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

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

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

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

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

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

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

* Instalación de melloras físicas e lóxicas en elementos microprogramables.

* Diagnóstico de avarías en equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables.

* Reparación de avarías en equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables.

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

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

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

* Configuración de dispositivos auxiliares en sistemas microprocesados e microprogramables.

* Simulación de circuítos microprogramables.

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

* Programación de dispositivos microprogramables.

* Reparación de circuítos electrónicos dixitais.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Aspectos xerais da electrónica dixital. Sistemas de numeración, códigos.Fundamentos de
electrónica dixital

15 5

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

Sistemas
combinacionais

25 10

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

Circuítos
combinacionais
realizados en escala
de integración media

35 18

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

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

17 2

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

20 4

7 Estudio do hardware e software dun microcontroladorEquipamentos dixitais
microprogramables

20 2

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

Pequenas aplicacións
electrónicas con
circuítos
microprogramables

150 40

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

10 2
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Fundamentos de electrónica dixital 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

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

4.1.e) Contidos

Contidos

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

 Simboloxía de compoñentes de electrónica dixital.

 Interpretación de esquemas.

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

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas combinacionais 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse as funcións lóxicas fundamentais

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

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía de compoñentes de electrónica dixital.

 Interpretación de esquemas.

 Montaxe de circuítos combinacionais. Simuladores de software.

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

N.º Título da UD Duración

3 Circuítos combinacionais realizados en escala de integración media 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Clasificáronse as familias lóxicas.

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

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

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

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

CA2.2 Identificáronse os bloques funcionais dos circuítos

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

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

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

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

CA2.7 Recoñeceuse a función de cada compoñente.

4.3.e) Contidos

Contidos

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

 Simboloxía de compoñentes de electrónica dixital.

 Interpretación de esquemas.

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

 Montaxe de circuítos combinacionais. Simuladores de software.

 Características técnicas. Documentación. Follas de características.

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

N.º Título da UD Duración

4 Sistemas secuenciais 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas.

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

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

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

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

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

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

CA3.6 Comprobáronse os sinais dos circuítos dixitais secuenciais.

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Simboloxía de compoñentes de electrónica dixital.

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

 Interpretación de esquemas.

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

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

 Verificación do funcionamento de circuítos secuenciais. Cronogramas.

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

N.º Título da UD Duración

5 Dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas microprocesados 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Interpretáronse esquemas e bloques funcionais.

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

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

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais de dispositivos periféricos e auxiliares en sistemas microprocesados.

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

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

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

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

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

N.º Título da UD Duración

6 Elementos dunha linguaxe de programación 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación.

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

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

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

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

CA2.6 Introducíronse comentarios no código.

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

CA2.8 Realizáronse operacións de E/S.

CA2.9 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos.

CA2.10 Probáronse e depuráronse os programas.

CA2.11 Manexáronse módulos predefinidos na elaboración dos programas.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Etapas de desenvolvemento dun programa informático.

 0Control de fluxo.

  Estruturas secuenciais, condicionais e de repetición.

  Instrucións de salto.

  Programación modular .

  Proba, depuración e documentación de programas.

 Deseño de algoritmos.

 Linguaxes de programación.

 Contornos integrados de desenvolvemento.
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Contidos

 Identificadores.

 Tipos de datos simples: variables, literais e constantes.

 Datos estruturados: arrays e cadeas.

 Acceso a datos: tipos de direccionamento.

 Operadores e expresións.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Equipamentos dixitais microprogramables 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA3.3 Elaboráronse e cargáronse programas de control.

CA3.4 Verificouse o funcionamento mediante ferramentas software.

CA3.5 Montáronse circuítos microprogramables.

CA3.6 Medíronse os parámetros de entrada e saída.

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

CA3.8 Depuráronse disfuncións software en circuítos dixitais microprogramables.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Arquitectura de microprocesadores. Microcontroladores. Diagrama de bloques.

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

 Simulación de circuítos microprogramables. Contornos de simulación.

 Técnicas de carga de programas en circuítos microprogramables.

 Conexión a periféricos. Circuítos de aplicación.

 Verificación de circuítos microprogramables. Ferramentas de análise e verificación.

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

N.º Título da UD Duración

8 Pequenas aplicacións electrónicas con circuítos microprogramables 150

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaboráronse as especificacións técnicas da aplicación.

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

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

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

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

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

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

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 Especificacións do proxecto. Reunión de datos.

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

  Probas funcionais, de calidade e de fiabilidade.

 Normativa para seguir segundo cada caso.

 Documentación técnica e/ou bases de datos.

 Simboloxía normalizada.

 Programas de simulación electrónica, instrucións e funcionamento.

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

 Programas para sistemas microcontrolados. Equipamentos de desenvolvemento.

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

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

N.º Título da UD Duración

9 Mantemento de equipamentos electrónicos dixitais e microprogramables 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Resolvéronse disfuncións en circuítos combinacionais e secuenciais.

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

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

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

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

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

CA5.7 Reprogramouse o circuíto microprogramable.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía de avarías en circuítos electrónicos dixitais e microprogramables.

 Localización de avarías en circuítos electrónicos combinacionais e secuenciais.

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

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

 Programas emuladores, simuladores, depuradores e outros.

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

 Prevención de danos por descargas electrostáticas.

 Ferramentas software para a elaboración de informes.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tanto as probas escritas realizadas como os traballos prácticos e as súas correspondentes memorias cualificaranse de 0 a 10. Considerándose

como superadas positivamente cando a puntuación sexa 5 ou superior a 5.

Cada unidade formativa avalíase independientemente e considerarase superadas positivamente se a nota da UF é cinco ou superior a cinco

puntos sobre 10.

NOTA DO MÓDULO: Será a media aritmética das dúas unidades formativas. Só se realizará a media aritmética se nas dúas unidades formativas o

alumnado ten unha nota maior o igual a catro puntos. No caso de que o alumnado, nunha das unidades formativas teña unha nota menor a catro

puntos, a súa nota final será como máximo dun catro. Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento.

O módulo considérase superado cando a súa puntuación é cinco ou superior a cinco puntos sobre 10.

UNIDADE FORMATIVA: ELECTRÓNICA DIXITAL

1. Implementar fisicamente de forma correcta, en cada avaliación, unhas tarefas prácticas propostas polo profesorado. Opcionalmente, entregar

unha memoria que documenta a realización de dita práctica, seguindo o modelo de exemplo entregado polo profesorado. De ser o caso, a

memoria puntuará o 10% da nota da tarefa práctica.

2. Na UF haberá que realizar un mínimo número de tarefas prácticas obrigatorias. Se non se realiza algunha das tarefas obrigatorias a súa

valoración será 0 puntos sobre 10.

