  3 cores  diferentes

                    .- recomendados  na clase presencial-

             *   Regra  de 30 cm -recomendada  na  clase-

  Estudar,   empregando o libro  de texto recomendado na clase presencial,    facer  na   libreta  os    exercicios   que  se   lle   vaian   indicandovvv

atraves    do   grupo   de    Wassapp   xa  creado   ou    atraves    da   paxina  Web   do Instituto .

10.3)  Mecanismos que o profesor adotará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

Cada 15 días,   o   alumnado   deberá    entregar   os   traballos   correspondentes  a   esa   quincena.

10.4) Forma de integrar as aprendizaxes que o alumnado debería adquirir no curdo pasado e que non adquiriron

 En este caso, este apartado non procede, dado que os alumnos son  de 1º.

10.5) Aspetos do curriculum que van a ser oxeto de semiprensealidade

Ata  estes momentos estamos  levando a cabo a ensinanza presencial 100%.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica 62022/2023 188157

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO DÍAZ ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación esta baseada no Decreto 178/2010, do 1 de outubro, onde se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio

correspondente ao título de técnico en instalacións de telecomunicacións, determinado polo Real Decreto 1632/2009, do 30 de outubro de 2009.

Asemade para a súa elaboración tivose en conta a Orde do 12 de xullo de 2011 onde se establece o formato axeitado para a súa elaboración.

No Artigo 3º do Decreto 178/2010 determínase o perfil profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións indicándose que dito pérfil ven

dado pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o

caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral, Artigo 4º, consiste en montar instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e

instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asegura a súa funcionalidade e o respecto ambiental.

No artigo 7º, Contorno profesional, indícase que esta profesión exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas,

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

indicando tamén os postos de traballo mais salientables.

Na contorna donde estamos situados existen moitas  pymes  e  grandes  empresas relacionadas  co  ciclo (ITC) que estamos impartindo. Nestas

empresas traballan moitos dos nosos alumnos, que acuden ao noso centro coa   finalidade  de  acadar  unha  maior  especialización  dentro  do

seu  traballo.

Noutros casos, concurren movidos  pola  necesidade  de acadar  unha  formación  especializada que  lles  permita  encontrar  un traballo  donde

se  precise  unha   especialización, coma  que no noso centro podemos ofrecer.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Recoñecer os elementos e os equipamentos  das  instalacións dos  sistemas de seguridade  electrónica,
identificando as partes que os compoñen e as  características mais salientables dos mesmos. Configurar
pequenas  instalacións de detección de Incendios e de detección de Gases

Elementos e
equipamentos dun
sistema de
seguridade electrónica
de Incendio e de Gas.
Deseño de  pequenas
instalacions de
detección de
incendios e  detección
de  gas

42 22

2 Normas de seguridade a ter en conta no momento de realizala montaxe.Medios e equipamentos de seguridade
a empregar

Prevención  de riscos
laborais e de
protreccíon
medioambiental.

6 3

3 Montaxe  e  Programación de  cada  elemento/equipamento da  instalación.Solución aos  problemas  da
montaxe.Interpretación de planos e esquemas. Comprobación  do  funcionamento  correto

Montaxe e
Programación de
Instalacions  de
deteción  de
Incendios  e   de
deteción  de  Gas

30 16

4 Recoñecer  elementos  e  equipamentos  destas  instalacións.  Configurar  pequenas  instalacións  de  cptv.Elementos e
equipamentos  dun
cptv. Deseño  de
pequenas  instalacións
de  cptv.

24 13

5 Montaxe de cada  elemento/equipamento da instalación.Solución aos problemas da montaxe. Poñer en
servizo  a  instalación.Configuración  do  software de visualización e control

Montaxe  e  posta  en
servizo  dun  sistema
de  cptv

30 16

6 Recoñecer e indentificar as partes que compoñen un sistema  antiintrusión.Características  mais salientables.
Configurar pequenas instalacións. Completa  instalación do  sistema  e  a   sua  programación

Sistemas de
seguridade
electrónica de
Intrusión.Centrais,
accesorios  e sistemas
de  Transmisión.
Montaxe   e
programación

38 20

7 Trátase de instalar e verificar o correto funcionamento de sistemas de seguimento e control interpretando  a
documentación técnica

Equipamentos  de
seguimento   e
control.

9 5

8 Execución dos procesos que forman parte do mantemento dun sistema de cptv e seguridadeMantemento de
instalacións de cptv e
seguridade electrónica

9 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Elementos e equipamentos dun sistema de  seguridade electrónica de Incendio e de Gas. Deseño de  pequenas instalacions de
detección de  incendios e  detección de  gas

42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de  detección electrónica ( lume e gas, etc.).

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.1 Describíronse os tipos de instalacións de  detección electrónica de incendios e de gases

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.1 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de seguridade electrónica

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.1 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de seguridade electrónica.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.1 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de seguridade electrónica

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.1  Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable para un sistema de detección electrónica de incendios e de gas.

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.1 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun sistema de seguridade electrónico

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun sistema de seguridade electronica (lume,gas, etc...)

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.1 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un sistema de seguridade electrónica
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Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

   CA2.3.1 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración  de sistema de seguridade electrónica (iluminación, temperatura, correntes de
aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

   CA2.4.1 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.) para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.1 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.1 Elaboráronse orzamentos para un sistema de seguridade electrónica

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.1 Aplicouse a normativa sobre  instalacions de detección electrónica   de  incendios e  de gases

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise de risco: niveis

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

  Normativa.

    Normativa sobre instalacións de detección electrónica (lume e gas, etc.).(CA1.1.1)

 Detección de intrusión, de incendio e de gases.

   Detección de  incendio  e  de  gases.

 Características e tipos dos detectores: de exterior e interior; biométricos; de lume, de fume e de gases.

    Características e tipos dos detectores: de lume, de fume e de gases.

 Elementos de sinalización acústicos e luminosos.

 Medios de transmisión (por cable, por fibra e sen fíos): características.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

    Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de seguridade electrónica.(CA 2.1.2)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de seguridade.

 Normativa.

   Normativa sobre instalacións de  detección electrónica ( lume e gas).

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un sistema de seguridade electrónica ( CA 2.2.1)
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Contidos

 Elaboración de orzamentos.

   Elaboración de orzamentos para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.6.1)

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.5.1)
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención  de riscos laborais e de protreccíon medioambiental. 6

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, as medidas e equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

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

CA8.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe e  Programación de  Instalacions  de  deteción  de  Incendios  e   de    deteción  de  Gas 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

   CA5.3.1 Conectáronse os elementos de detección (gas, lume, etc.).

CA5.4 Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.).

   CA5.4.1 Conectáronse os equipamentos de transmisión telefónica

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

CA5.6 Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite.

CA5.7 Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión.

CA5.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

 Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.

 Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe.

 Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas.

 Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota.

 Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota.

 Centrais e detectores de gas, de fume e de lume.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Elementos e equipamentos  dun  cptv. Deseño  de  pequenas  instalacións  de  cptv. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.3 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV)

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.3 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.2 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de cptv

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.2 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de cptv.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.2 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de cptv

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.3 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable para un sistema de cptv

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.2 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun cptv

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.3 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun cptv

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un cptv

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).
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Criterios de avaliación

   CA2.3.2 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración para un cptv (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos,
etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

   CA2.4.2 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.) para un cptv.

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.2 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un cptv.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.2 Elaboráronse orzamentos para un cptv.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.3  Aplicouse a normativa  sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) na configuración da instalación

4.4.e) Contidos

Contidos

  Normativa.

     Normativa sobre instalacións de circuito pechado de televisión (cptv).(CA1.1.3)

 Circuítos de televisión (CTV). Principios básicos de vídeo. Bloques funcionais e simboloxía.  Sinais de vídeo e medidas.

 Medios de transmisión (por cable, por fibra e sen fíos): características.

 Circuíto pechado de televisión (CPTV). Bloques funcionais.

 Tipos, funcións e características dos equipamentos: cámaras; monitores; procesadores, secuenciadores e multiplexores; sistemas de almacenamento de imaxes, e accesorios.

 Vídeo intelixente.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

   Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV  .(CA 2.1.1)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV .

 Aplicación de programas informáticos de cálculo e configuración das instalacións.

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un  cptv  ( CA 2.2.2)

 Elaboración de orzamentos.

   Elaboración de orzamentos para un cptv.(CA 2.6.2)

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para  un  cptv.(CA 2.5.2)

 Deseño dun sistema de CPTV a partir das especificacións funcionais. Análise das características físicas e ambientais que afectan a instalación. Elaboración dos esquemas da instalación.
Cálculos relativos a instalación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe  e  posta  en  servizo  dun  sistema  de  cptv 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. SI

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control. SI

4.5.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 especificacións técnicas da instalación.

CA3.2 Fíxose o abastecemento de ferramentas, materiais, equipamentos e instrumental de medida.

CA3.3 Trazouse a instalación.

CA3.4 Propuxéronse solucións aos problemas de montaxe.

CA3.5 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA3.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA3.7 Configuráronse os parámetros dos equipamentos sen fíos.

CA3.8 Conectáronse os equipamentos tendo en conta as especificacións de fábrica.

CA3.9 Verificáronse os parámetros de funcionamento.

CA3.10 Aplicáronse criterios de calidade na montaxe.

CA4.1 Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos.

CA4.2 Configuráronse os equipamentos en rede (cámaras IP, servidor web, gravadores dixitais de vídeo, etc.).

CA4.3 Programouse o sistema de almacenamento segundo as especificacións.

CA4.4 Configurouse o acceso aos servidores externos de visualización.

CA4.5 Instalouse software de visualización en dispositivos fixos e móbiles.

CA4.6 Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc.

CA4.7 Estableceuse conexión remota cos dispositivos fixos e móbiles.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación.

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Especificacións técnicas da instalación.

 Planos e esquemas normalizados: interpretación.

 Situación dos compoñentes dun CPTV: canalizacións, tubos, caixas e estrutura. Solución aos problemas da montaxe.

 Elección dos medios de transmisión: por cable, por fibra ou sen fíos.

 Ferramentas e equipamentos.

 Técnicas específicas de montaxe. Conexión de dispositivos e compoñentes. Instalación e configuración de equipamentos.

 Instalación e configuración de software.

 Software de integración en rede.

 Programación de sistemas de gravación de vídeo.

 Software de edición.

 Programación e verificación dos parámetros de funcionamento.

 Posta en servizo da instalación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas de  seguridade  electrónica de  Intrusión.Centrais,accesorios  e sistemas de  Transmisión. Montaxe   e  programación 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.2 Interpretouse a normativa sobre instalacións de detección electrónica (intrusión, etc.).

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.2 Describíronse os tipos de instalacións de   Intrusión  (interior, exterior, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.1 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de seguridade electrónica

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.1 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de seguridade electrónica.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.1 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de seguridade electrónica

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.2  Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable  e sen fíos para un sistema de detección electrónica Intrusión.

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.1 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun sistema de seguridade electrónico

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.2 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun sistema de seguridade electronica de intrusión

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.1 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un sistema de seguridade electrónica
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Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

   CA2.3.1 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración  de sistema de seguridade electrónica (iluminación, temperatura, correntes de
aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.1 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.1 Elaboráronse orzamentos para un sistema de seguridade electrónica

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.2 Aplicouse a normativa sobre instalacións de detección electrónica de intrusión na configuración da instalación

CA5.1 Interpretáronse os planos e os esquemas.

CA5.2 Fixáronse e situáronse os elementos e os equipamentos.

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

   CA5.3.2 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, etc.).

CA5.4 Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.).

   CA5.4.1 Conectáronse os equipamentos de transmisión telefónica

   CA5.4.2 Conectáronse os equipamentos de transmisión vía satélite, etc..

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

   CA5.5.1 Conectáronse  as centrais de detección e alarma

   CA5.5.2  programáronse as centrais de detección e alarma.

CA5.6 Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite.

CA5.7 Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión.

CA5.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise de risco: niveis

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

  Normativa.

    Normativa sobre instalacións de detección electrónica ( intrusión, etc.).(CA1.1.2)

 Detección de intrusión, de incendio e de gases.
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Contidos

   Detección de intrusión.

 Características e tipos dos detectores: de exterior e interior; biométricos; de lume, de fume e de gases.

   Características e  tipos  dos  detectores: de  exterior  e  interior;  biométricos,etc.

 Elementos de sinalización acústicos e luminosos.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

    Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de seguridade electrónica.(CA 2.1.2)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de seguridade.

 Normativa.

   Normativa sobre instalacións de  detección electrónica  de  intrusión

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un sistema de seguridade electrónica ( CA 2.2.1)

 Elaboración de orzamentos.

   Elaboración de orzamentos para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.6.1)

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.5.1)

 Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.

 Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe.

   Montaxe de centrais de alarma con cables.Sistemas de transmisión.Características de montaxe.(CA 5.4.1)

   Montaxe de centrais de alarma sen fíos.Sistemas de transmisión.Características de montaxe.(CA 5.4.2)

 Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas.

 Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota.

 Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Equipamentos  de   seguimento   e   control. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA6.2 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA6.3 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA6.4 Conectáronse os equipamentos de control e descodificación (protección de artigos, seguimento, fichaxe, biométricos, sen fíos, etc.).

CA6.5 Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores.

CA6.6 Instalouse e configurouse o software da aplicación específica (seguimento, accesos e presenza, etc.).

CA6.7 Verificouse o funcionamento da instalación.

CA6.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

CA6.9 Realizouse seguimento de persoas ou obxectos mediante sistemas de posicionamento.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Montaxe de controis de acceso e de presenza.

 Instalación de equipamentos de seguimento e control.

 Montaxe de equipamentos de xestión e control de roldas. Software de xestión. Configuración.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Mantemento de instalacións de cptv e  seguridade electrónica 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA7.2 En caso de mantemento correctivo, comprobouse que a avaría coincida coa indicada no parte de avarías.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación.

CA7.4 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA7.5 Reparouse a avaría.

CA7.6 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA7.7 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os instrumentos indicados ou o software adecuado.

CA7.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telemantemento.

CA7.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permitirá actualizar o histórico de avarías.

CA7.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en instalacións de CPTV e seguridade.

 Software de diagnóstico.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico, localización e reparación de avarías.

 Operacións de telemantemento.

 Medidas de protección, sinalización e seguridade.

  informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos (CA 7.9)
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5.a) Mínimos exixibles para alcanzar uhna  avaliación positiva

      Son os indicados no apartado 4.c (axustar avaliación)

 *CASO  DE ENSINANZA  PRESENCIAL:

5.b) Criterios de cualificación

O proceso de avaliación  será  continuo.

As avaliación serán tres, a primeira en decembro,  a segunda en marzo, e a  terceira  na  primeira  quincena de  Xuño.  Na  segunda  quincena  de

Xuño  haberá unha  avaliación  FINAL  do  módulo.

Nas avaliacións trimestrais  valorarase  todo  o  traballo  feito  polos alumnos ata ese momento. Farase un exame escrito dentro dos (10 - 22)  días

anteriores  aproximadamente, as  datas da  avaliación.   Este    exame    escrito   representará   o   (40 %)  da   nota  da   avaliación.

 Outro (20%)  virá dado pola cualificación da  documentación  elaborada  en formato  electrónico , relativa  as  actividades teóricas  e  prácticas

feitas   na Aula-Taller. Esta   documentación   será   entregada  a  medida  que  o  profesor a   vaia   solicitando.

Finalmente  o  (40%)  restante corresponderá  a cualificación das   practicas   feitas   na   Aula-Taller  ( as  montaxes  completamente rematadas  e

ó  seu  correto   funcionamento ).

 Como  MINIMO  será  necesario  acadar  un  (45%) : do  exame  escrito , da documentación relativa  aos   traballos   teóricos  e  prácticos,  e das

practicas  feitas  na  Aula-Taller,  para  poder  aplicar  as   tres  porcentaxes   anteriores   do  (40 ,20, 40)% .