3. Superar as probas escritas (exames) que se realicen que consistirán en varios problemas cun grado de dificultade similar aos das follas de

problemas entregados ao alumnado.

4. No caso de ter algunha UD non superada o alumnado irá á proba (exame) final, segundo o calendario do centro, na que se realizará a proba

escrita correspondente a aquelas UDs que teña non superadas positivamente.

5. A nota final desta unidade formativa (I) "ELECTRÓNICA DIXITAL" obterase a partir da media aritmética das cualificacións obtidas polo alumno

nas probas escritas (70% da nota final da UF) e da valoración das tarefas prácticas (30% da nota final da UF).

Para realizar a media aritmética será necesario que, polo menos na valoración global das probas e das tarefas prácticas obrigatorias, o alumando

teña unha puntuación mínima de catro puntos sobre dez. No caso de que non se alcancen os catro puntos a nota final desta unidade formativa

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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será como máximo de catro puntos.

Nota: Para o seguimento das tarefas prácticas empregarase unha lista de cotexo ou táboa de observación. Serán avaliadas positivamente se o

funcionamento do circuíto e correcto e cumpre as especificacións.

UNIDADE FORMATIVA: LÓXICA E SISTEMAS MICROPROGRAMABLES

1. Superación dunha proba escrita sobre microcontroladores e a arquitectura interna e o software dun microcontrolador explicado no módulo. (10%

da nota final da UF).

2. Realización dunha serie de tarefas prácticas obrigatorias, de exercicios de programación de microcontroladores, propostas polo profesorado.

(20% da nota final da UF).

3.O seguimento destas prácticas realizarase cunha listaxe de cotexo ou táboa de observación e serán avaliadas positivamente si o funcionamento

do programa e correcto, cumpre especificacións, e se o alumnado responde correctamente ás preguntas do profesorado. O funcionamento do

programa poderase comprobar nunha montaxe real ou ben cun programa de simulación.  Se non se realiza algunha das tarefas obrigatorias a súa

valoración será cero puntos sobre 10.

4. Opcionalmente e segundo indicación do docente, nalgunhas das tarefas prácticas e para que sexan cualificadas, o alumnado terá que presentar

unha memoria, en caso de non entregar a memoria a puntuación da tarefa práctica será de cero puntos. Caso de ter que entregar a memoria, esta

ponderá o 10% da nota da tarefa práctica correspondente.

4. Realización dunha proba práctica no cal o alumnado deberá ser capaz de realizar un programa proposto polo profesorado, no que se

empreguen os recursos fundamentais dun microcontrolador: timers, interrupcións, etc. (70% da nota final da UF).

5. Esta proba práctica realizarase empregando programas de simulación electrónica, tanto de hardware como de software. O circuíto electrónico

para o que haberá que realizar o programa será proporcionado polo profesorado. O exercicio do exame práctico debe funcionar correctamente e

cumprir especificacións para ser avaliado positivamente.

A nota da proba práctica obterase a partir da análise da solución conseguida polo alumnado, téndose en conta:

- A optimización de recursos (10%).

- O algoritmo de resolución (20%)

- A estrutura do programa(20%)

- O cumprimento de especificacións(50%).

6. No caso de ter algunha das partes desta unidade formativa non superada o alumado terá dereito a unha proba final no mes de xuño, segundo o

calendario do centro, onde se lle avaliará das partes non superadas positivamente da UF (probas escritas e proba práctica). No caso das tarefas

prácticas dispora dos días do mes de xuño dedicado ás tarefas de recuperarción para realizar de novo as ditas tarefas prácticas.

7. A cualificación final desta unidade formativa (I) "LÓXICA E SISTEMAS MICROPROGRAMABLES" obterase a partir da media aritmética das

cualificacións obtidas polo alumno nas probas escritas (10% da nota final da UF), da valoración das tarefas prácticas (20% da nota final da UF) e

proba práctica (70% da nota final da UF) sempre e cando a nota obtida polo alumno ou alumna na proba práctica é maior ou igual a catro puntos.

De non alcanzar está puntuación a cualificación da unidade formativa será como máximo de catro puntos.
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A nota de cada avaliación parcial terá un carácter orientativo da aprendizaxe do alumnado. Obtérase seguindo os criterios indicados para cada UF

e para o módulo considerando as probas escritas e tarefas prácticas completas realizadas en cada unha das avaliacións parciais.

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

Ver apartado 5 de criterios de cualificación.

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

As probas escritas ou prácticas realizadas a este tipo de alumnado non teñen porque ser as mesmas que as realizadas ao alumnado que asistiu á

clase ao longo do curso académico, ainda que coincidan en data ambas probas.

UNIDADE FORMATIVA: ELECTRÓNICA DIXITAL

1. Superar cada unha das probas escritas propostas en cada avaliación parcial. Para superar cada proba escrita o alumno terá que obter unha

cualificación mínima dun cinco puntos sobre dez.

2. A nota final desta unidade formativa obterase da media aritmética das notas das probas escritas propostas, sempre e cando obteña unha

cualificación de catro puntos ou máis en cada unha destas. Se o alumno ou alumna obtén menos dun catro nalgunha das probas escritas a

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

UNIDADE FORMATIVA: LÓXICA E SISTEMAS MICROPROGRAMABLES

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

2. Realización dunha proba práctica na que o alumnado deberá ser capaz de realizar un ou varios programas propostos polo profesor no que se

utilicen os recursos fundamentais dun microcontrolador: timers, interrupcións, etc.

Para obter unha cualificación positiva nesta unidade formativa o alumno ou alumna deberá obter unha nota de cinco ou máis na proba práctica. Os

programas deben funcionar correctamente e cumprir especificacións para puntuar, se non é así puntuarán cero puntos. A nota do exercicio práctico

obterase da mesma forma que a indicada no apartado 5 desta programación.

Para obter a nota final nesta unidade formativa a proba escrita pondera un 10% e a proba práctica un 90%.

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

en cada unha delas. Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

En base a normativa en vigor para o seguimento da programación utilizarase a aplicación informática web de programacións.

AVALIACION DA PRÁCTICA DOCENTE

- Realización de enquisas escritas ao alumnado sobre a labor docente do profesorado, na que o alumnado debe, a lo menos, avaliar:

Planeación e implementación

1. O empezar as clases expuñeronse os obxectivos e o programa detallado do curso.

2. O profesorado cumpre ata o momento co programa plantexado para o curso.

Comunicación

3. O profesorado expresase con claridade.

Metodoloxía:

4. O profesorado sintetiza ou resalta os puntos principais.

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

Ambiente - Clima na clase

6. O  profesorado promove que o alumnado exprese as súas ideas e cuestionamentos.

7. O profesorado atende adecuadamente as preguntas e opinións dos alumnado.

Habilidades do pensamento

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

Avaliación  retroalimentación?

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

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

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

Coñecemento  da materia

12. O profesorado demostra coñecemento actualizado da súa materia.
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Relevancia do aprendizaxe

13. Aprendín algo valioso deste curso.

Tamén o longo do curso, ao final de cada unidade didáctica, o profesorado fará unha autocritica para analizar se a metodoloxía utilizada

proporcionou os resultados esperados, se o tempo dedicado foi o suficiente, as prácticas foron as axeitadas, etc.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Toma de datos que comprende:

1.- Estudios e actividades desarrolladas en cursos anteriores

2.- Razón pola que se elexiu o ciclo.

3.- Actitudes, predisposición inicial, interés.

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

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

fallos detectados, realizaranse actividades especificas de recuperación.

Estas actividades poden consistir según a natureza dos conceptos, coñecementos e capacidades implicados, en resolución de cuestionarios,

análises e solución de casos e problemas, traballos, etc.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

- As encaminadas o fomento do traballo en equipo

- As relacionadas co respeto e a tolerancia

- A importancia da puntualidade e a constancia

- O cumplimento das normas relativas o respeto o medio ambiente

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

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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se contemplan actividades complementarias e extraescolares.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1059 Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico 32022/2023 8470

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

Profesorado asignado ao módulo JAVIER LENDOIRO MIRAMONTES

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Hoxe en día, en calquera actividade empresarial está presente un equipo electrónico, polo que e fundamental a formación que aporta este módulo

para poder afrontar con garantias un plan de mantemento para conseguir ter operativos e en condicións óptimas os equipos electrónicos das

empresas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para aprender a deseñar un plan de mantemento dos equipos electrónicos dunha empresa.

A definición destas funcións abrangue aspectos como:

 - Realizar plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos

para o seguimento e o control da execución.

 - Xestionar as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento.

 - Programar o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, recambios e ferramentas.

 - Xestionar os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo.

 - Xestionar o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental e de organización.

 - Aplicar procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases.

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

 - O recoñecemento de bloques funcionais e compoñentes de circuítos electrónicos.

 - A configuración de dispositivos auxiliares en sistemas electrónicos.

 - As técnicas para a reparación de circuítos electrónicos.

 - O coñecemento de sistemas de calidade aplicables nas empresas de mantemento electrónico.
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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 Definiranse as pautas para a elaboración dos plans de mantemento.Plans de mantemento
de equipamentos e
sistemas electrónicos.

20 25

2 Identificaranse dos tipos de mantemento determinando os donde, como, con que e cando.As operacións do
mantemento.

16 25

3 Programaranse as necesidades materiais do mantemento.A loxística do
mantemento.

14 10

4 Asignaranse recursos humanos e as súas funcións no ámbito do mantemento.Os recursos humanos
no mantemento.

12 10

5 Xestionarase un taller de mantemento e a normativa básica de aplicación.O taller do
mantemento
electrónico.

12 20

6 Integraranse sistemas de xestión normalizados no mantemento electrónico.Sistemas de xestión
normalizados no
mantemento.

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos para o
seguimento e o control da execución. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as condicións técnicas e administrativas para a execución do mantemento.

CA1.2 Definíronse as etapas que comportan a execución do mantemento.

CA1.3 Caracterizáronse as operacións de cada etapa.

CA1.4 Representáronse os diagramas de programación e control.

CA1.5 Determináronse as especificacións de control de avance e prazos de execución.

CA1.6 Prevíronse as probas e os ensaios para a posta en servizo.

CA1.7 Elaboráronse os formatos de incidencias e modificacións.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características das especificacións técnicas de equipamentos e sistemas electrónicos. Lectura e aplicación. Especificacións de equipamentos e materiais. Especificacións de montaxe.
Permisos administrativos.
 Planificación do mantemento. Procesos. Etapas. Actividades. Caracterización de actividades (operacións, tempos de execución, recursos, condicións de seguridade, etc.).

 Estimación de tempos. Técnicas de programación.

 Diagramas de programación e control (Gantt, MIP, PERT, etc.). Determinación do camiño crítico. Tempos de execución.

 Control de avance do mantemento. Lanzamento. Procedementos para o seguimento e o control. Distribución de recursos. Continxencias. Alternativas.

 Protocolos de posta en servizo. Ensaios e probas das instalacións. Certificacións e garantías.

 Software informático de planificación, programación e control de mantemento e reparación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 As operacións do mantemento. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os tipos de mantemento.

CA2.2 Determináronse os puntos críticos do mantemento e os seus prazos de verificación.

CA2.3 Estableceuse o procedemento de actuación en caso de disfunción ou avaría.

CA2.4 Determináronse os recursos necesarios para as intervencións, cumprindo as normas de seguridade e estándares de calidade.

CA2.5 Elaborouse a planificación de operacións, asignando os recursos necesarios.

CA2.6 Aplicouse o software específico para a planificación e a xestión do mantemento.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Mantemento. Tipos de mantemento. Función e obxectivos. Correctivo. Preventivo. Preditivo paliativo. Produtivo total (TPM).

 Puntos críticos. Previsión de avarías, inspeccións e revisións periódicas. Protocolos de probas. Históricos de intervencións de mantemento.

 Gamas de mantemento. Operacións. Definición e secuencia. Tempos. Cargas de traballo.

 Recursos no mantemento. Humanos. Materiais.

 Control do plan de mantemento. Ordes de traballo. Asignación e optimización de recursos. Normas de utilización dos equipamentos, material e instalacións.

 Xestión de mantemento asistido por computador (XMAC). Implantación dun sistema XMAC.

 Informes técnicos de mantemento. Ferramentas software de elaboración de documentación. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A loxística do mantemento. 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de subministración e almacenamento de equipamentos, repostos e ferramentas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Determináronse os tipos de aprovisionamento ás clases do mantemento.

CA3.2 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos repostos.

CA3.3 Determináronse as especificacións das compras (prazo de entrega, medio de transporte, etc.).

CA3.4 Establecéronse as pautas de recepción e aceptación de subministracións.

CA3.5 Detalláronse as condicións de almacenaxe (colocación, acomodo, seguridade, temperatura, etc.).

CA3.6 Elaborouse o procedemento de xestión de almacén.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para o control de existencias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Xestión do aprovisionamento. Función. Obxectivos. Estratexias. Requisitos e plan de subministracións.

 Proceso de compras. Ciclo de compras. Especificacións. Debilidades.

 Provedores. Homologación e clasificación. Tramitación de compras. Documentos. Prazos de entrega. Control de pedidos. Fichas de materiais. Rastrexabilidade.