 Para poder superar cada  avaliación,   será  necesario  acadar   50  puntos  sobre  100.

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

*  CASO  DE ENSINANZA  A DISTANCIA :

O proceso de avaliación será continuo.

As avaliación serán tres, a primeira en decembro,  a segunda en marzo, e a  terceira  na  primeira  quincena de  Xuño.  Na  segunda  quincena  de

Xuño  haberá unha  avaliación  FINAL  do  módulo.

Nas avaliacións trimestrais  valorarase  todo  o  traballo  feito  polos  alumnos  ata  ese  momento. Teranse   en  conta   duas    partes :

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

- 18 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

 1)  EXAME   ESCRITO. Realizarase   aprox.  dentro   dos   (10 - 22)  días  anteriores  as  datas   da   avaliación.  Este   exame   escrito  representa

o  (40 %)  da nota da

      avaliación  de  cada   trimestre .

 2)  TRABALLOS  DE   APLICACION   RELATIVOS   OS   CONTIDOS    ESTUDADOS  (60%) ,  a   presentar   en  formato   electrónico , serán

entregados

      cada 15   días, a   non  ser  que   o   profesor   decida    alargar    os    prazos   de    entrega.

   E necesario ter en conta que , para poder  facer media  débese   acadar   como   MINIMO   o   45%    de    cada   unha   das   porcentaxes

anteriores.

    Para superar cada  avaliación,  despois  de  ter  en  conta  as   porcentaxes  do  (40, 60),  será  necesario  alcanzar  50  puntos  sobre  100.

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

 Para aquel alumnado que non acade os obxectivos en cada avaliación ordinaria , establecerase un programa de actividades de reforzo educativo

co fin de que  poida acadar os MINIMOS esixibles, de xeito que se intente supera-lo módulo coas actividades de reforzo, e medidas que favorezan

a individualización do ensino. Estas actividades de reforzo serán  cualificadas  polo  profesor, e terán a consideración, dentro do 40 % das

"actividades feitas na Aula-Taller" ; ou ben do 20 %,  no caso de que , estas sexan do  tipo  de  "elaboración de documentación".

 En  NINGUN CASO,  supoñen   a   superación   da  avaliación  suspensa

 Para que a  avaliación quede  superada, necesitase  ademais  do   anteriormente  esposto ,  obter como  MINIMO  45  puntos  sobre  100  da  nota

do   exame   escrito, que  se   faga   para   esa   avaliación,  da documentación relativa  aos   traballos   teóricos  e  prácticos,
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 e das  practicas  feitas  na  Aula-Taller,  para  poder  aplicar  as   tres  porcentaxes   anteriores   do  (40 ,20, 40)% .

 Para poder superar cada  avaliación,   será  necesario  acadar   50  puntos  sobre  100.

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

   Esta proba poderá ser diferente a do resto do alumnado que houbese suspendido algunha avaliación, xa que éste amosou os seus

coñecementos na Aula-Taller e  fixoselle  un  seguimento  continuado  ao   longo do curso.

  Nesta   proba  extraordinaria, o alumno deberá  amosar  que  está  preparado para  superar   os  MINIMOS EXIGIBLES,  dos que  xa se   falou no

apartado   correspondente   desta   mesma   programación.

No  caso  de   perda   do    dereito   a    avaliación  continua,  faráse   unha    proba    final   do   módulo., que   poderá   constar  de   duas   partes:

     * Parte  teórica --------------------Para superala,  será  preciso   acadar 50  puntos  sobre 100.

     *  Parte  pratica ------------------Para  superala,  será  preciso  acadar  50  puntos  sobre  100.

Para  a  superación   desta    proba  extraordinaria   será   necesario   acadar   50  puntos   sobre  100.  Si non  se  supera  unha  das  duas  partes

non  se  poderá  facer  a media aritmética, e polo tanto a  avaliacion  final  do módulo  seá   suspenso.

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 dispo-ña de

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

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

            - Contraste das experiencias con outros compañeiros do equipo docente .

            - 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 relativas  os  diversos módulos.

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

            - A  propia  espererencia docente  do profesor.

  Anualmente,  faránse os axustes e  revisións oportunas que  o profesor considere, tendo en conta a esperencia  acumulada  do curso anterior.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na UD 1  realizarase  a  avaliación inicial , a través de  preguntas curtas,  de  forma oral , saíndo os alumnos/as  o taboleiro  (cando o profesor o

considere preciso). Destas mostras, o profesor tomará nota, para saber cal é o punto de partida de  cada  un dos alumnos/as.

 A partir  das  conclusions  as que  se  chegue   tomaranse   as   decisión   mais   axeitadas  para   cada   alumno/a.

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

  Nestos casos, o profesor  realizará un seguimento  destos  alumnos/as , propoñendolles   exercicios   mais   sinxelos  e unha atención  mais

personalizada  que axude   ao   alumno/a    a   superar    as     suas   dificultades    académicas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Considerariamos aquí a educación medio ambiental e dicir o bo uso das tecnoloxías coas que eles traballan dun xeito responsable e eficaz no

sentido do aforro enerxético e do coidado do medioambiente . Por exemplo non tendo os aparellos in-necesariamente acendidos e

 tratando de utilizar o material necesario xerando a 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,

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

    integrarse na sociedade e no mundo laboral.

  Tendo en conta  o  anterior, de ser posible,  faranse  actividades extraescolares , tales como visitas  guiadas  a  unha  empresa  pública   ou

privada.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxia de Traballo que se seguirá no caso de ensinanza a distancia

En  ese suposto,  aproveitarase a experiencia do último trimestre do curso  (2019-2020). Isto supón o seguinte:
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     +  emprego da aula virtual

     + Comunicacions   bidirecionais a través do grupo de Wass   creado entre  o  profesor e os seus alumnos

     +  Correio   electrónico,  de  punto  a  multipunto  e   viveversa.

     +  Videoconferencia a través da aplicación Webex

10.2) Forma de conseguir que os alumnos que non  teñen  acceso a ensinanza telemática poidan continuar coa sua
formación.

En  ese suposto,  aproveitarase a experiencia do último trimestre do curso  (2019-2020).  Isto   supón   empregar   os   seguintes

  materiais:

             *  Libro  de  texto    -  recomendado na  clase -

             *   Libreta  cuadriculada (tamaño folio) de 100 follas   - recomendada na clase-

             *   Papel  en   Formato   DIN A-4,   e    DIN A-3  - recomendado  na  clase -

             *   Lapiz  2B / HB  , goma de borrar lápiz, y bolígrafos  de  3 cores  diferentes.- recomendados  na clase-

             *   Regra  de 30 cm -recomendada  na  clase-

  Estudar   polo  libro  e   facer  na   libreta  os    exercicios do   libro   que  se   lle   vaian   indicando., atraves da paxina  Web do Instituto,

   e tamén vía  telefono / Wass   ( dado que  todos  dispoñen de   móvil ).

10.3) Mecanismos que o profesor adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

 Cada 15 días,   o   alumnado   deberá    entregar   os   traballos   correspondentes  a   esa   quincena.

10.4) .Forma de Integrar as aprendizaxes que o alumnado debería adquirir o curso pasado e que non se adquiriron

  O  curso anterior (2021-2022)  foi totalmente presencial  neste  módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía 62022/2023 208174

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO DÍAZ ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

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

telecomunicacións en réxime para as persoas adultas e formúlanse unhas actividades ás necesidades da comarca e ao tipo de alumnado deste

réxime (alumnado que abandonou hai moito tempo os estudos, con diferentes niveis de desenvolvemento cognitivo e procedimental, alumnado en

situación de desemprego que busca unha oportunidade no mundo laboral, alumnado que ten necesidade de unha titulación académica para poder

desenvolver o seu traballo, alumnado que busca promocionarse no seu emprego, etc).

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

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

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

- Facilitar a incorporación dos mozos á vida activa.

- Contribuír á formación permanente dos cidadáns.

- Atender ás demandas de cualificación do sistema produtivo.
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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 Descrición dos diferentes tipos de redes.Redes de datos de
área local.

39 19

2 Instalación e configuración de redes sen fíos.Instalacións de redes
sen fíos.

32 15

3 Montaxe dunha rede cableada.Canalizacións e
cableados para redes
e telefonía.

27 13

4 Configuración dos armarios de rede.Configuración de
armarios de redes de
datos.

27 13

5 Descrición das redes de telefonía.Redes de telefonía. 20 10

6 Configuración dun sistema de telefonía.Configuración de
pequenos sistemas de
telefonía.

25 12

7 Configuración dun sistema de telefonía IP.Instalación de
centraliñas privadas
de telefonía.

15 7

8 Mantemento e reparación de sistemas de telefonía.Técnicas de
mantemento e
reparación en redes
de datos e sistemas
de telefonía.

15 7

9 Coñecemento das medidas de seguridade e prevención de riscos.o módulo.Prevención de riscos
laborais.

8 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Redes de datos de área local. 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a
compoñen. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de redes de datos.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.3 Describíronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e bus, etc.).

CA1.4 Describíronse os elementos da rede local e a súa función.

CA1.5 Clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.6 Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e encamiñador, etc.).

CA1.7 Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e as súas características.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de redes: topoloxía.

 Técnicas de transmisión.

 Tipos de redes locais: ethernet, sen fíos e VSAT, etc.

 Cableamento estruturado: tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, etc.); conectadores, armarios, e equipamentos e elementos de distribución (switch, encamiñador, etc.).

 Paneis de distribución.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións de redes sen fíos. 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse a localización dos puntos de acceso, as antenas e as canles dispoñibles.

CA4.2 Montáronse as antenas.

CA4.3 Realizáronse as conexións entre a antena e os equipamentos.

CA4.4 Verificouse a recepción do sinal.

CA4.5 Instaláronse os dispositivos sen fíos.

CA4.6 Configuráronse os modos de funcionamento.

CA4.7 Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA4.8 Instalouse o software correspondente.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de transmisión.

 Redes VSAT: características e equipamentos.

 Redes locais sen fíos: características.

 Puntos de acceso sen fíos.

 Adaptador de rede sen fíos: configuración.

 Técnicas de montaxe e instalación de antenas e equipamentos sen fíos.

 Seguridade básica en redes sen fíos. Protección de Datos.

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

N.º Título da UD Duración

3 Canalizacións e cableados para redes e telefonía. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Realizouse un esbozo da instalación.

CA2.2 Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da instalación.

CA2.3 Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado.

CA2.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a documentación técnica.

CA2.5 Montáronse as canalizacións e as caixas repartidoras.

CA2.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA2.7 Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario.

CA2.8 Realizáronse as conexións.

CA2.9 Realizáronse as probas funcionais.

CA2.10 Actualizouse o esbozo inicial cos cambios realizados durante a montaxe da instalación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de planos e esquemas.

 Canalizacións.

 Tendido de cables.

 Montaxe e conexión de tomas de usuario.

 Etiquetaxe e marcaxe.

 Ferramentas e técnicas empregadas na instalación.

 Comprobacións e verificacións do cableamento: medidas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Configuración de armarios de redes de datos. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Dispúxose optimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas nos armarios.

CA3.2 Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.).

CA3.3 Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable.

CA3.4 Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación.

CA3.5 Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión.

CA3.6 Realizouse a conexión do armario á rede eléctrica.

CA3.7 Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede.

CA3.8 Instalouse o software.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas e utensilios de montaxes xerais e específicos para par trenzado, fibra óptica, etc.

 0Seguridade básica dunha rede con cables. Protección de Datos.

  Elaboración de informes técnicos.

 Configuración do armario.

 Subministración eléctrica.

 Preparación do cable.

 Conexión de conectadores segundo o tipo de cable (par trenzado, fibra, etc.).

 Sinalización e etiquetaxe.

 Comprobacións e axustes.

 Certificación dunha infraestrutura de rede local.

 Adaptador de rede con cables: configuración.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Redes de telefonía. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. 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 Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e recoñecé-ronse as diferenzas entre elas.

CA5.2 Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, in-tegración de voz e datos, etc.).

CA5.3 Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, listaxe telefónica, etc.).

CA5.4 Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as súas características.

CA5.5 Debuxáronse os esquemas de conexión.

CA5.6 Utilizáronse catálogos comerciais.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Telefonía. Estrutura física da rede telefónica. Rede telefónica básica (RTB), rede dixital de servizos integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT e enlaces GSM.

 Bloques funcionais: sistema de control, unidade de conmutación, sistema de conexión, portos de enlace, etc.

 Tipos e características de centrais telefónicas.

 Interfaces de conexión con redes públicas.

 Esquemas e conexión de centrais.

 Servizos integrados: distribución automática de chamadas, conexión con computadores, integración de voz e datos, e interconexión de centrais por VoIP, etc.

 Servizos asociados: mensaxaría, megafonía e gravación, etc.

 Confidencialidade das comunicacións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Configuración de pequenos sistemas de telefonía. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Configura sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os compoñentes e xustificar a selección. SI

4.6.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 características técnicas dos sistemas de telefonía, as súas posibilidades funcionais e as prestacións.

CA6.2 Describíronse as características xerais e a función dos elementos que compoñen un sistema de telefonía (cableamento, puntos de acceso de usuario, terminais, etc.).

CA6.3 Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de liñas, interfaces de entrada, etc.).

CA6.4 Utilizáronse programas informáticos de aplicación.

CA6.5 Utilizáronse catálogos comerciais.

CA6.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo diferentes especificacións.

CA6.7 Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións cos demais elementos asociados.

CA6.8 Realizouse o esquema da instalación.

CA6.9 Elaborouse o orzamento.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Selección de centrais.

 Selección de elementos da central. Tarxetas de liña externa: liñas analóxicas e RDSI, etc.

 Selección de terminais para extensións analóxicas e dixitais, consolas, telefonía IP e fax, etc.

 Selección de elementos auxiliares.

 Elaboración de esquemas.

 Documentación da instalación.

 Elaboración de orzamentos.

 Software de aplicación. Instalación e configuración.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Instalación de centraliñas privadas de telefonía. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica. 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 Localizouse a central.

CA7.2 Conectáronse as liñas dispoñibles (analóxicas, RDSI, VoIP, etc.), mediante a súa interface, e os módulos de extensión.

CA7.3 Programouse a central.

CA7.4 Realizouse a posta en servizo da central.

CA7.5 Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc.

CA7.6 Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central.

CA7.7 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA7.8 Aplicáronse as indicacións de fábrica e a documentación técnica.

CA7.9 Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, as incidencias e os resultados obtidos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de manuais técnicos de instalación e posta en marcha.

 0Configuración de módulo de servizos: música, caixa de correo, listaxes, etc.

 Colocación e montaxe de centrais telefónicas.

 Alimentación eléctrica, posta a terra e sistemas de alimentación ininterrompida.

 Conexión ás liñas, extensións e outros servizos.

 Instalación de terminais.

 Instalación do software de programación.

 Carga e proba de programacións.

 Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal.

 Configuración de módulos de gravación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Técnicas de mantemento e reparación en redes de datos e sistemas de telefonía. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación fun-cional.

CA8.2 Seguiuse o plan de intervención correctiva.

CA8.3 Realizáronse verificacións para a localización da avaría.

CA8.4 Identificouse o tipo de avaría e o custo da reparación.

CA8.5 Arranxouse a avaría mediante a substitución do equipamento defectuoso.

CA8.6 Realizáronse reparacións en cableamento e canalización.

CA8.7 Realizáronse ampliacións das centrais de acordo coas especificacións técnicas.

CA8.8 Reparáronse as disfuncións debidas ao software.

CA8.9 Verificouse o restablecemento das condicións de funcionamento.

CA8.10 Realizouse a ordenación e a limpeza das instalacións e os equipamentos.

CA8.11 Realizouse un informe de mantemento.

CA8.12 Informouse das melloras no procedemento que se puideran atopar durante a actuación.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Verificación de servizos dos operadores.

 Avarías tipo nas instalacións e nas centrais telefónicas.

 Avarías tipo en redes de datos de área local.

 Aparellos de medida utilizados no mantemento e na localización de avarías.

 Mantemento e substitución de elementos en centrais e sistemas de telefonía.

 Técnicas de diagnóstico e localización de avarías en redes: substitución e axuste de módulos ou equipamentos da instalación. Parámetros típicos dunha rede.

 Ampliación de centrais e redes.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Reparacións en cableamentos e canalizacións.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Prevención de riscos laborais. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA9.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA9.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA9.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e manteme

CA9.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA9.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA9.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA9.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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MINIMOS EXIXIBLES

Os alumnos acadarán  avaliación positiva cando se acaden  os obxetivos especificados no Decreto 178/2010 polo que se publica o currículo do

título de Técnico en instalacións de telecomunicacións derivado do RD 1632/2009, do 30 de outubro. Os mínimos exixibles están marcados polo

miúdo no apartado 4.c

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

da  dispoñibilidade de material, ferramentas

  e  equipamento  para   a   realización  dos   traballos   prácticos   na  aula-taller.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As avaliación serán tres segundo o calendario de avaliacións do centro.

En xuño haberá unha avaliación final do módulo, só para aquel alumnado que non supere positivamente algunha avaliación. O alumnado só terá

que se presentar á/ás avaliación/s non superada/s positivamente.

A avaliación considérase superada positivamente cando a súa cualificación sexa igual ou superior a cinco puntos sobre dez.

A cualificación realizarase en base ás probas escritas e aos traballos prácticos realizados ao longo do curso actual.

Tanto as probas escritas realizadas como os traballos prácticos cualificaranse de 0 a 10. Considerándose como superadas positivamente cando a

puntuación sexa 5  ou  superior a 5.

Para a obtención da cualificación de  cada  avaliación  o peso de cada  parte será:

- Proba escrita: 50%

- Traballos prácticos: 50%

Para aprobar unha  avaliación é  requisito  imprescindible  ter  realizado como mínimo o 85%   dos  traballos prácticos  e  ter  entregado as súas

correspondentes memorias en cada avaliación. O non cumprir este requisito impide a superación positiva da avaliación.

Caso de  existir máis de unha proba escrita, práctica,..., a cualificación a considerar para a avaliación será  a media aritmética das existentes

sempre

e cando se cumpra co requisito indicado no parágrafo anterior.

Nas probas escritas terase en conta:

- Precisión e concreción das respostas da proba escrita (70% da nota da resposta).

- Capacidade para aportar solucións ás preguntas plantexadas (30% da nota da resposta).

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Na avaliación dos traballos prácticos terase en conta:

- A destreza na montaxe (30% da nota da práctica)

- A destreza no manexo/configuración do material (30% da nota da práctica)

- A destreza na localización e solución de avarías (20% da nota da práctica)

- A realización por parte do alumno dun informe explicativo do traballo práctico realizados (20% da nota da práctica).

No informe explicativo cualificarase a:

- Presentación (10%).

- Precisión e concreción na exposición  da memoria (50%).

- Esquemas/planos realizados, de  ser  o caso (40%).

En caso de ter algunha avaliación suspensa, poderase recuperar no exame final. Ese exame poderá ter parte teórica e parte práctica. Estas dúas

partes deberán ser aprobadas por separado para acadar o aprobado final.

A cualificación final do módulo será a media aritmética das cualificacións das avaliacións parciais. Considerase o módulo superado positivamente

se a cualificación final é igual ou superior a

 cinco puntos sobre dez.

Indicar que en base á situación actual de pandemia xerada polo covid-19 e no caso de que as condicións de ensino presencial sexan modificadas

deben considerarse as indicacións recollidas no apartado 10 desta programación.

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

Para aquel alumnado que non acade os obxectivos na avaliación ordinaria en cada unha das avaliacións, establecerase seguimento activo con

actividades de reforzo co fin de que poida acadar os mínimos esixibles. O seguimento consistirá nunha atención mais personalizada e  realizarase

a través das clases presencias e da aula virtual.

Estas actividades de reforzo serán cualificadas individualmente polo profesorado sen que a superación das mesmas exima ao alumnado da

realización dunha proba de recuperación por cada  avaliación que teña suspensa. Esta proba realizarase ó final do período de   docencia e  antes

da   avaliación   final   de   módulo   no   mes  de xuño.

Para casos de NEE, esta medida realizarase  contando co diagnóstico, asesoramento e seguimento do Departamento de Orientación do centro.

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

Todos o alumnado que perda o dereito á avaliación continua será  convocado no mes de xuño  para a realización dos  exames  finais.
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No caso de perda de dereito a avaliación continua, realizarase unha proba, que constará de diferentes partes  ( proba escrita   e   traballo

práctico).

Esta proba poderá ser diferente ás probas realizadas para o resto de alumnado que suspenda algunha avaliación, xa que este amosou os seus

coñecementos na clase e xa se lle realizou un seguimento puntual e  continuado ao longo do curso.

- Os criterios de cualificación serán os indicados no apartado 5. desta programación.

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

- Para o seguimento da programación comprobarase para cada UD as datas de inicio e finalización e as sesions realizadas, asi como a realización

das actividades da UD.

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

aula virtual para tal fin ao alumnado:

   - Enquisa de avaliación do profesor.

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

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

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Obxectivos da avaliación inicial:

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

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

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

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

Aspectos da avaliación inicial:

- Nivel de coñecemento dos contidos básicos do módulo.

- Nivel de dominio das capacidades instrumentais.

Procedemento:

- Por medio da realización dos primeiros exercicios (teóricos ou prácticos) da primeira UD obtense información sobre os coñecementos que o

alumnado posee das redes de datos e telefonía e dos equipamentos necesarios nas instalacións de redes de datos e telefonía.

- Por medio da comunicación directa co alumnado en base a preguntas orais e a diálogos de novas tecnolóxicas relacionadas coas

redes de datos e telefonía.

O seus resultados da avaliación inicial non se tomarán en conta para cualificar o módulo.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

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

-Dirixiráse cara aquel alumnado con dificultades no procedemento de ensino-apredizaxe.

-En canto as medidas concretas a adoptar, evitarase unha adaptación curricular significativa e optarase pola modificación de determinados

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

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

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

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

As actividades extras, de ser o caso, realizaranse a través da aula virtual.

Medidas de reforzo:

-Atención mais personalizada polo docente.

-Exercicios complementarios mais sinxelos.

-Exercicios de consolidación unha vez acadado os contidos mínimos.

-Medidas orientadoras e tutoriales individualizadas.

Medidas de ampliación mediante traballos prácticos:

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

-Iniciación o coñecemento de novos sistemas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto ás competencias persoais e sociais procurarase e fomentarase a:

- Asistencia e puntualidade.

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas.

- Participación e atención prestada.

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente.

- Responsabilidade na seguridade e saúde no traballo.

- Orde e limpeza.

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

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta.

- Disponibilidade do material necesario para as clases.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Considerar que dadas as características do alumnado e o horario no que se desenvolve o módulo e a situación na que nos atopamos debido ao

Covid-19, a probabilidade de participar en algunha actividade complementaria á formación é mínima.

O alumnado deste tipo de módulo desenvolve actividade laboral, o seu horario é incompatible coas actividades desenvolvidas polo centro

educativo.

Por outra banda, o horario do ciclo formativo polo réxime das persoas adultas dificulta a asistencia a actividades e empresas.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía de traballo no caso de ensino a distancia.

Empregarase a aula virtual do IES Urbano Lugrís para a establecer a docencia e comunicación (foros, mensaxería) co alumnado.  Asi mesmo

utilizarase a aplicación Abalar.

Poderase realizar videoconferencias co alumnado coa ferramenta que facilite a Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

As videoconferencias realizaranse sempre no horario establecido para a impartición do módulo.

Estas videoconferencias poderanse realizar sempre e cando as ferramentas informáticas e as comunicacións dispoñibles, tanto do alumnado como

do docente, as soporten.

As videoconferencia poderanse grabar sempre e cando o alumnado presente nas videoconferencia manifeste a súa conformidade coa grabación.

Estas grabacións poderanse colgar na aula virtual para a dispoñibilidade do alumnado.

Asi mesmo, o alumnado poderá anular o vídeo da súa cámara en base á Lei Orgánica de Protección de Datos.

Cando as ferramentas da aula virtual e/ou videoconferencia non estean dispoñibles o alumnado poderá comunicarse co docente a través do correo

electrónico: adultos.lugris@gmail.com.

A través da aula virtual facilitarase ao alumnado o material da docencia e as tarefas e traballos a realizar.

As probas escritas realizaranse a través da aula virtual, sempre e cando as autoridades educativas e sanitarias non permitan a realización de

probas presenciais.

Estas probas escritas terán unha duración limitada en tempo e pode exixirse a visión do alumnado a través da ferramenta de videoconferencia para

o control da súa actividade mentres realice a proba escrita.

Xa que a actividade presencial non sería posible, os traballos prácticos a realizar polo alumnado (tipo montaxe de prácticas, conectorizaciones,

posta en funcionamento de sistemas, medicións, etc.) serán substituídos por informes, traballos, memorias ou calquera outra actividade

establecida polo docente do módulo.

A entrega no prazo establecido para as probas escritas e os traballos prácticos substitutorios poderase exixir como requisito imprescindible para a

súa superaración positiva.
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Os mínimos exixibles serán:

- Identificación e correcta conectorización de medios guiados: cable UTP, FTP e fibra óptica.

- Configuración correcta dunha rede LAN cableada e inalámbrica empregando switch y router wifi. Posta en funcionamento correcta e cumplindo as

especificaciones exixidas en cada momento.

- Conexionado e funcionamento correcto dos elementos dun armario rack con cada toma de usuario implementada.

- Configuración e funcionamento correcto da centraliña NERIS.

- Configuración e funcionamento correcto dunha centraliña VOIP.

Os criterios de cualificación son os establecidos no apartado 5 desta programación pero tendo en conta as modificacións indicadas nos paragrafos

anteriores.

10.2) Formación do alumnado sen acceso ao ensino telemático para continuar a súa formación.

Na data de realización desta programación descoñécese se todo o alumnado posúe medios telemáticos para o desenvolvemento do módulo no

caso de que sexa necesario.

No caso de que os medios que posúan no soporten tecnolóxicamente os sistemas de videoconferencia, estas poderanse grabar sempre e cando o

alumnado presente nas videoconferencia manifeste a súa conformidade coa grabación.

Estas grabacións poderanse colgar na aula virtual para a dispoñibilidade do alumnado e o visionado off-line.

10.3) Mecanismos adoptados para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

Ao ser presencial, o seguimento realizarase in situ na aula-taller.

No caso de ensino a distancia, o seguimento realizarase a través da aula virtual do IES Urbano Lugrís empregando os foros e a mensaxeria

dispoñible e a aplicación Abalar.

Caso de caída dos sistemas poderase empregar o seguinte correo electrónico como sistema de comunicación co docente:

 antodialva@edu.xunta.gal

10.4) Aspectos do curriculo que van ser obxecto da semipresencialidade.

Non se contempla a semipresencialidade neste módulo.
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1. Identificación da programación
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da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
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(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo GUILLERMO BENITO ANTÓN CRESPO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

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

Esta programación esta baseada no Decreto 178/2010, do 1 de outubro, onde se establece o currículo do ciclo formativo de garo medio

correspondente ao título de técnico en instalacións de telecomunicacións, determinado polo Real Decreto 1632/2009, do 30 de outubro de 2009.

Asemade para a súa elaboración tivose en conta a Orde do 12 de xullo de 2011 onde se establece o formato axeitado para a súa elaboración.

No Artigo 3º do Decreto 178/2010 determínase o perfil profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións indicándose que dito pérfil ven

dado pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o

caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral, Artigo 4º, consiste en montar instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e

instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asugura a súa funcionalidede e o respecto ambiental.

Dentro das competencias profesionais, persoais e sociais que se determinan no Artigo 5º para o título, as que se refiren ao Módulo de

Equipamentos microinformáticos sono a), b), c), d), e), h), j), k), l) e m).

No artigo 7º, Contorno profesional, incídase que nesta profesión exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas,

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

radiocomunicacións, sistemas domóticos e equipamentos informáticos. Tamén indicanse os postos de traballo mais salientables.
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PROFESIONAIS

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Identificación e análise dos diferentes tipos de sistemas domóticosConceptos de
domótica

22 12

2 Estudo e prevención dos riscos laboraisPrevención de riscos
laborais

9 8

3 Configuración e montaxe dunha pequena instalación medante PLCAutómatas
programables

24 14

4 Configuración e montaxe dunha pequena instalación medante X 10Correntes Portadoras 18 12

5 Configuración e montaxe dunha pequena instalación sen fíosSistemas inalámbricos 12 10

6 Configuración e montaxe dunha pequena instalación por sistema KNXBus de Campo 24 14

7 Montar áreas de control dun ou varios sistemasInteración de sistemas
domóticos

16 10

8 Realizar o mantemento de distintos sistemas de instalacións domóticasMantemento de
instalacións domóticas

10 10

9 Simular e identificar avarías nos distintos sistemas domóticosAvarías nos sistemas
domóticos

12 10
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PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos de domótica 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. SI

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas.

CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios.

CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións.

CA1.4 Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas.

CA1.5 Describíronse as topoloxías das redes de datos.

CA1.6 Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación.

CA1.7 Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.8 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas.

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA2.1 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e distribuído, etc.).

CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas domóticos aplicados ás vivendas e edificios.

 Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, velocidade, iluminación, etc.

 Áreas de aplicación das instalacións en vivendas e edificios.

 Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións.
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Contidos

 Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares.

 Cálculos necesarios.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención de riscos laborais 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Autómatas programables 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Describíronse os sistemas controlados por autómata programable.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.1 Utilizouse software para PLC

CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de automatización con autómata programable.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.

 Ferramentas e equipamentos.

 Programación e configuración de elementos.

   Programación e configuración de elementos sistema autómata programable

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño sistema autómata programable
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Correntes Portadoras 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.7 Describíronse os sistemas por correntes portadoras.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.2 Utilizouse software para correntes portadoras

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.1 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por correntes portadoras.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas por correntes portadoras.

 Programación e configuración de elementos.

   Programación e configuración de elementos sistema correntes portadoras.

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño sistema correntes portadoras.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas inalámbricos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.8 Describíronse os sistemas sen fíos.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.3 Utilizouse software para sistemas sen fíos

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.2 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema rede sen fíos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas sen fíos.

 Programación e configuración de elementos.

    Programación e configuración de elementos sistema sen fíos.

 Memoria técnica do deseño.

   Memoria técnica do deseño sistema sen fíos
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Bus de Campo 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Describiuse o sistema de bus de campo.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.4 Utilizouse software para bus de campo

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.3 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Sistemas con cables específicos bus de campo.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Programación e configuración de elementos.

    Programación e configuración de elementos sistema bus de campo.

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño bus de campo.

 Normativa e regulamentación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Interación de sistemas domóticos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Instalacións con distintas áreas de control.

 Coordinación entre sistemas.

 Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.

 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.

 Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.

 Normativa e regulamentación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Mantemento de instalacións domóticas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.

CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na documentación técnica.

CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos de medida específicos nos sistemas domóticos.

 Axustes de elementos de control.

 Mantemento correctivo e preventivo nas instalacións domóticas.

 Mantemento de áreas en sistemas domóticos.

 Mantemento de sistemas en instalacións domóticas.

 Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos.

 Medios e equipamentos de seguridade.

 Prevención de accidentes.

 Normativa de seguridade eléctrica.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Avarías nos sistemas domóticos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.

CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.

CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.7 Reparouse a avaría.

CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.

CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.

CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.

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

 Reparación de avarías en instalacións domóticas.

 Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.

 Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
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Os minimos esixibles no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalador/ora mantedor/ora de instalacións automatizadas

en vivendas.

A definición desta función abrangue aspectos como:

- Interpretación e representación de esquemas de instalacións automatizadas en vivendas.