 Almacenamento. Sistemas de organización. Características físicas. Codificación. Catálogo de repostos. Existencias. Tipos e control. Punto de pedido. Control E/S. Follas de entrega de
materiais. Custos.
 Almacéns de obra. Características. Colocación. Distribución de espazos. Condicións de seguridade no almacén.

 Xestión de ferramentas, instrumentos e utensilios. Inventario. Seguridade.

 Programas informáticos de aprovisionamento e almacenamento. Métodos FIFO, LIF e PMP.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Os recursos humanos no mantemento. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e coordinando os equipos de traballo. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificouse a estrutura dun departamento de mantemento electrónico.

CA4.2 Establecéronse as funcións do persoal de mantemento.

CA4.3 Organizáronse grupos de traballo segundo as súas competencias e a súa formación.

CA4.4 Establecéronse canles de comunicación entre departamentos.

CA4.5 Determinouse un plan de formación para o persoal de mantemento.

CA4.6 Aplicáronse metodoloxías de mellora continua na xestión de recursos humanos.

CA4.7 Establecéronse normas para elaboración de informes e rexistros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estrutura do departamento de mantemento. Organigramas.

 Funcións das unidades de mantemento. Organización. Unidade de mantemento programado. Grupo de mantemento operativo ou correctivo de asistencia.

 Traballo en equipo. Relacións na empresa. A organización e as persoas.

 Funcións do persoal de planificación. Planificación e control. Inspección técnica. Supervisión. Coordinación de repostos e materiais.

 Relacións entre operación e mantemento. Niveis de relación. Coordinación.

 Xestión da formación. Detección de necesidades de formación. Organización de cursos de actualización.

 Círculos de calidade. Funcións e obxectivos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O taller do mantemento electrónico. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de protección eléctrica e ambiental, e de organización. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as áreas do taller de mantemento electrónico.

CA5.2 Especificáronse as condicións da zona traballo para a protección fronte a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas de goma, ferramentas illadas electricamente, etc.).

CA5.3 Determináronse as condicións de iluminación de acordo co tipo de mantemento que cumpra realizar.

CA5.4 Especificáronse as características de ventilación en lugares de traballo pechados (espazos confinados, centros de control, etc.).

CA5.5 Determinouse a colocación dos equipamentos e as ferramentas, en función das características técnicas e do uso.

CA5.6 Realizouse a organización da información técnica e administrativa.

CA5.7 Aplicáronse procedementos de organización de laboratorios e talleres (5S, ISO, etc.).

4.5.e) Contidos

Contidos

 Taller de mantemento. Definicións. Áreas do taller de mantemento e reparación.

 Execución de traballos. Tipos de intervención. Especificacións técnicas. Espazos de traballo. Laboratorio de reparacións. Procedementos. Recursos.

 Condicións ambientais de traballo. Espazo físico. Iluminación. Ruído. Temperatura e humidade. Hixiene.

 Instrumentos de reparación. Tipos e características. Criterios para a selección.

 Reparacións no taller de mantemento. Recepción de equipamentos que cumpra reparar. Identificación. Orzamento. Reparación. Garantías.

 Xestión de manuais e follas técnicas. Tipos de información: dinámica e estática. Sistemas de colocación da información: caixóns e arquivadores.

 Xestión da documentación administrativa na empresa. Ordes de traballo. Certificacións e facturas.

 Software de xestión.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Sistemas de xestión normalizados no mantemento. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as súas fases. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Recoñecéronse as normas de xestión da calidade aplicables ao mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos.

CA6.2 Definíronse indicadores da calidade dos procesos de mantemento de equipamentos e sistemas.

CA6.3 Establecéronse os puntos críticos e as pautas de control.

CA6.4 Recoñecéronse as normas de aplicación da xestión ambiental nas tarefas de mantemento.

CA6.5 Recoñecéronse as normas de aplicación na prevención e a seguridade nas operacións de mantemento.

CA6.6 Aplicáronse procedementos de axuste de instrumentos de medida e equipamentos de verificación e control.

CA6.7 Establecéronse as fases para a aplicación da xestión integral do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos (xestión da calidade, xestión ambiental, xestión da prevención,
5S, etc.).

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normalización e certificación. Normas de xestión da calidade: ISO 9000. Normas de xestión ambiental: ISO 14001. Normas de prevención e seguridade laboral: OHSAS 18000.

 Plan da calidade. Xestión da calidade. Procedementos. Responsabilidades. Procesos. Recursos.

 Indicadores. Control do proceso. Accións correctivas. Accións preventivas.

 Plan de xestión ambiental. Xestión de residuos. Tipos. Xestión do espazo de mantemento. Tratamento: reciclado, contedores e transporte, etc.

 Plan de prevención de riscos profesionais. Xestión de prevención e seguridade laboral aplicada ao mantemento electrónico.

 Auditorías. Calidade do servizo. Custos de mala calidade. AMFE (análise modal de fallos e efectos). Calibración. Rexistros.

 Aplicacións informáticas de xestión integral no mantemento.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Especificados no apartado 4.c desta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

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

- Na parte teórica realizaranse tres exames, un por cada avaliación.  O alumnado que realice un bo aproveitamento das horas de clase na

realización dos traballos prácticos propostos, poderá ser eximido de  presentarse e realizar o exame e será cualificados exclusivamente en base os

traballos presentados. Neste caso os traballos prácticos representarán o 95% da nota de cada avaliación.

- Na parte práctica o alumnado realizará tres traballos, un por cada avaliación. Os traballos que se propoñan estarán pensados para que o

alumnado logre todos os resultados de aprendizaxe e abranguan os contidos mínimos correspondentes ao módulo.

A parte teórica ten un peso do 20%,  a parte práctica do 75% e a actitude do alumno ou alumna será do 5%. Estas porcentaxes aplícanse en cada

avaliación.

No caso de que o alumno ou alumna non se teña que presentar ao exame de cada avaliación, a cualificación da parte práctica pesará o 95% e a

actitude será do 5%.

A nota final do módulo será a media aritmética realizada entre as cualificacións obtidas en cada avaliación. En calquera caso, só se realizará a

media aritmética no suposto de que a cualificación da parte práctica sexa maior ou igual a catro puntos sobre dez. Caso de non se cumprir, a

valoración do módulo será negativa e a cualificación final será igual ou menor a catro puntos.

O módulo supérase sempre que a cualificación global sexa igual ou superior a cinco puntos.

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DOS TRABALLOS:

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

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

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

Os traballos deberán ser individuais e orixinais, no caso de que:

- Se detecte plaxio, o traballo será cualificado con un punto sobre dez.