- Recoñecer e interpretar os distintos tipos de instalación domóticas.

- Relacionar simboloxía domótica cos elementos.

- Identificar riscos e nivel de perigo nas instalacións domóticas.

- Interpretación de programas e esquemas domóticos con sistemas centralizados.

-Montaxe e cableado de sensores e actuadores.

-Montaxe e cableado conbinando sensores e catuadores cun sistema centralizado.

-Deseño básico de programas para sistemas centralizados.

- Manexo de software de tecnoloxías domóticas con sistemas centralizados.

-Configuración básica de sistemas centralizados.

- Interpretación de programas e esquemas domóticos de correntes portadoras

- Manexo de software de correntes portadoras.

- Interpretacion de programas e esquemas domóticos de Bus de campo

- Manexo básico de software de tecnoloxías domótica de bus de campo

- Conceptos básicos de mantemento e reparación de instalacións domóticas.

- Realización básica de memorias de deseño ou interpretación de proxectos domóticos.

Criterios de cualificación

En cada trimestre o alumno realizará probas escritas e no taller que formarán parte da súa nota, dita nota puntuará un 40 % e o alumno terá que

obter como mínimo un 4 para aprobar e facer a media co resto das notas. Polo caracter do módulo, terán máis peso as actividades desenvolvidas

no taller; esta parte puntuará un 60%  e será necesario acadar como mínimo un catro (4) para acadar media coa parte teórica.

En cada unidade didáctica acompañan aos criterios de avaliación a poderación dos mesmos que serán utilizados para obter a nota do alumno. En

cada trimestre farase a media das notas obtidas nas unidades traballadas.

Unha vez feita a media o alumno deberá sacar como mínimo un 5

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

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

Durante o terceiro trimestre do curso o procedemento para a recuperación será o seguinte:

Realizarase un plan individualizado tendo en conta que as partes que o alumno tivese superadas nos dous primeiros trimestres non tería que

repetilas.

Para as partes que teñan que recuperar realizaranse as partes prácticas así coma as probas de conceptos.
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Realizarase una temporalización individualizada para adaptala a duración do terceiro trimestre.

Na parte de procedementos o alumno terá que sacar coma mínimo un catro (4) para facer media.

Na parte de contidos terá que sacar un mínimo de un tres (3) para facer media.

A media de recuperación deberá ser coma mínimo de cinco (5).

As actividades serán similares as realizadas durante os dous primeiros trimestres.

Se por algún motivo o alumno non poidera recuperar, poderá acceder a proba extraordinaria.

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

Para superar este módulo todo alumno con perda de dereito a avaliación continua terá dereito a una proba extraordinaria:

-Apartado 1

-Alumnos que perdendo dereito a avaliación continua non realizaran coma mínimo o 50% das actividades teórico-prácticas:

-Unha proba escrita con un mínimo de una cuestión por unidade didáctica, que abarque os mínimos exixibles repartidos, o máis equitativamente,

entre tódalas unidades didácticas, cunha duración máxima de 3 sesións.

-Una parte de realización práctica suficiente para poder avaliar os procedementos e actitudes cunha duración máxima de 4 sesións

Para superar esta proba farase una media das dúas notas cas seguintes condicións:

-Na parte teórica deberá sacar una nota mínima de un tres (3) para.

-Na parte práctica deberá sacar una nota mínima de un catro (4).

A nota media das dúas partes será coma mínimo de un cinco (5)

Apartado  2

Alumnos que aínda perdendo o dereito a avaliación continua, fixeran durante os dous primeiros trimestres  como mínimo o 50% das actividades

teórico-prácticas:

  Poderán optar a recuperar voluntariamente a parte que lle falta no terceiro trimestre.

En este caso terán que comunícalo para que o profesor lle poña o horario de actividades.

En caso de non superar o cinco (5) ca realización de ditas actividades teórico-prácticas, terán igualmente direito a facer a proba extraordinaria tal

coma se indica no apartado 1

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

 O seguimento da programación realizarase mediante  aplicación Web.

A avaliación das propia práctica docente será realizada mediante consultas o alumnado na que se lle preguntará sobre cuestión coma metodoloxía,

creación de bo ambiente, aspectos que deban mellorarse, materiais e equipacións utilizadas etc¿
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio do desenvolvemento do módulo, na unidade 0, onde se lles explica aos alumnos en que vai a consistir este módulo, o profesor

realizará de forma informal una avaliación inicial sondeando aos alumnos os coñecementos que teñen dos contidos deste módulo. Esta

información quedará recollida no caderno do profesor que a utilizará cando desenvolva os contidos e aproveitará os coñecementos previos dos

alumnos.

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

A atención á diversidade orientarase preferentemente á detección e atención de intereses socio-prolfesionaies do alumnado, considerando niveis

de especialización, de exposición conceptual e de aplicación, con gradación dos criterios de avaliación. A correcta selección de procedimentos e

actividades, a resolución de casos prácticos e a proposta de prácticas finais permiten realizar adaptacións aos distintos niveis e intereses que

presentan os alumnos e alumnas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Considerariamos aquí a educación medio ambiental e dicir o bo uso das tecnolo-xías coas que eles traballan dun xeito responsable e eficaz no

sentido do aforro enerxético e do coidado do medioambiente . Por exemplo non tendo os aparellos in-necesariamente acendidos e tratando de

utilizar o material necesario xerando a mí-nima cantidade de lixo así como o coñecemento da perigrosidade potencial de cada tipo de lixo e o seu

tratamento axeitado para a reciclaxe ou recollida.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

Mais aínda cando neste ciclo se orienta a adquisición dunhas capacidades e por ende dunha titulación que lle vai permitir o alumno integrarse na

sociedade e no traballo. Con esta intención proporanse a realización de saídas guiadas para a visita a entidades ou lugares de interese dende o

punto de vista do modulo, ou aproveitaranse a programación doutras actividades no centro para a participación na organización de aspectos que

estean relacionados co ciclo.

10.Outros apartados

10.1)  módulos anteriores

Con respecto a recuperación de módulos anteriores, se repasarían conceptos de Instalaciones eléctricas básicas y electrónica aplicada que sean

más útiles para este módulo,

Iráse incidindo o longo de todo o curso con istes conceptos según se contextualicen cas unidades didácticas.

Os módulos nos que se incidirá máis serán: Instalación eléctricas básicas e, en menos medida, electrónica aplicada.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0362 Instalacións eléctricas básicas 72022/2023 224187

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO DÍAZ ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Estamos perante un ciclo que pretende insertar ao alumno no sistema productivo.

Prevese dotar ao alumnado dunhas capacidades  e as  destrezas  que lle faciliten a inserción  laboral, así  coma a resolución de problemas que

implica a posta en práctica desta profesión, sen que en ningún momento, deixe de lado a capacidade de aprender e saber buscar  información

necesaria que lle permita estar actualizado permanentemente no campo de este módulo, que está en constante evolución.

 Ademais preténdese afincar valores tales coma: traballo en equipo, aprender a escoitar aos compañeiros , comprensión e diálogo nas discusións

profesionais, etc.... e

Aproveitamento optimo de materiais empregados no traballo de cada dia, así coma as medidas de seguirdade  que  e preciso tomar  no

desenvolvemento das  propias clases, e posteriormente no exercicio da sus profesión dentro dos aspetos que  relativos a este módulo.

Dada a variedade do contexto socio-laboral da  Coruña, ofértase un ciclo formativo de Grao Medio de Instalacións de Telecomunicacións en réxime

Nocturno-Adultos e formúlase un currículo como "deseño aberto" para  adecualo á realidade da zona e ao tipo de alumnos existentes.

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

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

Así mesmo, entre as finalidades máis destacadas da Formación Profesional específica que son comúns ao conxunto de Ciclos de Grao Medio

debemos  de :

- 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 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   Cáculos  en  circuitos  serie, paralelo  e mixto.  Debuxo , montaxe   e  medidas  de ohm, voltios e amperios.Instalacións  eléctricas
básicas  en  baixa
tensión. Debuxo ,
montaxe  e  medidas.

34 15

2 Estudo dos elementos das instalación de interior atendendo  a normativa vixente.Instalacións de
interiores.
Conductores.Cadros
eléctricos.

34 15

3 Elaboración de pequenas instalacions en vivenda ,planos e realización segundo  o  REBTProxectos de
electrificación interior
de vivendas.

42 19

4 Instalacións eléctricas en locales de pública  concurrencia  segundo o  REBT.Instalación en
pequenos locais
comerciais e oficinas.

42 19

5 Estudo de motores asincronos,monofásicos e trifásicos.Sistemas de arranque e protección.Instalacións para
motores de A.C.

52 23

6 Diagnóstico de averías nas IBT, reparación e instrumentación.Técnicas de medidas
para reparación de
avarías nas
instalacións eléctricas.

13 6

7 Normativas sobre seguridade  laboral e protección ambiental.Prevención en riscos
laborais e protección
ambiental.

7 3
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Instalacións  eléctricas  básicas  en  baixa  tensión. Debuxo , montaxe  e  medidas. 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento.

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

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos.

CA1.5 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.6 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.7 Medíronse as magnitudes fundamentais.

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas.

 Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

 Condutores eléctricos: tipos e características.

 Instalacións básicas en vivendas e edificios.

 Medidas en instalacións eléctricas básicas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

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

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións de interiores.Conductores.Cadros eléctricos. 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros.

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

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

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

CA2.5 Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro.

CA2.6 Realizáronse operacións básicas de mecanizado.

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

CA2.8 Conectouse a toma de terra.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos cadros.

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

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

N.º Título da UD Duración

3 Proxectos de electrificación interior de vivendas. 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT),
logo de definir o plan de montaxe. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as necesidades e as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.

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

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

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

CA3.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos.

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación.

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

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

 Ferramentas utilizadas nas instalacións eléctricas.

 Canalizacións eléctricas: tipos e características.

 Elementos e procedementos de conexión.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Técnicas de montaxe e procedementos de verificación das instalacións.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

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

N.º Título da UD Duración

4 Instalación en pequenos locais comerciais e oficinas. 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local.

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

CA4.3 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

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

CA4.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos

CA4.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 0Circuíto e iluminación de emerxencia.

  Documentación técnica das instalacións.

 Características específicas dos locais: canalizacións, proteccións, etc.

 Previsión de potencias.

 Cadros xerais e secundarios de protección: tipoloxía.

 Protección contra contactos directos e indirectos: especificacións.

 Técnicas de montaxe e mecanizado: esbozos.

 Condutores: tipos e seccións.

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

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

N.º Título da UD Duración

5 Instalacións para motores de A.C. 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos.

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

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

CA5.4 Instaláronse as proteccións dos motores.

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

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

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

CA5.8 Medíronse os parámetros básicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipos de motores eléctricos.

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

 Arranques de motores monofásicos e trifásicos.

 Automatizacións básicas para motores monofásicos e trifásicos.

 Control electrónico de motores eléctricos.

 Protección de máquinas eléctricas.

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

N.º Título da UD Duración

6 Técnicas de medidas para reparación de avarías nas instalacións eléctricas. 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación.

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

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

CA6.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

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

CA6.6 Comprobouse o funcionamento das proteccións.

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas.

 Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos.

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

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

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

N.º Título da UD Duración

7 Prevención en riscos laborais e protección ambiental. 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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PROFESIONAIS

5.a) Mínimos exixibles para alcanzar   uhna   avaliación   positiva

 Son os indicados no apartado 4.c (axustar avaliación)

5.b) Criterios de cualificación

*  CASO  DE ENSINANZA  PRESENCIAL:

O proceso de avaliación será continuo.

As avaliación serán tres, a primeira en decembro,  a segunda en marzo, e a  terceira  na  primeira  quincena de  Xuño.  Na  segunda  quincena  de

Xuño  haberá unha  avaliación  FINAL  do  módulo.

Nas avaliacións trimestrais  valorarase  todo  o  traballo  feito  polos  alumnos  ata  ese  momento. Teranse  en   conta   3  partes:

 1)  EXAME   ESCRITO. Realizarase    dentro   dos    (10 - 22)  días anteriores  as  datas da   avaliación.  Este  exame  escrito  representa  o

(30%)  da   nota  da

      avaliación  de  cada  trimestre , o  outro  10 %   restante   corresponde  a  media    arimetica    dos    exercicios   feitos  na   pizarra   polo

alumno   durante

     o   trimestre.   Se   ese   alumno/a    non    tivese   ningunha   nota   das   chamadas   a   pizarra   a   sua    nota   por   este  apartado  será   o

40 %  do  total.

 2)  Outro  (20%) virá dado pola cualificación da DOCUMENTACION ELABORADA  ( en formato  electrónico)  relativa  ao  traballo  feito  por

       cada   alumno   na  Aula -Taller. Esta documentación será entregada  a medida que  o profesor a  vaia   solicitando.

 3) Finalmente  AS PRACTICAS  FEITAS  NA AULA-TALLER , ou se fora preciso,  noutras Aulas_ Talleres distintas da habitual,     o  (40%)

restante.

       ( Trátase das  montaxes completamente rematadas  e  ó  seu  correto   funcionamento ).

Como  MINIMO, para  poder  aplicar  as   tres  porcentaxes   anteriores   do  (40 ,20, 40)%,  será  necesario  acadar  un  (40%) :

do  exame  escrito ,  da  documentación elaborada  relativa  aos  traballos  da  Aula-Taller   e   da  cualificación  das  praticas   feitas  na propia

Aula-Taller; .

 Para superar cada avaliación,  despois  de  ter  en  conta  os   porcentaxes  do  (40, 20, 40),  será  necesario  alcanzar  50  puntos  sobre  100.

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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*  CASO  DE  ENSINANZA  A   DISTANCIA  :

O proceso de avaliación será continuo.

As avaliación serán tres, a primeira en decembro,  a segunda en marzo, e a  terceira  na  primeira  quincena de  Xuño.  Na  segunda  quincena  de

Xuño  haberá unha  avaliación  FINAL  do  módulo.

Nas avaliacións trimestrais  valorarase  todo  o  traballo  feito  polos  alumnos  ata  ese  momento. Teranse   en  conta   duas  partes :

  1)  EXAME   ESCRITO. Realizarase    dentro   dos   (8 - 15)  días  anteriores  as  datas da   avaliación.  Este  exame  escrito  representa  o  (40

%)  da nota da

        avaliación  de  cada  trimestre .

   2)  TRABALLOS  DE   APLICACION   RELATIVOS   OS   CONTIDOS    ESTUDADOS  (60%) ,  a   presentar   ( en formato  electrónico) ,

         serán   entregados   cada  15   días,    a   non   ser   que   o   profesor   decida     acortar/alargar     os    prazos   de   entrega.

 Como MINIMO, para poder facer media  débese acadar o   45%   de   cada   unha  das  porcentaxes anteriores.

    Para superar cada avaliación,  despois  de  ter  en  conta  as   porcentaxes   do  (40%,   60%),  será  necesario  alcanzar  50  puntos  sobre  100.

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

Para aquel alumnado que non acade os obxectivos en cada avaliación ordinaria , establecerase un programa de actividades de reforzo educativo

co fin de que  poida acadar os MINIMOS esixibles, de xeito que se intente supera-lo módulo coas actividades de reforzo, e medidas que favorezan

a individualización do ensino. Estas actividades de reforzo serán  cualificadas  polo  profesor, e terán a consideración, dentro do 40 % das

"actividades feitas na Aula-Taller" ;  ou  do  20 %,  no caso de que , estas  sexan   do   tipo  de  "elaboración de documentación".

 En  NINGUN CASO,  supoñen   a   superación   da  avaliación  suspensa

 Para que a  avaliación quede  superada, necesitase  ademais  do   anteriormente  esposto ,  obter como  MINIMO  40 puntos  sobre  100  da  nota

do   exame   escrito,  que  se   faga  para   esa   avaliación,   tal  como  se  di  nos  propios criterios  de cualificación.

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

No caso de perda do dereito a avaliación continua, faráse  unha    proba     final   do   módulo.  Esta proba poderá ser diferente   da  do resto do

alumnado que houbese suspendido , xa  que  éste  último  amosou  os  seus   coñecementos   na  Aula-Taller  e    o    profesor    puido   ver  a

sua   evolución  ao   longo   do    curso.

Nesta   proba  extraordinaria, o alumno deberá  amosar  que  está  preparado  para  superar   os  MINIMOS ESIXIBLES,  dos que  xa se   falou  no

apartado   correspondente   desta   mesma   programación.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Para  a  superación  desta   proba  extraordinaria   será   necesario   acadar  como   mínimo   50  puntos  sobre  100.

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

O departamento  de  familia  profesional  de electricidade  e electronica realizará  cunha  frecuencia  mínima  mensual, o seguimento das

programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nas primeiras sesións, o profesor fará un estudo inicial   das   caracterísitcas   e   coñecementos previos do alumnado, mediante    unha

observación  da  expresión  escrita , diálogo  espontáneo  cos   alumnos., etc...

Será especialmente importante coñecer :

- Motivacións do alumno para estudar o ciclo.

- Estudos   previos  realizados.

- Posibles dificultades de aprendizaxe .

- Na medida do posible, entorno socio/familiar que rodea ao alumno.

- Expectativas profesionais ao  iniciar o ciclo / este módulo.

Os datos recabados anteriormente  serviránnos  para   ter  un  punto  de  partida  para   cada   alumn@.

.

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

 A atención á diversidade orientarase preferentemente á detección das dificultades académicas do alumnado, considerando niveis de

especialización, de exposición concetual e de aplicación, con gradación dos criterios de avaliación. A correta 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.

 Dentro das medidas de reforzo educativo , compre sinalar :
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 a) Reforzo individualizado dentro da propia Aula-Taller. Esta  medida  aplicarase  nos  casos,  nos  que    o   profesor,  houbese  detectado

alumnos/as  con   esta necesidade.  Será  o  propio  porfesor   do   módulo  o   encargado  de  levar a   cabo   esta

      medida.

 b) Reforzo individualizado fora da propia Aula para CASOS EXTREMOS. Esta medida aplicarase nos casos en que fose necesario, é  nos  que   ó

profesor  lle  fose      imposible,  levala a cabo dentro da propia Aula-Taller.  En este caso  será necesario actuar

       baixo a coordinación do Departamento de Orientación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

- Asistencia e puntualidade

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas

- Participación e atención prestada,

- Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente

- Respeto pola seguridade e saúde no traballo

- Orde e limpeza

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

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta

- Disponibilidade do material necesario para as clases

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Procurarase, si fora posible , dado o actual contexto do COVID,  realizar visitas concertadas,  a  empresas onde se   poida   ver   instalacións

relacionadas con este  modulo.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxia de traballo que se seguirá no caso de ensinanza a distancia

 Neste  suposto, aproveitarase a experiencia do último trimestre do curso  (2019-20209. Esto supón o seguinte:

      + Comunicacions   bidirecionais a través do grupo de Wass   creado entre  o  profesor e os seus alumnos

      +  Correio   electrónico,  de  punto  a  multipunto  e   viceversa.

      +  Videoconferencia a través da aplicación Webex

      +  Aula  Virtual
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10.2) Forma de conquerir que os alumnos que non teñen acceso a ensinanza telemática poidan continuar a sua
formacion

   Neste suposto, empregaríanse os seguintes recursos::

             *  Libro  de  texto    -  recomendado na  clase presencial-

             *   Libreta  cuadriculada (tamaño folio) de 100 follas   -  recomendada na clasepresencial -

             *   Papel  en   Formato   DIN A-4,   e    DIN A-3  - recomendado  na  clase presencial -

             *   Lapiz  2B / HB  , goma de borrar lápiz, e 3  bolígrafos  de  3 cores  diferentes

                    .- recomendados  na clase presencial-

             *   Regra  de 30 cm -recomendada  na  clase-

  Estudar,   empregando o libro  de texto recomendado na clase presencial,    facer  na   libreta  os    exercicios   que  se   lle   vaian   indicandovvv

atraves    do   grupo   de    Wassapp   xa  creado   ou    atraves    da   paxina  Web   do Instituto .

10.3)  Mecanismos que o profesor adotará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

Cada 15 días,   o   alumnado   deberá    entregar   os   traballos   correspondentes  a   esa   quincena.

10.4) Forma de integrar as aprendizaxes que o alumnado debería adquirir no curdo pasado e que non adquiriron

 En este caso, este apartado non procede, dado que os alumnos son  de 1º.

10.5) Aspetos do curriculum que van a ser oxeto de semiprensealidade

Ata  estes momentos estamos  levando a cabo a ensinanza presencial 100%.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica 62022/2023 188157

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO DÍAZ ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación esta baseada no Decreto 178/2010, do 1 de outubro, onde se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio

correspondente ao título de técnico en instalacións de telecomunicacións, determinado polo Real Decreto 1632/2009, do 30 de outubro de 2009.

Asemade para a súa elaboración tivose en conta a Orde do 12 de xullo de 2011 onde se establece o formato axeitado para a súa elaboración.

No Artigo 3º do Decreto 178/2010 determínase o perfil profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións indicándose que dito pérfil ven

dado pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o

caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral, Artigo 4º, consiste en montar instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e

instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asegura a súa funcionalidade e o respecto ambiental.

No artigo 7º, Contorno profesional, indícase que esta profesión exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas,

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

indicando tamén os postos de traballo mais salientables.

Na contorna donde estamos situados existen moitas  pymes  e  grandes  empresas relacionadas  co  ciclo (ITC) que estamos impartindo. Nestas

empresas traballan moitos dos nosos alumnos, que acuden ao noso centro coa   finalidade  de  acadar  unha  maior  especialización  dentro  do

seu  traballo.

Noutros casos, concurren movidos  pola  necesidade  de acadar  unha  formación  especializada que  lles  permita  encontrar  un traballo  donde

se  precise  unha   especialización, coma  que no noso centro podemos ofrecer.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Recoñecer os elementos e os equipamentos  das  instalacións dos  sistemas de seguridade  electrónica,
identificando as partes que os compoñen e as  características mais salientables dos mesmos. Configurar
pequenas  instalacións de detección de Incendios e de detección de Gases

Elementos e
equipamentos dun
sistema de
seguridade electrónica
de Incendio e de Gas.
Deseño de  pequenas
instalacions de
detección de
incendios e  detección
de  gas

42 22

2 Normas de seguridade a ter en conta no momento de realizala montaxe.Medios e equipamentos de seguridade
a empregar

Prevención  de riscos
laborais e de
protreccíon
medioambiental.

6 3

3 Montaxe  e  Programación de  cada  elemento/equipamento da  instalación.Solución aos  problemas  da
montaxe.Interpretación de planos e esquemas. Comprobación  do  funcionamento  correto

Montaxe e
Programación de
Instalacions  de
deteción  de
Incendios  e   de
deteción  de  Gas

30 16

4 Recoñecer  elementos  e  equipamentos  destas  instalacións.  Configurar  pequenas  instalacións  de  cptv.Elementos e
equipamentos  dun
cptv. Deseño  de
pequenas  instalacións
de  cptv.

24 13

5 Montaxe de cada  elemento/equipamento da instalación.Solución aos problemas da montaxe. Poñer en
servizo  a  instalación.Configuración  do  software de visualización e control

Montaxe  e  posta  en
servizo  dun  sistema
de  cptv

30 16

6 Recoñecer e indentificar as partes que compoñen un sistema  antiintrusión.Características  mais salientables.
Configurar pequenas instalacións. Completa  instalación do  sistema  e  a   sua  programación

Sistemas de
seguridade
electrónica de
Intrusión.Centrais,
accesorios  e sistemas
de  Transmisión.
Montaxe   e
programación

38 20

7 Trátase de instalar e verificar o correto funcionamento de sistemas de seguimento e control interpretando  a
documentación técnica

Equipamentos  de
seguimento   e
control.

9 5

8 Execución dos procesos que forman parte do mantemento dun sistema de cptv e seguridadeMantemento de
instalacións de cptv e
seguridade electrónica

9 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Elementos e equipamentos dun sistema de  seguridade electrónica de Incendio e de Gas. Deseño de  pequenas instalacions de
detección de  incendios e  detección de  gas

42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de  detección electrónica ( lume e gas, etc.).

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.1 Describíronse os tipos de instalacións de  detección electrónica de incendios e de gases

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.1 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de seguridade electrónica

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.1 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de seguridade electrónica.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.1 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de seguridade electrónica

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.1  Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable para un sistema de detección electrónica de incendios e de gas.

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.1 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun sistema de seguridade electrónico

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun sistema de seguridade electronica (lume,gas, etc...)

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.1 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un sistema de seguridade electrónica
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Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

   CA2.3.1 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración  de sistema de seguridade electrónica (iluminación, temperatura, correntes de
aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

   CA2.4.1 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.) para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.1 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.1 Elaboráronse orzamentos para un sistema de seguridade electrónica

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.1 Aplicouse a normativa sobre  instalacions de detección electrónica   de  incendios e  de gases

4.1.e) Contidos

Contidos

 Análise de risco: niveis

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

  Normativa.

    Normativa sobre instalacións de detección electrónica (lume e gas, etc.).(CA1.1.1)

 Detección de intrusión, de incendio e de gases.

   Detección de  incendio  e  de  gases.

 Características e tipos dos detectores: de exterior e interior; biométricos; de lume, de fume e de gases.

    Características e tipos dos detectores: de lume, de fume e de gases.

 Elementos de sinalización acústicos e luminosos.

 Medios de transmisión (por cable, por fibra e sen fíos): características.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

    Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de seguridade electrónica.(CA 2.1.2)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de seguridade.

 Normativa.

   Normativa sobre instalacións de  detección electrónica ( lume e gas).

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un sistema de seguridade electrónica ( CA 2.2.1)
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Contidos

 Elaboración de orzamentos.

   Elaboración de orzamentos para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.6.1)

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.5.1)
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención  de riscos laborais e de protreccíon medioambiental. 6

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, as medidas e equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

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

CA8.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe e  Programación de  Instalacions  de  deteción  de  Incendios  e   de    deteción  de  Gas 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

   CA5.3.1 Conectáronse os elementos de detección (gas, lume, etc.).

CA5.4 Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.).

   CA5.4.1 Conectáronse os equipamentos de transmisión telefónica

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

CA5.6 Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite.

CA5.7 Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión.

CA5.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

4.3.e) Contidos

Contidos

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

 Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.

 Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe.

 Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas.

 Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota.

 Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota.

 Centrais e detectores de gas, de fume e de lume.
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PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Elementos e equipamentos  dun  cptv. Deseño  de  pequenas  instalacións  de  cptv. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.3 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV)

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.3 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.2 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de cptv

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.2 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de cptv.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.2 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de cptv

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.3 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable para un sistema de cptv

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.2 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun cptv

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.3 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun cptv

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un cptv

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).
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Criterios de avaliación

   CA2.3.2 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración para un cptv (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos,
etc.).

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.).

   CA2.4.2 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, atenuacións e alcance, etc.) para un cptv.

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.2 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un cptv.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.2 Elaboráronse orzamentos para un cptv.

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.3  Aplicouse a normativa  sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) na configuración da instalación

4.4.e) Contidos

Contidos

  Normativa.

     Normativa sobre instalacións de circuito pechado de televisión (cptv).(CA1.1.3)

 Circuítos de televisión (CTV). Principios básicos de vídeo. Bloques funcionais e simboloxía.  Sinais de vídeo e medidas.

 Medios de transmisión (por cable, por fibra e sen fíos): características.

 Circuíto pechado de televisión (CPTV). Bloques funcionais.

 Tipos, funcións e características dos equipamentos: cámaras; monitores; procesadores, secuenciadores e multiplexores; sistemas de almacenamento de imaxes, e accesorios.

 Vídeo intelixente.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

   Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV  .(CA 2.1.1)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV .

 Aplicación de programas informáticos de cálculo e configuración das instalacións.

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un  cptv  ( CA 2.2.2)

 Elaboración de orzamentos.

   Elaboración de orzamentos para un cptv.(CA 2.6.2)

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para  un  cptv.(CA 2.5.2)

 Deseño dun sistema de CPTV a partir das especificacións funcionais. Análise das características físicas e ambientais que afectan a instalación. Elaboración dos esquemas da instalación.
Cálculos relativos a instalación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe  e  posta  en  servizo  dun  sistema  de  cptv 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. SI

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control. SI

4.5.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 especificacións técnicas da instalación.

CA3.2 Fíxose o abastecemento de ferramentas, materiais, equipamentos e instrumental de medida.

CA3.3 Trazouse a instalación.

CA3.4 Propuxéronse solucións aos problemas de montaxe.

CA3.5 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA3.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA3.7 Configuráronse os parámetros dos equipamentos sen fíos.

CA3.8 Conectáronse os equipamentos tendo en conta as especificacións de fábrica.

CA3.9 Verificáronse os parámetros de funcionamento.

CA3.10 Aplicáronse criterios de calidade na montaxe.

CA4.1 Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos.

CA4.2 Configuráronse os equipamentos en rede (cámaras IP, servidor web, gravadores dixitais de vídeo, etc.).

CA4.3 Programouse o sistema de almacenamento segundo as especificacións.

CA4.4 Configurouse o acceso aos servidores externos de visualización.

CA4.5 Instalouse software de visualización en dispositivos fixos e móbiles.

CA4.6 Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc.

CA4.7 Estableceuse conexión remota cos dispositivos fixos e móbiles.

CA4.8 Verificouse o funcionamento da instalación.

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Especificacións técnicas da instalación.

 Planos e esquemas normalizados: interpretación.

 Situación dos compoñentes dun CPTV: canalizacións, tubos, caixas e estrutura. Solución aos problemas da montaxe.

 Elección dos medios de transmisión: por cable, por fibra ou sen fíos.

 Ferramentas e equipamentos.

 Técnicas específicas de montaxe. Conexión de dispositivos e compoñentes. Instalación e configuración de equipamentos.

 Instalación e configuración de software.

 Software de integración en rede.

 Programación de sistemas de gravación de vídeo.

 Software de edición.

 Programación e verificación dos parámetros de funcionamento.

 Posta en servizo da instalación.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas de  seguridade  electrónica de  Intrusión.Centrais,accesorios  e sistemas de  Transmisión. Montaxe   e  programación 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das
súas partes e as súas características máis salientables. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os
equipamentos e os elementos. NO

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de
localización e esquemas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.).

   CA1.1.2 Interpretouse a normativa sobre instalacións de detección electrónica (intrusión, etc.).

CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.).

   CA1.2.2 Describíronse os tipos de instalacións de   Intrusión  (interior, exterior, etc.).

CA1.3 Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación.

   CA1.3.1 Identificáronse os bloques funcionais dunha instalación de seguridade electrónica

CA1.4 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.

   CA1.4.1 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto dunha instalación de seguridade electrónica.

CA1.5 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.

   CA1.5.1 Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais nunha instalación de seguridade electrónica

CA1.6 Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos.

   CA1.6.2  Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable  e sen fíos para un sistema de detección electrónica Intrusión.

CA1.7 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos.

   CA1.7.1 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos nun sistema de seguridade electrónico

CA2.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.

   CA2.1.2 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación dun sistema de seguridade electronica de intrusión

CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas.

   CA2.2.1 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas para un sistema de seguridade electrónica
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Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración (iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.).

   CA2.3.1 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración  de sistema de seguridade electrónica (iluminación, temperatura, correntes de
aire, obstáculos e accesos, etc.).

CA2.5 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais.

   CA2.5.1 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais para un sistema de seguridade electrónica.

CA2.6 Elaboráronse orzamentos.

   CA2.6.1 Elaboráronse orzamentos para un sistema de seguridade electrónica

CA2.7 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.