- Traballos moi similares presentados por dous ou máis alumnos implica que non se respetou a norma de que os traballos son individuais. Neste

suposto,

a nota que levará cada alumno polo traballo presentado será a nota máis baixa que obtivo un deles dividida polo número de alumnos implicados.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Non se aceptarán paragrafos copiados directamente da internet, sen fío argumentativo propio de cada alumno ou alumna.

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación serán os seguintes:

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

teóricos do alumnado en base aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica.

- Recollida e valoración dos traballos a realizar fora do horario lectivo e que o alumno non chegou a rematar durante o curso nas horas de clase e

que non se entregou na data proposta.

- Exposición oral do traballo práctico realizado e que non se entregou na data proposta.

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

PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA: CRITERIOS DE AVALIACIÓN

O alumno que perda o dereito a avaliación continua por sobrepasar o 10% máximo de faltas de asistencia a clase, para superar o módulo, terá que

presentar os traballos que se propuxeron durante o curso e facer un exame sobre a teoría do mantemento en base os traballos presentados polo

alumnado e a documentación e ou material entregado polo docente. Os traballos que ten que presentar o alumnado só se calificarán no caso de

que se obteña no exame unha cualificación igual ou maior que cinco.

Cada traballo ponderá un 15%  é a nota do exame un 55%. Para realizar a media, cada traballo ten que ter unha valoración igual ou maior a catro

puntos e o exame deberá ser superado con unha valoración positiva de cinco ou máis puntos.

A nota final do módulo obterase aplicando a ponderación das valoracións dos traballos coa valoración do exame teórico.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

En base a normativa en vigor para o seguimento da programación utilizarase a aplicación informática web de programacións.

AVALIACION DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE

- Realización de enquisas escritas ao alumnado sobre o labor docente do profesor, na que o alumnado debe valorar o desenvolvemento do
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módulo, a titorización do profesorado e a propia aprendizaxe.

Tamén o longo do curso realizarase unha autocritica para analizar si a metodoloxía utilizada obtivo os resultados esperados, si o tempo dedicado

foi o suficiente, e os traballos prácticos foron axeitados, etc.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Toma de datos que comprende:

1.- Estudios e actividades desarrolladas en cursos anteriores.

2.- Actitudes, predisposición inicial, interés.

3.- Actividade laboral actual.

4.- Experiencia laboral.

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

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

fallos detectados, realizaranse actividades especificas de recuperación.

Estas actividades poderán consistir na resolución de cuestionarios, análise e solución de casos e problemas, traballos, etc., segundo a natureza

dos conceptos, coñecementos e capacidades implicados no reforzo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

- As encaminadas o fomento do traballo en equipo.

- As relacionadas co respeto e a tolerancia.

- A importancia da puntualidade e a constancia.

- O cumplimento das normas relativas o respeto do medio ambiente.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O módulo se imparte en horario para o réxime das persoas adultas e en concreto de 19:50h - 22:30h, neste horario as actividades

complementarias son complicadas de realizar (as empresas non reciben a persoas nestes horarios).

No caso de que se quisera realizar algunha actividade complementario fóra do horario específico do módulo, detectouse na avaliación inicial que a

grande maioría do alumnado está a traballar en empresas co que é complicado poder realizar algunha actividade complementaria ou extraescolar.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Urbano Lugrís 2022/202315005269 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Mantemento electrónico Ciclos
formativos de
grao superior

CSELE04Electricidade e electrónica Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos 52022/2023 168140

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

Profesorado asignado ao módulo GUILLERMO BENITO ANTÓN CRESPO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

 Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas del sector

servicios, tanto privadas como públicas, dedicadas al mantenimiento y reparación de

equipos y sistemas de telecomunicaciones, sistemas microprocesados, redes de banda

ancha, telemática y radiocomunicaciones, así como equipos industriales y profesionales

de audio y vídeo, bien por cuenta propia o ajena.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes asociadas a este módulo profesional son los siguientes:

Técnico en reparación y mantenimiento de equipos de redes locales y sistemas

telemáticos.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo

correspondiente, las siguientes consideraciones:

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un

técnico superior con gran especialización en la supervisión, reparación y mantenimiento

de infraestructuras y equipos de telecomunicaciones, sistemas de seguridad electrónica,

redes de comunicación, equipos de domótica e inmótica, sistemas de telefonía, equipos

de sonido e imagen, sistemas informáticos y equipos electrónicos industriales, con un

incremento en el desempeño de funciones de gestión, planificación, calidad y prevención

de riesgos laborales.

b) El desarrollo de las tecnologías electrónicas aplicadas a la reparación de equipos

se fundamenta principalmente en las nuevas técnicas de supervisión y control de la

reparación de equipos y sistemas electrónicos.

c) Será necesaria la utilización de técnicas y procedimientos concretos para el uso

de equipamiento de comprobación y medida específico.

d) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones

descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y la

capacidad de decisión.

e) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral y la apertura

económica obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las

nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector.

f) La adaptación a las directivas europeas y nacionales sobre la gestión de residuos

implicará la puesta en marcha de procedimientos que permitan el aprovechamiento de los

recursos en condiciones de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Identificación equipos de voz e datos, recoñecendo bloques constructivos,a sua función e características
técnicas

Identificación equipos
de voz e datos,
recoñecendo bloques
constructivos, a sua
función e
características
técnicas.

40 20

2 Verificar o funcionamento de equipos de voz e datos, configurando os módulos dos equipos e comprobando
parámetros

Instalación de equipos
de voz e datos,
configurando os
módulos e equipos e
comprobando
parámetros.

40 20

3 Realizar o mantemento preventivo en equipos e módulos, en sistemas de voz e  datos, monitorizando
parámetros e recoñecendo valores de aceptación.

Realizar o
mantenimiento  en
equipos e módulos, en
sistemas de voz e
datos.

30 20

4 Optimiza o funcionamento de equipos e sistemas, ajustando elementos e  reconfigurando sistemasOptimización
reconfiguración de
sistemas.

24 20

5 Procedimiento de intervención para verificar a causa ou causas  que producen as avarías,comprobación das
comunicacions, seguimento de  señais de audio e tramas de datos, entre outros).

Restablecer o
funcionamiento de
equipos de
transmisión, voz
datos, reparando
disfuncions e avarías.

24 10

6 Descripción das medidas de seguridad e de protección personal que se  deben adoptar na preparación y
ejxecución das operacions de diagnóstico,  manipulación, reparación  poesta en servicio de equipos de voz e
datos.

Normas de prevención
de risgos laborais e
ambientais na
reparación e
mantemento de
equipos de voz e
datos, identificando os
risgos asociados e as
medidas de
protección.

10 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Identificación equipos de voz e datos, recoñecendo bloques constructivos, a sua función e  características técnicas. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a súa función e as súas características técnicas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificouse a función dos módulos que compoñen os equipamentos de voz, (interfaces de liña, unidade central, procesador de sinais, etc.).

CA1.2 Identificouse a función dos módulos dos equipamentos de transmisión de redes (conversores de medio, multiplexores, amplificadores, enrutadores, switches, etc.).

CA1.3 Enumeráronse parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos de voz e datos (voltaxe de liña e frecuencia, impedancia, factor de ruído e ganancia, etc.).

CA1.4 Distinguiuse a función dos bloques e módulos dos equipamentos de datos.

CA1.5 Especificouse a función dos periféricos de entrada, saída, comunicación, etc.

CA1.6 Determináronse os equipamentos e as tecnoloxías de almacenamento de datos.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Bloques funcionais de centrais de hardware. Interfaces físicas. Procesamento de sinais. Características e parámetros. Fontes de alimentación específicas. Bloques das centrais sen fíos
DECT. Interface radio. Repetidores. Terminais. Tipos. Bloques dos enlaces e xeradores de GSM.
 Bloques de equipamentos de transmisión de redes ópticas, redes con cables e sen fíos. Interfaces. Conversión de medio. Multiplexores e desmultiplexores ópticos. Unidade de control
multipunto (MCU-MIP). Amplificadores. Enrutadores. Switches. Características. Tipos. Interfaces. Puntos de acceso. Principais características dos sinais.
 Parámetros das centrais telefónicas. Características. Tipos. Interfaces. Voltaxes de liña. Impedancias das entradas. Consumo. Impedancia de bucle. Frecuencia de tons e chamada.
Parámetros de equipos de transmisión. Potencia de entrada. Potencia de saída. Factor de ruído. Ganancia.
 Bloques funcionais e módulos dos equipamentos de datos. Procesador. Memoria. Entradas e saídas. Placa base. Discos ríxidos. Interfaces. Características. Tipos. Fabricantes.

 Periféricos. Tipos: entrada, saída, comunicación, etc.

 Equipamentos e dispositivos de almacenamento de datos: características e tipos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalación de equipos de voz e datos, configurando os módulos e equipos e comprobando parámetros. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus módulos e equipamentos e comprobando parámetros. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse técnicas de conexión de centrais telefónicas á rede de operador e á rede de usuario.

CA2.2 Configurouse a unidade central da central para os módulos de liñas analóxicas, dixitais e IP.

CA2.3 Distinguíronse técnicas de conexión de estacións base DECT ás centrais híbridas, ao sistema radiante e aos repetidores.

CA2.4 Determináronse niveis de aceptación de parámetros das centrais telefónicas (nivel, calidade de sinal, etc.).

CA2.5 Identificáronse técnicas de conexión de equipamentos de transmisión de datos a redes ópticas, con cables e sen fíos, de operador e de usuario.

CA2.6 Caracterizáronse técnicas de configuración de módulos en equipamentos de transmisión (interfaces, memoria flash, NVRAM, etc.).

CA2.7 Determináronse técnicas de medición de parámetros eléctricos e ópticos en equipamentos de transmisión: nivel, potencia recibida (Rx) e emitida (Tx), ganancia, etc.

CA2.8 Caracterizáronse técnicas de configuración de equipamentos servidores e módulos de almacenamento en rede (SAN, NAS, etc.).

CA2.9 Identificáronse técnicas e equipamentos de medición de parámetros fundamentais en equipamentos e redes de almacenamento (latencia, velocidade, etc.).

4.2.e) Contidos

Contidos

 Introdución aos sistemas de telefonía. Características técnicas. Tipos de liñas: analóxicas, dixitais e ADSL. Adaptadores. Interfaces de RDSI. Centrais PBX. Centrais híbridas IP.
Características. Composición. Portos. Técnicas de conexión de centrais ás redes de operadores. Conexión con redes de usuario. Elementos e equipamentos de interconexión. Cableamentos.
 Configuración da central telefónica. Asignación de módulos. Asignación de rañuras en centrais híbridas. Claves de activación. Software de configuración. Configuración de módulos IP.
Terminais IP. Programación.
 Centrais telefónicas sen fíos. Características. Conexión con redes de operadores. Configuración. Antenas. Repetidores. Terminais portátiles sen fíos. Conexión con centrais híbridas.

 Parámetros característicos de centrais telefónicas. Niveis de sinal. Calidade do sinal. Equipamentos. Técnicas de medida.

 Equipamentos de transmisión en redes de datos. Tipos. Características. Enrutadores. Conmutadores. Amplificadores ópticos. Concentradores. Técnicas de conexión a redes ópticas, con
cables e sen fíos, de operador e de usuario.
 Configuración de equipamentos de transmisión. Módulos. Procesamento. Interfaces. Memorias. Carga de sistema operativo. Arquitectura de enrutadores, switches, etc. Técnicas de
configuración. Tipos de redes. Estándares. Características.
 Parámetros eléctricos e ópticos dos equipamentos de transmisión. Potencia de emisión. Potencia de recepción. Ganancia. Tramas. Monitorización software. Interpretación. Instrucións de
conectividade. Comandos de seguridade. Administración remota. Conexións seguras: https, ssh, VPN, outras.
 Servidores. Configuración. Equipamentos de almacenamento en rede. Configuración. Tecnoloxía de almacenamento directo (DAS). Conexión de redes de área de almacenamento (SAN).
Características. Subdivisións. Topoloxía. Elementos. Parámetros. Seguridade. Interfaces de conexión.
 Equipamentos e técnicas de medida de módulos de transmisión, voz e datos. Visualización de sinais. Ferramentas de autodiagnóstico. Análise e interpretación de sinais, parámetros, valores
e magnitudes. Manexo de manuais de servizo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Realizar o mantenimiento  en equipos e módulos, en sistemas de voz e  datos. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores de aceptación. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Comprobáronse os parámetros eléctricos de conexión de centrais e interfaces a liñas exteriores (tensión, impedancia, etc.).

CA3.2 Verificouse a sinalización, a conmutación e o enrutamento con terminais analóxicos, dixitais e IP.

CA3.3 Medíronse os parámetros das centrais e dos subsistemas sen fíos de telefonía (niveis, radiación, potencia, frecuencia, etc.).

CA3.4 Monitorizáronse as secuencias de sinalización dos equipamentos de transmisión ópticos e eléctricos (tempos de transmisión e recepción, redundancias, etc.).

CA3.5 Analizouse a transmisión de datos con programas de captura e monitorización de tramas (sniffer).

CA3.6 Comprobáronse os principais parámetros dos servidores e equipamentos de almacenamento de datos (integridade, velocidade, rendemento, etc.).