   CA2.7.2 Aplicouse a normativa sobre instalacións de detección electrónica de intrusión na configuración da instalación

CA5.1 Interpretáronse os planos e os esquemas.

CA5.2 Fixáronse e situáronse os elementos e os equipamentos.

CA5.3 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.).

   CA5.3.2 Conectáronse os elementos de detección (volumétricos, infravermellos, etc.).

CA5.4 Conectáronse os equipamentos de transmisión (telefónica, vía satélite, etc.).

   CA5.4.1 Conectáronse os equipamentos de transmisión telefónica

   CA5.4.2 Conectáronse os equipamentos de transmisión vía satélite, etc..

CA5.5 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma.

   CA5.5.1 Conectáronse  as centrais de detección e alarma

   CA5.5.2  programáronse as centrais de detección e alarma.

CA5.6 Visualizouse na web a recepción de sinais procedentes de equipamentos de transmisión vía satélite.

CA5.7 Confirmouse a recepción de sinais en distintos formatos de transmisión.

CA5.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Análise de risco: niveis

 0Centrais de xestión de alarmas. Xestión e protocolos de actuación. Xestión remota. TCP/IP e GPRS. Configuración e visualización.

  Normativa.

    Normativa sobre instalacións de detección electrónica ( intrusión, etc.).(CA1.1.2)

 Detección de intrusión, de incendio e de gases.
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Contidos

   Detección de intrusión.

 Características e tipos dos detectores: de exterior e interior; biométricos; de lume, de fume e de gases.

   Características e  tipos  dos  detectores: de  exterior  e  interior;  biométricos,etc.

 Elementos de sinalización acústicos e luminosos.

 Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de CPTV e seguridade electrónica.

    Interpretación de proxectos técnicos de instalacións de seguridade electrónica.(CA 2.1.2)

 Interpretación de esquemas das instalacións de CPTV e seguridade.

   Interpretación de esquemas das instalacións de seguridade.

 Normativa.

   Normativa sobre instalacións de  detección electrónica  de  intrusión

 Debuxo técnico aplicado.

   Debuxo técnico aplicado para un sistema de seguridade electrónica ( CA 2.2.1)

 Elaboración de orzamentos.

   Elaboración de orzamentos para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.6.1)

 Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais.

   Selección de compoñentes. Manexo de catálogos comerciais para un sistema de seguridade electrónica.(CA 2.5.1)

 Técnicas específicas de montaxe. Normas de seguridade persoal e dos equipamentos.

 Montaxe de centrais de alarma con cables e sen fíos. Sistemas de transmisión. Características de montaxe.

   Montaxe de centrais de alarma con cables.Sistemas de transmisión.Características de montaxe.(CA 5.4.1)

   Montaxe de centrais de alarma sen fíos.Sistemas de transmisión.Características de montaxe.(CA 5.4.2)

 Verificación de recepción e visualización de sinais. Contramedidas.

 Centrais receptoras de alarmas (CRA). Conexión remota.

 Centrais de alarmas técnicas. Xestión remota.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Equipamentos  de   seguimento   e   control. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA6.2 Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.

CA6.3 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA6.4 Conectáronse os equipamentos de control e descodificación (protección de artigos, seguimento, fichaxe, biométricos, sen fíos, etc.).

CA6.5 Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores.

CA6.6 Instalouse e configurouse o software da aplicación específica (seguimento, accesos e presenza, etc.).

CA6.7 Verificouse o funcionamento da instalación.

CA6.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telecontrol.

CA6.9 Realizouse seguimento de persoas ou obxectos mediante sistemas de posicionamento.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Montaxe de controis de acceso e de presenza.

 Instalación de equipamentos de seguimento e control.

 Montaxe de equipamentos de xestión e control de roldas. Software de xestión. Configuración.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Mantemento de instalacións de cptv e  seguridade electrónica 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA7.2 En caso de mantemento correctivo, comprobouse que a avaría coincida coa indicada no parte de avarías.

CA7.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación.

CA7.4 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA7.5 Reparouse a avaría.

CA7.6 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA7.7 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os instrumentos indicados ou o software adecuado.

CA7.8 Estableceuse conexión remota para operacións de telemantemento.

CA7.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permitirá actualizar o histórico de avarías.

CA7.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Avarías típicas en instalacións de CPTV e seguridade.

 Software de diagnóstico.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico, localización e reparación de avarías.

 Operacións de telemantemento.

 Medidas de protección, sinalización e seguridade.

  informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos (CA 7.9)
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5.a) Mínimos exixibles para alcanzar uhna  avaliación positiva

      Son os indicados no apartado 4.c (axustar avaliación)

 *CASO  DE ENSINANZA  PRESENCIAL:

5.b) Criterios de cualificación

O proceso de avaliación  será  continuo.

As avaliación serán tres, a primeira en decembro,  a segunda en marzo, e a  terceira  na  primeira  quincena de  Xuño.  Na  segunda  quincena  de

Xuño  haberá unha  avaliación  FINAL  do  módulo.

Nas avaliacións trimestrais  valorarase  todo  o  traballo  feito  polos alumnos ata ese momento. Farase un exame escrito dentro dos (10 - 22)  días

anteriores  aproximadamente, as  datas da  avaliación.   Este    exame    escrito   representará   o   (40 %)  da   nota  da   avaliación.

 Outro (20%)  virá dado pola cualificación da  documentación  elaborada  en formato  electrónico , relativa  as  actividades teóricas  e  prácticas

feitas   na Aula-Taller. Esta   documentación   será   entregada  a  medida  que  o  profesor a   vaia   solicitando.

Finalmente  o  (40%)  restante corresponderá  a cualificación das   practicas   feitas   na   Aula-Taller  ( as  montaxes  completamente rematadas  e

ó  seu  correto   funcionamento ).

 Como  MINIMO  será  necesario  acadar  un  (45%) : do  exame  escrito , da documentación relativa  aos   traballos   teóricos  e  prácticos,  e das

practicas  feitas  na  Aula-Taller,  para  poder  aplicar  as   tres  porcentaxes   anteriores   do  (40 ,20, 40)% .

 Para poder superar cada  avaliación,   será  necesario  acadar   50  puntos  sobre  100.

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

*  CASO  DE ENSINANZA  A DISTANCIA :

O proceso de avaliación será continuo.

As avaliación serán tres, a primeira en decembro,  a segunda en marzo, e a  terceira  na  primeira  quincena de  Xuño.  Na  segunda  quincena  de

Xuño  haberá unha  avaliación  FINAL  do  módulo.

Nas avaliacións trimestrais  valorarase  todo  o  traballo  feito  polos  alumnos  ata  ese  momento. Teranse   en  conta   duas    partes :

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 1)  EXAME   ESCRITO. Realizarase   aprox.  dentro   dos   (10 - 22)  días  anteriores  as  datas   da   avaliación.  Este   exame   escrito  representa

o  (40 %)  da nota da

      avaliación  de  cada   trimestre .

 2)  TRABALLOS  DE   APLICACION   RELATIVOS   OS   CONTIDOS    ESTUDADOS  (60%) ,  a   presentar   en  formato   electrónico , serán

entregados

      cada 15   días, a   non  ser  que   o   profesor   decida    alargar    os    prazos   de    entrega.

   E necesario ter en conta que , para poder  facer media  débese   acadar   como   MINIMO   o   45%    de    cada   unha   das   porcentaxes

anteriores.

    Para superar cada  avaliación,  despois  de  ter  en  conta  as   porcentaxes  do  (40, 60),  será  necesario  alcanzar  50  puntos  sobre  100.

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

 Para aquel alumnado que non acade os obxectivos en cada avaliación ordinaria , establecerase un programa de actividades de reforzo educativo

co fin de que  poida acadar os MINIMOS esixibles, de xeito que se intente supera-lo módulo coas actividades de reforzo, e medidas que favorezan

a individualización do ensino. Estas actividades de reforzo serán  cualificadas  polo  profesor, e terán a consideración, dentro do 40 % das

"actividades feitas na Aula-Taller" ; ou ben do 20 %,  no caso de que , estas sexan do  tipo  de  "elaboración de documentación".

 En  NINGUN CASO,  supoñen   a   superación   da  avaliación  suspensa

 Para que a  avaliación quede  superada, necesitase  ademais  do   anteriormente  esposto ,  obter como  MINIMO  45  puntos  sobre  100  da  nota

do   exame   escrito, que  se   faga   para   esa   avaliación,  da documentación relativa  aos   traballos   teóricos  e  prácticos,
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 e das  practicas  feitas  na  Aula-Taller,  para  poder  aplicar  as   tres  porcentaxes   anteriores   do  (40 ,20, 40)% .

 Para poder superar cada  avaliación,   será  necesario  acadar   50  puntos  sobre  100.

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

   Esta proba poderá ser diferente a do resto do alumnado que houbese suspendido algunha avaliación, xa que éste amosou os seus

coñecementos na Aula-Taller e  fixoselle  un  seguimento  continuado  ao   longo do curso.

  Nesta   proba  extraordinaria, o alumno deberá  amosar  que  está  preparado para  superar   os  MINIMOS EXIGIBLES,  dos que  xa se   falou no

apartado   correspondente   desta   mesma   programación.

No  caso  de   perda   do    dereito   a    avaliación  continua,  faráse   unha    proba    final   do   módulo., que   poderá   constar  de   duas   partes:

     * Parte  teórica --------------------Para superala,  será  preciso   acadar 50  puntos  sobre 100.

     *  Parte  pratica ------------------Para  superala,  será  preciso  acadar  50  puntos  sobre  100.

Para  a  superación   desta    proba  extraordinaria   será   necesario   acadar   50  puntos   sobre  100.  Si non  se  supera  unha  das  duas  partes

non  se  poderá  facer  a media aritmética, e polo tanto a  avaliacion  final  do módulo  seá   suspenso.

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 dispo-ña de

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

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

            - Contraste das experiencias con outros compañeiros do equipo docente .

            - 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 relativas  os  diversos módulos.

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

            - A  propia  espererencia docente  do profesor.

  Anualmente,  faránse os axustes e  revisións oportunas que  o profesor considere, tendo en conta a esperencia  acumulada  do curso anterior.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na UD 1  realizarase  a  avaliación inicial , a través de  preguntas curtas,  de  forma oral , saíndo os alumnos/as  o taboleiro  (cando o profesor o

considere preciso). Destas mostras, o profesor tomará nota, para saber cal é o punto de partida de  cada  un dos alumnos/as.

 A partir  das  conclusions  as que  se  chegue   tomaranse   as   decisión   mais   axeitadas  para   cada   alumno/a.

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

  Nestos casos, o profesor  realizará un seguimento  destos  alumnos/as , propoñendolles   exercicios   mais   sinxelos  e unha atención  mais

personalizada  que axude   ao   alumno/a    a   superar    as     suas   dificultades    académicas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Considerariamos aquí a educación medio ambiental e dicir o bo uso das tecnoloxías coas que eles traballan dun xeito responsable e eficaz no

sentido do aforro enerxético e do coidado do medioambiente . Por exemplo non tendo os aparellos in-necesariamente acendidos e

 tratando de utilizar o material necesario xerando a 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,

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

    integrarse na sociedade e no mundo laboral.

  Tendo en conta  o  anterior, de ser posible,  faranse  actividades extraescolares , tales como visitas  guiadas  a  unha  empresa  pública   ou

privada.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxia de Traballo que se seguirá no caso de ensinanza a distancia

En  ese suposto,  aproveitarase a experiencia do último trimestre do curso  (2019-2020). Isto supón o seguinte:
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     +  emprego da aula virtual

     + Comunicacions   bidirecionais a través do grupo de Wass   creado entre  o  profesor e os seus alumnos

     +  Correio   electrónico,  de  punto  a  multipunto  e   viveversa.

     +  Videoconferencia a través da aplicación Webex

10.2) Forma de conseguir que os alumnos que non  teñen  acceso a ensinanza telemática poidan continuar coa sua
formación.

En  ese suposto,  aproveitarase a experiencia do último trimestre do curso  (2019-2020).  Isto   supón   empregar   os   seguintes

  materiais:

             *  Libro  de  texto    -  recomendado na  clase -

             *   Libreta  cuadriculada (tamaño folio) de 100 follas   - recomendada na clase-

             *   Papel  en   Formato   DIN A-4,   e    DIN A-3  - recomendado  na  clase -

             *   Lapiz  2B / HB  , goma de borrar lápiz, y bolígrafos  de  3 cores  diferentes.- recomendados  na clase-

             *   Regra  de 30 cm -recomendada  na  clase-

  Estudar   polo  libro  e   facer  na   libreta  os    exercicios do   libro   que  se   lle   vaian   indicando., atraves da paxina  Web do Instituto,

   e tamén vía  telefono / Wass   ( dado que  todos  dispoñen de   móvil ).

10.3) Mecanismos que o profesor adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

 Cada 15 días,   o   alumnado   deberá    entregar   os   traballos   correspondentes  a   esa   quincena.

10.4) .Forma de Integrar as aprendizaxes que o alumnado debería adquirir o curso pasado e que non se adquiriron

  O  curso anterior (2021-2022)  foi totalmente presencial  neste  módulo.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía 62022/2023 208174

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

Profesorado asignado ao módulo ANTONIO DÍAZ ÁLVAREZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

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

telecomunicacións en réxime para as persoas adultas e formúlanse unhas actividades ás necesidades da comarca e ao tipo de alumnado deste

réxime (alumnado que abandonou hai moito tempo os estudos, con diferentes niveis de desenvolvemento cognitivo e procedimental, alumnado en

situación de desemprego que busca unha oportunidade no mundo laboral, alumnado que ten necesidade de unha titulación académica para poder

desenvolver o seu traballo, alumnado que busca promocionarse no seu emprego, etc).

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

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

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

- Facilitar a incorporación dos mozos á vida activa.

- Contribuír á formación permanente dos cidadáns.

- Atender ás demandas de cualificación do sistema produtivo.
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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 Descrición dos diferentes tipos de redes.Redes de datos de
área local.

39 19

2 Instalación e configuración de redes sen fíos.Instalacións de redes
sen fíos.

32 15

3 Montaxe dunha rede cableada.Canalizacións e
cableados para redes
e telefonía.

27 13

4 Configuración dos armarios de rede.Configuración de
armarios de redes de
datos.

27 13

5 Descrición das redes de telefonía.Redes de telefonía. 20 10

6 Configuración dun sistema de telefonía.Configuración de
pequenos sistemas de
telefonía.

25 12

7 Configuración dun sistema de telefonía IP.Instalación de
centraliñas privadas
de telefonía.

15 7

8 Mantemento e reparación de sistemas de telefonía.Técnicas de
mantemento e
reparación en redes
de datos e sistemas
de telefonía.

15 7

9 Coñecemento das medidas de seguridade e prevención de riscos.o módulo.Prevención de riscos
laborais.

8 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Redes de datos de área local. 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a
compoñen. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de redes de datos.

CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.

CA1.3 Describíronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e bus, etc.).

CA1.4 Describíronse os elementos da rede local e a súa función.

CA1.5 Clasificáronse os medios de transmisión.

CA1.6 Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e encamiñador, etc.).

CA1.7 Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e as súas características.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de redes: topoloxía.

 Técnicas de transmisión.

 Tipos de redes locais: ethernet, sen fíos e VSAT, etc.

 Cableamento estruturado: tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, etc.); conectadores, armarios, e equipamentos e elementos de distribución (switch, encamiñador, etc.).

 Paneis de distribución.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións de redes sen fíos. 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse a localización dos puntos de acceso, as antenas e as canles dispoñibles.

CA4.2 Montáronse as antenas.

CA4.3 Realizáronse as conexións entre a antena e os equipamentos.

CA4.4 Verificouse a recepción do sinal.

CA4.5 Instaláronse os dispositivos sen fíos.

CA4.6 Configuráronse os modos de funcionamento.

CA4.7 Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores sen fíos.