CA3.7 Documentouse a intervención realizada.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Principais parámetros segundo os tipos de liñas telefónicas. Nivel. Impedancia. Marxe de ruído. Atenuación. Corrente de liña. Técnicas de comprobación e medida.

 Comprobación da sinalización, conmutación e enrutamento con terminais telefónicos. Terminais analóxicos. Terminais dixitais específicos. Terminais dixitais de interface normalizada.
Terminais sen fíos. Dect. Wi-fi. Terminais IP. Protocolos. Alimentación a través de Ethernet (PoE). Teléfonos asociados (softphones).
 Integración de subsistemas telefónicos locais. Xeradores de liña. Enlaces locais de liña GSM. Repetidores. Portos de conexión e monitorización de estado. Módulos DECT incorporados en
centrais PBX. Parámetros das centrais sen fíos. Parámetros de subsistemas telefónicos.
 Comprobación da sinalización de estado en equipamentos de transmisión. Interpretación de secuencias e carencias. Monitorización. Control de erros. Contadores de tráfico. Filtraxe
broadcast e multicast. Conmutación por perdas de sinal (OS). Conmutación en sistemas redundantes.
 Técnicas de mantemento preventivo en equipamentos de transmisión de datos. Programas de test de paquetes de rede. Sniffers.

 Comprobación de parámetros de servidores. Carga do sistema operativo. Carga de aplicacións e servizos. Sistemas de almacenamento. Local e remoto. RAID e NAS. Configuración de
seguridade. Ferramentas de software de comprobación.
 Informes. Medidas. Ferramentas de software de elaboración de documentación. Histórico de software. Versións. Melloras do plan de mantemento. Achegas á funcionalidade.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Optimización  reconfiguración de sistemas. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando elementos e reconfigurando sistemas. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Actualizouse o hardware de centrais telefónicas e equipamentos de transmisión e datos (megafonía, música en espera, memorias, portos de comunicacións, etc.).

CA4.2 Instalouse o software dos elementos do hardware actualizado.

CA4.3 Configuráronse os parámetros dos elementos do hardware, en local e de xeito remoto (velocidade, nivel de seguridade, etc.).

CA4.4 Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas novas utilidades e aplicacións.

CA4.5 Realizáronse probas de carga máxima e rendemento nos equipamentos de transmisión, datos e almacenamento.

CA4.6 Reconfigurouse o equipamento de datos, de acordo cos resultados obtidos nas probas de carga máxima.

CA4.7 Documentouse a intervención.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware de centrais telefónicas. Módulos de megafonía. Módulos de gravación. Música en espera. Ampliación de tarxetas de memoria. Módulos de portos de comunicacións
con outros dispositivos. Porteiros e videoporteiros. Módulos de activación de relés. Mensaxaría vocal.
 Técnicas de instalación de software (drivers) de control de elementos software. Carga en modo local. Carga de forma remota. Proceso.

 Configuración de parámetros de módulos adicionais en centrais telefónicas. Técnicas de integración e recoñecemento de módulos. Activación de módulos. Programación de funcións en
memoria. Comprobación dos parámetros.
 Sistemas de acceso local e remoto a centrais telefónicas, equipamentos de transmisión e de datos. Cambio de parámetros. Características dos accesos por cable. Características dos
acceso sen fíos. Técnicas de acceso. Configuración. Portos de configuración. Características. Software específico. Configuración virtual.
 Tipoloxías de probas de carga máxima. Software de test de equipamentos de datos e almacenamento. Calidade do servizo (QoS). Definición. Características. Implementación en dispositivos
de almacenamento. Técnica de medición do rendemento de sistemas ou compoñentes (programas benchmark). Direccionamento IP e máscaras de subrede de tamaño variable (VLSM).
 Técnicas de comprobación de novas funcionalidades. Reconfiguración. Procedementos. Secuencias. Contraste. Medidas e comprobacións. Interacción co sistema. Verificación da
funcionalidade e integración. Melloras conseguidas.
 Documentación das novas funcionalidades. Historiais e informes hardware. Histórico de software. Versións. Ferramentas software de elaboración de documentación. Achegas á
funcionalidade.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Restablecer o funcionamiento de equipos de transmisión, voz  datos, reparando  disfuncions e avarías. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e datos, reparando disfuncións e avarías. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os síntomas da avaría (ausencia de sinalización, falta de transferencia de datos, enlace con subsistemas, etc.).

CA5.2 Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou as causas da avaría (comprobación das comunicacións, seguimento de sinais de audio, tramas de datos, etc.).

CA5.3 Utilizáronse as ferramentas de software e hardware de diagnóstico, autotest e monitorización de sinais.

CA5.4 Planificouse a secuencia de substitución de elementos e compoñentes.

CA5.5 Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que cumpra substituír, segundo a documentación de fábrica.

CA5.6 Reconfiguráronse os módulos substituídos (módulos de liñas, alimentación, interfaces, procesamento, memoria, almacenamento, etc.).

CA5.7 Verificáronse os parámetros de funcionamento (sinalización e velocidade de transmisión, etc.).

CA5.8 Documentouse a intervención coa súa valoración económica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Asociación e contraste de síntomas de avarías en equipamentos de voz, transmisión e datos. Relación con diagrama de bloques segundo as características dos equipamentos.

 Secuencias de montaxe de compoñentes electrónicos en equipamentos de transmisión, voz e datos. Ferramentas específicas de calibración. Suxeición, conexión e soldadura. Pulseiras de
descargas ESD. Conectadores. Elementos periféricos. Accesorios e elementos auxiliares. Métodos de comprobación de avarías en equipamentos de voz, transmisión e datos. Análise de
 Métodos de medida en equipamentos de telefonía, de transmisión e de datos. Analizadores de espectro, medidores de potencia, analizadores analóxicos e dixitais. Ferramentas de software.
Accesorios. Procedementos de actuación e contraste nas medidas de diagnóstico. Ferramentas e elementos específicos. Software de visualización. Software de análise. Ficheiros de rexistro
 Avarías típicas en centrais telefónicas, equipamentos de transmisión e equipamentos de datos. Métodos de determinación e contraste. Diagramas de bloques. Detección de avarías segundo
o modelos OSI: interfaces de entrada e saída, placas base e módulos de almacenamento. Análise do histórico de avarías. Módulos de substitución. Manuais de servizo. Características físicas
 Substitución de elementos e módulos. Sistemas de alimentación. Características. Filtros antiparasitarios. Medidores de sinais analóxicos e dixitais. Monitores e visualizadores de sinal.
Contraste con medidores de potencia óptica. Axustes de calibración. Métodos de axuste en equipamentos de transmisión, voz e datos. Analizadores de redes.
 Técnicas de reconfiguración de módulos e elementos. Carga de software de control.

 Integración do equipamento no sistema. Método de comprobación do sistema. Monitorización remota de sinais de autotest. Métodos de contraste de especificacións técnicas. Ferramentas
de software de verificación e medida. Interpretación de sinais e parámetros.
 Ferramentas de software de elaboración de documentación. Programas informáticos para a elaboración de orzamentos. Informe de parámetros e medidas de posta en marcha. Probas de
aceptación.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Normas de prevención de risgos laborais e ambientais na reparación e mantemento de equipos de voz e datos, identificando os
risgos asociados e as medidas de protección.

10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando os riscos
asociados e as medidas de protección. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e a manipulación de equipamentos de voz e datos.

CA6.2 Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de voz e datos.

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de voz e datos.

CA6.4 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de diagnóstico, manipulación, reparación e posta
en servizo de equipamentos de voz e datos.

CA6.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

CA6.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

CA6.7 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA6.8 Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e posta en servizo de equipamentos de voz e datos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normas de prevención de riscos.

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

 Normativa de seguridade na utilización de máquinas, utensilios e ferramentas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos de voz e datos.

 Elementos de seguridade implícitos nas máquinas de corte, soldadura e montaxe de equipamentos electrónicos de voz e datos.

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

 Normas de seguridade nas operacións con adhesivos.

 Condicións de seguridade do posto de traballo.

 Ergonomía na realización das operacións.

 Limpeza e conservación das máquinas e do posto de traballo.

 Tratamento de residuos no proceso de reparación e montaxe.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA CONTINUA

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

- Na parte teórica faranse exames un por cada avaliación

- Na parte práctica o alumnado terá que facer os traballos prácticos e escritos (inclúe as aulas virtuais)

A parte teórica ten un peso do 50%, a parte práctica do 50%. Estas porcentaxes aplicanse en cada avaliación.

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

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

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

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

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

CRITERIO DE CUALIFICACIÓNS DOS TRABALLOS:

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

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

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

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

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

Os procedementos e ferramentas de recuperación serás os seguintes:

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

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

- Realización de probas prácticas relativas a procedementos a seguir no mantemento de equipos

Os alumnos realizarán as probas pendientes previamente a finalización do curso. Estas probas serán de características similares as realizadas o

longo do curso.

- Recollida e valoración dos traballos a realizar fora do horario lectivo, que o alumno non chegou a rematar durante o curso nas horas de clase e a

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

O alumno que perda o dereito a avaliación continua por sobrepasar o 10% máximo de faltas de asistencia a clase, para superar o módulo, terá que

presentar os traballos que se propuxeron durante o curso, e facer un exame sobre a teoría do mantemento en base a documentación entregada

polo profesor. Os traballos que ten que presentar o alumno só se calificarán no caso de que o alumno obteña no exame unha nota igual ou

superior a cinco.

O traballo dos  trimestres ponderan un 50% cada un , para facer a media o alumno en cada traballo ten que ter unha nota igual ou maior a cinco

puntos en cada traballo. A nota final do módulo obtense facendo a media aritmética da nota dos traballos coa nota do exame práctico.

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

A avaliación da práctica docente é un compoñente fundamental dentro do proceso de avaliación académica. Criterios e instrumentos para a

valoración :

- Contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente compañeiros e a reflexión do propio docente sobre a súa experiencia no aula.

- Os cuestionarios a contestar polos propios alumnos.

- Mellora da programación e a súa incidencia no aula. Para a súa consecución será basico o correcto seguemento da programación e a estimación

do grao de utilización e  comprensión dos recursos didácticos empregados.

- Aplicación informática de programacións facilitada pola Consellería

- En canto ás actividades programadas, convén facer un estudo da capacidade de motivación ó alumnado, a súa claridade, variedade e nivel de

consecución dos fins.

- Formación permanente do profesorado. É fundamental que o profesorado que imparta clases na FP estea en continua aprendizaxe e un bo modo

de manterse actualizado é realizando cursos de perfeccionamento tanto da especialidade como de carácter educativo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O comenzar o curso realizarase unha proba inicial de conceptos para ter en conta o nivel medio de coñecementos de conceptos de electricidade

relacionados coa materia que se impartirá.

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

Ao ser un modulo teórico-pratico a atención á diversidade realizásese en función das necesidades especificas de cada alumno, realizando as

adaptacións necesarias para que todos os alumnos consigan os contidos mínimos

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,
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- Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente

- Respeto pola seguridade e saúde no traballo

- Orde e limpeza

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

- Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta

- Disponibilidade do material necesario para as clases

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizaranse visitas a empresas con equipamentos de voz e datos.

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía no caso de ensino a distancia.

Neste ciclo non se contempla o ensino semipresencial pero no caso que fora necesario derivado das condicións sanitarias o protocolo para o

ensino  a distancia sería o seguínte:

* O ALUMNADO terá que:

* Conectarse a aula virtual no horario da clase. Poderá comprobarse a asistencia mediante o

rexistro de actividade dos cursos da aula virtual. En caso de non conectarse, suporá unha falta

de asistencia. No caso argumentar ter un problema técnico de conexión, terá que suspender as

clases dende a casa e volver á aula durante o resto da semana, e xustificar a reparación do

problema técnico para que as faltas sexan xustificadas.

* Traballar os contidos indicados para o día correspondente.

* Entregar as tarefas indicadas para o día correspondente. No caso de non ser quen de

rematar as tarefas diarias, engadir no foro, imaxes da tarefa de xeito que quede claro o

traballo realizado ao rematar a sesión. No caso de argumentar falta de coñecementos, deberá

figurar no foro, como mínimo, unha entrada dese día, no horario da clase, feita polo

alumnado, pedindo axuda para resolver esas dúbidas. Nese caso, poderá prorrogarse o prazo

de remate da tarefa, só se o profesorado non fose quen de atender as dúbidas con tempo

suficiente para que o alumnado puidese continuar e rematar có traballo no tempo establecido.

* No caso de ter dúbidas, empregar os foros para facer chegar esas dúbidas ao profesor.

10.2) Alumno que non teñen acceso o ensino telemático

 Neste módulo todos os alumnos teñen medios telemáticos e internet no fogar.

10.3) Seguimento do curso.

O seguimento será por medio da aula virtual no caso de ser necesario implementar medidas de ensino  a distancia.

10.4) Integración das aprendizaxes non adquiridas.

Neste módulo non hai ningún alumno que teña que integrar os aprendizaxes .
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10.5) Semipresencialidad.

Os aspectos do curriculum serán os mesmos que figuran na programación (ensino presencial).
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