CA4.8 Instalouse o software correspondente.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de transmisión.

 Redes VSAT: características e equipamentos.

 Redes locais sen fíos: características.

 Puntos de acceso sen fíos.

 Adaptador de rede sen fíos: configuración.

 Técnicas de montaxe e instalación de antenas e equipamentos sen fíos.

 Seguridade básica en redes sen fíos. Protección de Datos.

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

N.º Título da UD Duración

3 Canalizacións e cableados para redes e telefonía. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Monta canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Realizouse un esbozo da instalación.

CA2.2 Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da instalación.

CA2.3 Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado.

CA2.4 Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a documentación técnica.

CA2.5 Montáronse as canalizacións e as caixas repartidoras.

CA2.6 Tendeuse e etiquetouse o cableamento.

CA2.7 Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario.

CA2.8 Realizáronse as conexións.

CA2.9 Realizáronse as probas funcionais.

CA2.10 Actualizouse o esbozo inicial cos cambios realizados durante a montaxe da instalación.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de planos e esquemas.

 Canalizacións.

 Tendido de cables.

 Montaxe e conexión de tomas de usuario.

 Etiquetaxe e marcaxe.

 Ferramentas e técnicas empregadas na instalación.

 Comprobacións e verificacións do cableamento: medidas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Configuración de armarios de redes de datos. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Dispúxose optimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas nos armarios.

CA3.2 Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.).

CA3.3 Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable.

CA3.4 Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación.

CA3.5 Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión.

CA3.6 Realizouse a conexión do armario á rede eléctrica.

CA3.7 Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede.

CA3.8 Instalouse o software.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas e utensilios de montaxes xerais e específicos para par trenzado, fibra óptica, etc.

 0Seguridade básica dunha rede con cables. Protección de Datos.

  Elaboración de informes técnicos.

 Configuración do armario.

 Subministración eléctrica.

 Preparación do cable.

 Conexión de conectadores segundo o tipo de cable (par trenzado, fibra, etc.).

 Sinalización e etiquetaxe.

 Comprobacións e axustes.

 Certificación dunha infraestrutura de rede local.

 Adaptador de rede con cables: configuración.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Redes de telefonía. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. 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 Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e recoñecé-ronse as diferenzas entre elas.

CA5.2 Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, in-tegración de voz e datos, etc.).

CA5.3 Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, listaxe telefónica, etc.).

CA5.4 Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as súas características.

CA5.5 Debuxáronse os esquemas de conexión.

CA5.6 Utilizáronse catálogos comerciais.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Telefonía. Estrutura física da rede telefónica. Rede telefónica básica (RTB), rede dixital de servizos integrados (RDSI), ADSL, telefonía sobre IP (VoIP), sistemas DECT e enlaces GSM.

 Bloques funcionais: sistema de control, unidade de conmutación, sistema de conexión, portos de enlace, etc.

 Tipos e características de centrais telefónicas.

 Interfaces de conexión con redes públicas.

 Esquemas e conexión de centrais.

 Servizos integrados: distribución automática de chamadas, conexión con computadores, integración de voz e datos, e interconexión de centrais por VoIP, etc.

 Servizos asociados: mensaxaría, megafonía e gravación, etc.

 Confidencialidade das comunicacións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Configuración de pequenos sistemas de telefonía. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Configura sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os compoñentes e xustificar a selección. SI

4.6.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 características técnicas dos sistemas de telefonía, as súas posibilidades funcionais e as prestacións.

CA6.2 Describíronse as características xerais e a función dos elementos que compoñen un sistema de telefonía (cableamento, puntos de acceso de usuario, terminais, etc.).

CA6.3 Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de liñas, interfaces de entrada, etc.).

CA6.4 Utilizáronse programas informáticos de aplicación.

CA6.5 Utilizáronse catálogos comerciais.

CA6.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo diferentes especificacións.

CA6.7 Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións cos demais elementos asociados.

CA6.8 Realizouse o esquema da instalación.

CA6.9 Elaborouse o orzamento.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Selección de centrais.

 Selección de elementos da central. Tarxetas de liña externa: liñas analóxicas e RDSI, etc.

 Selección de terminais para extensións analóxicas e dixitais, consolas, telefonía IP e fax, etc.

 Selección de elementos auxiliares.

 Elaboración de esquemas.

 Documentación da instalación.

 Elaboración de orzamentos.

 Software de aplicación. Instalación e configuración.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Instalación de centraliñas privadas de telefonía. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica. 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 Localizouse a central.

CA7.2 Conectáronse as liñas dispoñibles (analóxicas, RDSI, VoIP, etc.), mediante a súa interface, e os módulos de extensión.

CA7.3 Programouse a central.

CA7.4 Realizouse a posta en servizo da central.

CA7.5 Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc.

CA7.6 Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central.

CA7.7 Verificouse o funcionamento do sistema.

CA7.8 Aplicáronse as indicacións de fábrica e a documentación técnica.

CA7.9 Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, as incidencias e os resultados obtidos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Interpretación de manuais técnicos de instalación e posta en marcha.

 0Configuración de módulo de servizos: música, caixa de correo, listaxes, etc.

 Colocación e montaxe de centrais telefónicas.

 Alimentación eléctrica, posta a terra e sistemas de alimentación ininterrompida.

 Conexión ás liñas, extensións e outros servizos.

 Instalación de terminais.

 Instalación do software de programación.

 Carga e proba de programacións.

 Configuración de servizos de voz e datos. Mensaxaría vocal.

 Configuración de módulos de gravación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Técnicas de mantemento e reparación en redes de datos e sistemas de telefonía. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación fun-cional.

CA8.2 Seguiuse o plan de intervención correctiva.

CA8.3 Realizáronse verificacións para a localización da avaría.

CA8.4 Identificouse o tipo de avaría e o custo da reparación.

CA8.5 Arranxouse a avaría mediante a substitución do equipamento defectuoso.

CA8.6 Realizáronse reparacións en cableamento e canalización.

CA8.7 Realizáronse ampliacións das centrais de acordo coas especificacións técnicas.

CA8.8 Reparáronse as disfuncións debidas ao software.

CA8.9 Verificouse o restablecemento das condicións de funcionamento.

CA8.10 Realizouse a ordenación e a limpeza das instalacións e os equipamentos.

CA8.11 Realizouse un informe de mantemento.

CA8.12 Informouse das melloras no procedemento que se puideran atopar durante a actuación.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Verificación de servizos dos operadores.

 Avarías tipo nas instalacións e nas centrais telefónicas.

 Avarías tipo en redes de datos de área local.

 Aparellos de medida utilizados no mantemento e na localización de avarías.

 Mantemento e substitución de elementos en centrais e sistemas de telefonía.

 Técnicas de diagnóstico e localización de avarías en redes: substitución e axuste de módulos ou equipamentos da instalación. Parámetros típicos dunha rede.

 Ampliación de centrais e redes.
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Contidos

 Reparacións en cableamentos e canalizacións.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Prevención de riscos laborais. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.

CA9.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

CA9.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc.

CA9.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e manteme

CA9.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA9.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA9.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

CA9.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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MINIMOS EXIXIBLES

Os alumnos acadarán  avaliación positiva cando se acaden  os obxetivos especificados no Decreto 178/2010 polo que se publica o currículo do

título de Técnico en instalacións de telecomunicacións derivado do RD 1632/2009, do 30 de outubro. Os mínimos exixibles están marcados polo

miúdo no apartado 4.c

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

da  dispoñibilidade de material, ferramentas

  e  equipamento  para   a   realización  dos   traballos   prácticos   na  aula-taller.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

As avaliación serán tres segundo o calendario de avaliacións do centro.

En xuño haberá unha avaliación final do módulo, só para aquel alumnado que non supere positivamente algunha avaliación. O alumnado só terá

que se presentar á/ás avaliación/s non superada/s positivamente.

A avaliación considérase superada positivamente cando a súa cualificación sexa igual ou superior a cinco puntos sobre dez.

A cualificación realizarase en base ás probas escritas e aos traballos prácticos realizados ao longo do curso actual.

Tanto as probas escritas realizadas como os traballos prácticos cualificaranse de 0 a 10. Considerándose como superadas positivamente cando a

puntuación sexa 5  ou  superior a 5.

Para a obtención da cualificación de  cada  avaliación  o peso de cada  parte será:

- Proba escrita: 50%

- Traballos prácticos: 50%

Para aprobar unha  avaliación é  requisito  imprescindible  ter  realizado como mínimo o 85%   dos  traballos prácticos  e  ter  entregado as súas

correspondentes memorias en cada avaliación. O non cumprir este requisito impide a superación positiva da avaliación.

Caso de  existir máis de unha proba escrita, práctica,..., a cualificación a considerar para a avaliación será  a media aritmética das existentes

sempre

e cando se cumpra co requisito indicado no parágrafo anterior.

Nas probas escritas terase en conta:

- Precisión e concreción das respostas da proba escrita (70% da nota da resposta).

- Capacidade para aportar solucións ás preguntas plantexadas (30% da nota da resposta).

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Na avaliación dos traballos prácticos terase en conta:

- A destreza na montaxe (30% da nota da práctica)

- A destreza no manexo/configuración do material (30% da nota da práctica)

- A destreza na localización e solución de avarías (20% da nota da práctica)

- A realización por parte do alumno dun informe explicativo do traballo práctico realizados (20% da nota da práctica).

No informe explicativo cualificarase a:

- Presentación (10%).

- Precisión e concreción na exposición  da memoria (50%).

- Esquemas/planos realizados, de  ser  o caso (40%).

En caso de ter algunha avaliación suspensa, poderase recuperar no exame final. Ese exame poderá ter parte teórica e parte práctica. Estas dúas

partes deberán ser aprobadas por separado para acadar o aprobado final.

A cualificación final do módulo será a media aritmética das cualificacións das avaliacións parciais. Considerase o módulo superado positivamente

se a cualificación final é igual ou superior a

 cinco puntos sobre dez.

Indicar que en base á situación actual de pandemia xerada polo covid-19 e no caso de que as condicións de ensino presencial sexan modificadas

deben considerarse as indicacións recollidas no apartado 10 desta programación.

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

Para aquel alumnado que non acade os obxectivos na avaliación ordinaria en cada unha das avaliacións, establecerase seguimento activo con

actividades de reforzo co fin de que poida acadar os mínimos esixibles. O seguimento consistirá nunha atención mais personalizada e  realizarase

a través das clases presencias e da aula virtual.

Estas actividades de reforzo serán cualificadas individualmente polo profesorado sen que a superación das mesmas exima ao alumnado da

realización dunha proba de recuperación por cada  avaliación que teña suspensa. Esta proba realizarase ó final do período de   docencia e  antes

da   avaliación   final   de   módulo   no   mes  de xuño.

Para casos de NEE, esta medida realizarase  contando co diagnóstico, asesoramento e seguimento do Departamento de Orientación do centro.

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

Todos o alumnado que perda o dereito á avaliación continua será  convocado no mes de xuño  para a realización dos  exames  finais.
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No caso de perda de dereito a avaliación continua, realizarase unha proba, que constará de diferentes partes  ( proba escrita   e   traballo

práctico).

Esta proba poderá ser diferente ás probas realizadas para o resto de alumnado que suspenda algunha avaliación, xa que este amosou os seus

coñecementos na clase e xa se lle realizou un seguimento puntual e  continuado ao longo do curso.

- Os criterios de cualificación serán os indicados no apartado 5. desta programación.

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

- Para o seguimento da programación comprobarase para cada UD as datas de inicio e finalización e as sesions realizadas, asi como a realización

das actividades da UD.

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

aula virtual para tal fin ao alumnado:

   - Enquisa de avaliación do profesor.

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

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

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

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Obxectivos da avaliación inicial:

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

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

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

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

Aspectos da avaliación inicial:

- Nivel de coñecemento dos contidos básicos do módulo.

- Nivel de dominio das capacidades instrumentais.

Procedemento:

- Por medio da realización dos primeiros exercicios (teóricos ou prácticos) da primeira UD obtense información sobre os coñecementos que o

alumnado posee das redes de datos e telefonía e dos equipamentos necesarios nas instalacións de redes de datos e telefonía.

- Por medio da comunicación directa co alumnado en base a preguntas orais e a diálogos de novas tecnolóxicas relacionadas coas

redes de datos e telefonía.

O seus resultados da avaliación inicial non se tomarán en conta para cualificar o módulo.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

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

-Dirixiráse cara aquel alumnado con dificultades no procedemento de ensino-apredizaxe.

-En canto as medidas concretas a adoptar, evitarase unha adaptación curricular significativa e optarase pola modificación de determinados

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

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

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

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

As actividades extras, de ser o caso, realizaranse a través da aula virtual.

Medidas de reforzo:

-Atención mais personalizada polo docente.

-Exercicios complementarios mais sinxelos.

-Exercicios de consolidación unha vez acadado os contidos mínimos.

-Medidas orientadoras e tutoriales individualizadas.

Medidas de ampliación mediante traballos prácticos:

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

-Iniciación o coñecemento de novos sistemas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto ás competencias persoais e sociais procurarase e fomentarase a:

- Asistencia e puntualidade.

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas.

- Participación e atención prestada.

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente.

- Responsabilidade na seguridade e saúde no traballo.

- Orde e limpeza.

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

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta.

- Disponibilidade do material necesario para as clases.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Considerar que dadas as características do alumnado e o horario no que se desenvolve o módulo e a situación na que nos atopamos debido ao

Covid-19, a probabilidade de participar en algunha actividade complementaria á formación é mínima.

O alumnado deste tipo de módulo desenvolve actividade laboral, o seu horario é incompatible coas actividades desenvolvidas polo centro

educativo.

Por outra banda, o horario do ciclo formativo polo réxime das persoas adultas dificulta a asistencia a actividades e empresas.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía de traballo no caso de ensino a distancia.

Empregarase a aula virtual do IES Urbano Lugrís para a establecer a docencia e comunicación (foros, mensaxería) co alumnado.  Asi mesmo

utilizarase a aplicación Abalar.

Poderase realizar videoconferencias co alumnado coa ferramenta que facilite a Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

As videoconferencias realizaranse sempre no horario establecido para a impartición do módulo.

Estas videoconferencias poderanse realizar sempre e cando as ferramentas informáticas e as comunicacións dispoñibles, tanto do alumnado como

do docente, as soporten.

As videoconferencia poderanse grabar sempre e cando o alumnado presente nas videoconferencia manifeste a súa conformidade coa grabación.

Estas grabacións poderanse colgar na aula virtual para a dispoñibilidade do alumnado.

Asi mesmo, o alumnado poderá anular o vídeo da súa cámara en base á Lei Orgánica de Protección de Datos.

Cando as ferramentas da aula virtual e/ou videoconferencia non estean dispoñibles o alumnado poderá comunicarse co docente a través do correo

electrónico: adultos.lugris@gmail.com.

A través da aula virtual facilitarase ao alumnado o material da docencia e as tarefas e traballos a realizar.

As probas escritas realizaranse a través da aula virtual, sempre e cando as autoridades educativas e sanitarias non permitan a realización de

probas presenciais.

Estas probas escritas terán unha duración limitada en tempo e pode exixirse a visión do alumnado a través da ferramenta de videoconferencia para

o control da súa actividade mentres realice a proba escrita.

Xa que a actividade presencial non sería posible, os traballos prácticos a realizar polo alumnado (tipo montaxe de prácticas, conectorizaciones,

posta en funcionamento de sistemas, medicións, etc.) serán substituídos por informes, traballos, memorias ou calquera outra actividade

establecida polo docente do módulo.

A entrega no prazo establecido para as probas escritas e os traballos prácticos substitutorios poderase exixir como requisito imprescindible para a

súa superaración positiva.
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Os mínimos exixibles serán:

- Identificación e correcta conectorización de medios guiados: cable UTP, FTP e fibra óptica.

- Configuración correcta dunha rede LAN cableada e inalámbrica empregando switch y router wifi. Posta en funcionamento correcta e cumplindo as

especificaciones exixidas en cada momento.

- Conexionado e funcionamento correcto dos elementos dun armario rack con cada toma de usuario implementada.

- Configuración e funcionamento correcto da centraliña NERIS.

- Configuración e funcionamento correcto dunha centraliña VOIP.

Os criterios de cualificación son os establecidos no apartado 5 desta programación pero tendo en conta as modificacións indicadas nos paragrafos

anteriores.

10.2) Formación do alumnado sen acceso ao ensino telemático para continuar a súa formación.

Na data de realización desta programación descoñécese se todo o alumnado posúe medios telemáticos para o desenvolvemento do módulo no

caso de que sexa necesario.

No caso de que os medios que posúan no soporten tecnolóxicamente os sistemas de videoconferencia, estas poderanse grabar sempre e cando o

alumnado presente nas videoconferencia manifeste a súa conformidade coa grabación.

Estas grabacións poderanse colgar na aula virtual para a dispoñibilidade do alumnado e o visionado off-line.

10.3) Mecanismos adoptados para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

Ao ser presencial, o seguimento realizarase in situ na aula-taller.

No caso de ensino a distancia, o seguimento realizarase a través da aula virtual do IES Urbano Lugrís empregando os foros e a mensaxeria

dispoñible e a aplicación Abalar.

Caso de caída dos sistemas poderase empregar o seguinte correo electrónico como sistema de comunicación co docente:

 antodialva@edu.xunta.gal

10.4) Aspectos do curriculo que van ser obxecto da semipresencialidade.

Non se contempla a semipresencialidade neste módulo.

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións de telecomunicacións Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE02Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0238 Instalacións domóticas 52022/2023 147123

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

Profesorado asignado ao módulo GUILLERMO BENITO ANTÓN CRESPO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Esta programación esta baseada no Decreto 178/2010, do 1 de outubro, onde se establece o currículo do ciclo formativo de garo medio

correspondente ao título de técnico en instalacións de telecomunicacións, determinado polo Real Decreto 1632/2009, do 30 de outubro de 2009.

Asemade para a súa elaboración tivose en conta a Orde do 12 de xullo de 2011 onde se establece o formato axeitado para a súa elaboración.

No Artigo 3º do Decreto 178/2010 determínase o perfil profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións indicándose que dito pérfil ven

dado pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o

caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral, Artigo 4º, consiste en montar instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radiocomunicacións e

instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se

asugura a súa funcionalidede e o respecto ambiental.

Dentro das competencias profesionais, persoais e sociais que se determinan no Artigo 5º para o título, as que se refiren ao Módulo de

Equipamentos microinformáticos sono a), b), c), d), e), h), j), k), l) e m).

No artigo 7º, Contorno profesional, incídase que nesta profesión exerce a súa actividade en microempresas e en empresas pequenas e medianas,

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

radiocomunicacións, sistemas domóticos e equipamentos informáticos. Tamén indicanse os postos de traballo mais salientables.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Identificación e análise dos diferentes tipos de sistemas domóticosConceptos de
domótica

22 12

2 Estudo e prevención dos riscos laboraisPrevención de riscos
laborais

9 8

3 Configuración e montaxe dunha pequena instalación medante PLCAutómatas
programables

24 14

4 Configuración e montaxe dunha pequena instalación medante X 10Correntes Portadoras 18 12

5 Configuración e montaxe dunha pequena instalación sen fíosSistemas inalámbricos 12 10

6 Configuración e montaxe dunha pequena instalación por sistema KNXBus de Campo 24 14

7 Montar áreas de control dun ou varios sistemasInteración de sistemas
domóticos

16 10

8 Realizar o mantemento de distintos sistemas de instalacións domóticasMantemento de
instalacións domóticas

10 10

9 Simular e identificar avarías nos distintos sistemas domóticosAvarías nos sistemas
domóticos

12 10

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Conceptos de domótica 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e
as normas de aplicación. SI

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas.

CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios.

CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións.

CA1.4 Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas.

CA1.5 Describíronse as topoloxías das redes de datos.

CA1.6 Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación.

CA1.7 Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica.

CA1.8 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas.

CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA2.1 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e distribuído, etc.).

CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión.

CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.

CA2.4 Describíronse os protocolos das instalacións automatizadas.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistemas domóticos aplicados ás vivendas e edificios.

 Transdución das principais magnitudes físicas: temperatura, presión, velocidade, iluminación, etc.

 Áreas de aplicación das instalacións en vivendas e edificios.

 Áreas de confort, de xestión da enerxía, de control centralizado e distribuído, de xestión de alarmas e de xestión das telecomunicacións.
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Contidos

 Elementos fundamentais dunha instalación domótica: sensores, actuadores, dispositivos de control e elementos auxiliares.

 Cálculos necesarios.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Prevención de riscos laborais 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións
domóticas e as súas instalacións asociadas.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Autómatas programables 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Describíronse os sistemas controlados por autómata programable.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.1 Utilizouse software para PLC

CA3.3 Conectáronse os sensores e os actuadores para un sistema domótico con autómata programable.

CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de automatización con autómata programable.

 Interpretación de esquemas eléctricos das instalacións domóticas.

 Emprazamento e montaxe dos elementos das instalacións domóticas en vivendas e edificios segundo a área de aplicación e nos edificios.

 Preinstalación de sistemas automáticos: canalizacións, tubaxes, caixas, estrutura, etc.

 Execución da montaxe: instalación de cables, conexión de dispositivos, instalación de dispositivos, e configuración de sensores e actuadores.

 Ferramentas e equipamentos.

 Programación e configuración de elementos.

   Programación e configuración de elementos sistema autómata programable

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño sistema autómata programable
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Correntes Portadoras 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.7 Describíronse os sistemas por correntes portadoras.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.2 Utilizouse software para correntes portadoras

CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións.

CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.1 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por correntes portadoras.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sistemas por correntes portadoras.

 Programación e configuración de elementos.

   Programación e configuración de elementos sistema correntes portadoras.

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño sistema correntes portadoras.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Sistemas inalámbricos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.8 Describíronse os sistemas sen fíos.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.3 Utilizouse software para sistemas sen fíos

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.2 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema rede sen fíos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas sen fíos.

 Programación e configuración de elementos.

    Programación e configuración de elementos sistema sen fíos.

 Memoria técnica do deseño.

   Memoria técnica do deseño sistema sen fíos

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Bus de Campo 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento. NO

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.5 Describiuse o sistema de bus de campo.

CA2.9 Realizáronse os cálculos necesarios para configurar as instalacións.

CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.

 0  CA2.10.4 Utilizouse software para bus de campo

CA2.11 Utilizouse documentación técnica.

CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de campo.

CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes portadoras e rede sen fíos.

   CA3.5.3 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e supervisión dun sistema domótico por bus de campo.

CA3.7 Respectáronse os criterios de calidade.

CA3.8 Aplicouse a normativa.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Sistemas con cables específicos bus de campo.

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 Programación e configuración de elementos.

    Programación e configuración de elementos sistema bus de campo.

 Memoria técnica do deseño.

    Memoria técnica do deseño bus de campo.

 Normativa e regulamentación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Interación de sistemas domóticos 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos establecidos. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.

CA4.2 Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos acaídos para cada sistema.

CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación.

CA4.4 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta.

CA4.5 Tendéronse os cables conforme as características do sistema.

CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica.

CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación.

CA4.8 Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA4.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Instalacións con distintas áreas de control.

 Coordinación entre sistemas.

 Instalacións específicas e comúns de cables nas instalacións domóticas de vivendas e edificios.

 Programación e posta en servizos de áreas de control en vivendas e edificios.

 Planificación das áreas de control domótico en vivendas e edificios. Documentación das instalacións domóticas.

 Normativa e regulamentación.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Mantemento de instalacións domóticas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA5.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA5.4 Comprobouse a compatibilidade do elemento substituído.

CA5.5 Comprobouse, en caso de mantemento correctivo, se a avaría coincide coa indicada no parte de avarías.

CA5.6 Realizáronse as probas, as comprobacións e os axustes coa precisión necesaria para a posta en servizo da instalación, seguindo o especificado na documentación técnica.

CA5.7 Elaborouse, de ser o caso, un informe de desconformidades relativas ao plan de calidade.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Instrumentos de medida específicos nos sistemas domóticos.

 Axustes de elementos de control.

 Mantemento correctivo e preventivo nas instalacións domóticas.

 Mantemento de áreas en sistemas domóticos.

 Mantemento de sistemas en instalacións domóticas.

 Mantemento de mecanismos específicos dos sistemas domóticos.

 Medios e equipamentos de seguridade.

 Prevención de accidentes.

 Normativa de seguridade eléctrica.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Avarías nos sistemas domóticos 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Axustáronse as áreas de xestión para que funcionen coordinadamente.

CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede.

CA6.3 Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento.

CA6.4 Propuxéronse hipótese razoadas das causas da disfunción e da súa repercusión na instalación.

CA6.5 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando o software ou os instrumentos adecuados.

CA6.6 Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención.

CA6.7 Reparouse a avaría.

CA6.8 Confeccionouse un informe de incidencias.

CA6.9 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados obtidos, que permita actualizar o histórico de avarías.

CA6.10 Respectáronse os criterios de calidade.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Avarías tipo nas instalacións automatizadas: síntomas e efectos.

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

 Reparación de avarías en instalacións domóticas.

 Reposición de mecanismos e receptores de sistemas domóticos.

 Informes de incidencias nas instalacións domóticas.
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Os minimos esixibles no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalador/ora mantedor/ora de instalacións automatizadas

en vivendas.

A definición desta función abrangue aspectos como:

- Interpretación e representación de esquemas de instalacións automatizadas en vivendas.

- Recoñecer e interpretar os distintos tipos de instalación domóticas.

- Relacionar simboloxía domótica cos elementos.

- Identificar riscos e nivel de perigo nas instalacións domóticas.

- Interpretación de programas e esquemas domóticos con sistemas centralizados.

-Montaxe e cableado de sensores e actuadores.

-Montaxe e cableado conbinando sensores e catuadores cun sistema centralizado.

-Deseño básico de programas para sistemas centralizados.

- Manexo de software de tecnoloxías domóticas con sistemas centralizados.

-Configuración básica de sistemas centralizados.

- Interpretación de programas e esquemas domóticos de correntes portadoras

- Manexo de software de correntes portadoras.

- Interpretacion de programas e esquemas domóticos de Bus de campo

- Manexo básico de software de tecnoloxías domótica de bus de campo

- Conceptos básicos de mantemento e reparación de instalacións domóticas.

- Realización básica de memorias de deseño ou interpretación de proxectos domóticos.

Criterios de cualificación

En cada trimestre o alumno realizará probas escritas e no taller que formarán parte da súa nota, dita nota puntuará un 40 % e o alumno terá que

obter como mínimo un 4 para aprobar e facer a media co resto das notas. Polo caracter do módulo, terán máis peso as actividades desenvolvidas

no taller; esta parte puntuará un 60%  e será necesario acadar como mínimo un catro (4) para acadar media coa parte teórica.

En cada unidade didáctica acompañan aos criterios de avaliación a poderación dos mesmos que serán utilizados para obter a nota do alumno. En

cada trimestre farase a media das notas obtidas nas unidades traballadas.

Unha vez feita a media o alumno deberá sacar como mínimo un 5

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

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

Durante o terceiro trimestre do curso o procedemento para a recuperación será o seguinte:

Realizarase un plan individualizado tendo en conta que as partes que o alumno tivese superadas nos dous primeiros trimestres non tería que

repetilas.

Para as partes que teñan que recuperar realizaranse as partes prácticas así coma as probas de conceptos.
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Realizarase una temporalización individualizada para adaptala a duración do terceiro trimestre.

Na parte de procedementos o alumno terá que sacar coma mínimo un catro (4) para facer media.

Na parte de contidos terá que sacar un mínimo de un tres (3) para facer media.

A media de recuperación deberá ser coma mínimo de cinco (5).

As actividades serán similares as realizadas durante os dous primeiros trimestres.

Se por algún motivo o alumno non poidera recuperar, poderá acceder a proba extraordinaria.

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

Para superar este módulo todo alumno con perda de dereito a avaliación continua terá dereito a una proba extraordinaria:

-Apartado 1

-Alumnos que perdendo dereito a avaliación continua non realizaran coma mínimo o 50% das actividades teórico-prácticas:

-Unha proba escrita con un mínimo de una cuestión por unidade didáctica, que abarque os mínimos exixibles repartidos, o máis equitativamente,

entre tódalas unidades didácticas, cunha duración máxima de 3 sesións.

-Una parte de realización práctica suficiente para poder avaliar os procedementos e actitudes cunha duración máxima de 4 sesións

Para superar esta proba farase una media das dúas notas cas seguintes condicións:

-Na parte teórica deberá sacar una nota mínima de un tres (3) para.

-Na parte práctica deberá sacar una nota mínima de un catro (4).

A nota media das dúas partes será coma mínimo de un cinco (5)

Apartado  2

Alumnos que aínda perdendo o dereito a avaliación continua, fixeran durante os dous primeiros trimestres  como mínimo o 50% das actividades

teórico-prácticas:

  Poderán optar a recuperar voluntariamente a parte que lle falta no terceiro trimestre.

En este caso terán que comunícalo para que o profesor lle poña o horario de actividades.

En caso de non superar o cinco (5) ca realización de ditas actividades teórico-prácticas, terán igualmente direito a facer a proba extraordinaria tal

coma se indica no apartado 1

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

 O seguimento da programación realizarase mediante  aplicación Web.

A avaliación das propia práctica docente será realizada mediante consultas o alumnado na que se lle preguntará sobre cuestión coma metodoloxía,

creación de bo ambiente, aspectos que deban mellorarse, materiais e equipacións utilizadas etc¿
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao principio do desenvolvemento do módulo, na unidade 0, onde se lles explica aos alumnos en que vai a consistir este módulo, o profesor

realizará de forma informal una avaliación inicial sondeando aos alumnos os coñecementos que teñen dos contidos deste módulo. Esta

información quedará recollida no caderno do profesor que a utilizará cando desenvolva os contidos e aproveitará os coñecementos previos dos

alumnos.

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

A atención á diversidade orientarase preferentemente á detección e atención de intereses socio-prolfesionaies do alumnado, considerando niveis

de especialización, de exposición conceptual e de aplicación, con gradación dos criterios de avaliación. A correcta selección de procedimentos e

actividades, a resolución de casos prácticos e a proposta de prácticas finais permiten realizar adaptacións aos distintos niveis e intereses que

presentan os alumnos e alumnas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Considerariamos aquí a educación medio ambiental e dicir o bo uso das tecnolo-xías coas que eles traballan dun xeito responsable e eficaz no

sentido do aforro enerxético e do coidado do medioambiente . Por exemplo non tendo os aparellos in-necesariamente acendidos e tratando de

utilizar o material necesario xerando a mí-nima cantidade de lixo así como o coñecemento da perigrosidade potencial de cada tipo de lixo e o seu

tratamento axeitado para a reciclaxe ou recollida.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

Mais aínda cando neste ciclo se orienta a adquisición dunhas capacidades e por ende dunha titulación que lle vai permitir o alumno integrarse na

sociedade e no traballo. Con esta intención proporanse a realización de saídas guiadas para a visita a entidades ou lugares de interese dende o

punto de vista do modulo, ou aproveitaranse a programación doutras actividades no centro para a participación na organización de aspectos que

estean relacionados co ciclo.

10.Outros apartados

10.1)  módulos anteriores

Con respecto a recuperación de módulos anteriores, se repasarían conceptos de Instalaciones eléctricas básicas y electrónica aplicada que sean

más útiles para este módulo,

Iráse incidindo o longo de todo o curso con istes conceptos según se contextualicen cas unidades didácticas.

Os módulos nos que se incidirá máis serán: Instalación eléctricas básicas e, en menos medida, electrónica aplicada.
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