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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
5 

CENTRO: IES XERMÁN ANCOCHEA 
 CURSO:1CM  
MODULO::Electrotecnia 



 

1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CORRENTE CONTINUA (C.C)  

R.A.: 
RA1 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua 
aplicando principios e conceptos básicos de electricidade. 

 

C.A.: 
CA1.1 Identificáronse as características de condutores, illantes e 
semicondutores, e diferenciouse o seu comportamento.  
CA1.2 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos 
eléctricos. 
CA1.3 Interpretáronse e realizáronse esquemas de circuítos eléctricos, 
utilizando simboloxía normalizada.  
CA1.4 Identificáronse as principais magnitudes eléctricas e utilizáronse 
correctamente as súas unidades.  
CA1.5 Resolvéronse problemas sobre a Lei de Ohm e a variación da 
resistencia coa temperatura.  
CA1.6 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctricos. 
CA1.7 Recoñecéronse os efectos químicos e térmicos da electricidade.  
CA1.8 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de resistencias. 
CA1.9 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de CC que abranguen 
conexións serie e paralelo, ou varias mallas.  
CA1.10 Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitude.  
CA1.11 Identificáronse as características e as formas de conexión de aparellos 
de medida de tensión e intensidade.  
CA1.12 Realizáronse medidas de tensión e intensidade tendo en conta as 
normas de seguridade dos equipamentos e das persoas.  
CA1.13 Recoñecéronse as propiedades e a función dos condensadores. 
CA1.14 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de condensadores. 

Xeración e consumo de electricidade. 
 0Xeradores: f.e.m. 
  Sentido real e convencional da corrente. 
  Corrente continua (CC) e corrente alterna (CA). 
  Sistema internacional de unidades. 
  Unidades de intensidade e tensión eléctricas. 
  Simboloxía. 
  Instrumentos para medir a corrente e a tensión. 
  Resistencia eléctrica. 
  Lei de Ohm. 
  Resistencia dun condutor. 
 Efectos da electricidade. 
 0Resistencia interna dun xerador. 
  Unidade de resistencia e resistividade. 
  Potencia eléctrica. 
  Enerxía eléctrica. 
  Rendemento. 
  Efecto químico da electricidade. 
  Electrólise. 
  Efecto térmico da electricidade. 
  Lei de Joule. 
  Aplicacións e inconvenientes. 
 Illantes, condutores e semicondutores. 
 0Lámpadas de incandescencia e outros tipos de lámpadas. 
Medida de resistencia. 
  Lei de Ohm xeneralizada para circuítos de CC. 
  Asociación de resistencias. 
  Asociación de xeradores. 
  Circuítos con asociacións serie-paralelo. 
  Circuítos con varias mallas. 
  Leis de Kirchhoff. 
  Medidas de tensión e intensidade en circuítos de CC. 



  Materiais illantes. 
 Cargas eléctricas. 
 0Rixidez dieléctrica. 
  Características e funcionamento dun condensador. 
  Capacidade. 
  Carga e descarga dun condensador. 
  Asociación de condensadores. 
  Medidas de capacidade. 
 Circuíto eléctrico. 
 Simboloxía. 
 Movemento de cargas. 
 Intensidade da corrente. 
 Mantemento da corrente: d.d.p. 

CORRENTE ALTERNA (C.A.) MONOFÁSICA E TRIFÁSICA  
R.A.: 
RA2 - Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de CA monofásica, 
aplicando as técnicas máis axeitadas. 
RA3 - Realiza cálculos das magnitudes eléctricas básicas e medidas nun 
sistema trifásico e recoñece o tipo de sistema, así como a natureza e o tipo de 
conexión dos receptores. 

 

C.A.: 
CA2.1 Identificáronse as características dun sinal sinusoidal. 
CA2.2 Identificouse a simboloxía normalizada. 
CA2.3 Recoñecéronse os valores característicos da CA. 
CA2.4 Describíronse as relacións entre tensión, intensidade e potencia en 
circuítos básicos de CA con resistencia, con autoindución pura e con 
condensador.  
CA2.5 Realizáronse cálculos de tensión, intensidade e potencia en circuítos de 
CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores. 
CA2.6 Debuxáronse os triángulos de impedancias, tensións e potencias en 
circuítos de CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e 
condensadores. 
CA2.7 Calculouse o factor de potencia de circuítos de CA. 
CA2.8 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado. 
CA2.9 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de 
potencia, tendo en conta as normas de seguridade dos equipamentos e das 
persoas.  
CA2.10 Relacionouse o factor de potencia co consumo de enerxía eléctrica.  

Xeración de correntes alternas. 
 0Resolución de circuítos de CA monofásica. 
  Cálculos en instalacións monofásicas. 
  Medidas de tensión, intensidade e potencia en circuítos monofásicos. 
  Medidas de frecuencia. 
  Medidas do factor de potencia. 
 Valores característicos. 
 Comportamento dos receptores elementais en CA monofásica: resistencia, bobina 
pura e condensador. 
 Simboloxía. 
 Circuítos RLC serie en CA monofásica. 
 Potencia en CA monofásica. 
 Factor de potencia. 
 Acoplamento en paralelo de receptores de CA monofásica. 
 Resonancia. 
 Xeración de correntes alternas trifásicas. 
 0Harmónicos: causas e efectos. 
  Medidas de harmónicos. 



CA2.11 Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia dunha 
instalación. 
CA2.12 Realizáronse cálculos de caída de tensión en liñas monofásicas de CA. 
CA2.13 Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións. 
CA3.1 Recoñecéronse as vantaxes dos sistemas trifásicos na xeración e no 
transporte da enerxía eléctrica.  
CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada. 
CA3.3 Describíronse os sistemas de xeración e distribución a tres e a catro 
fíos. 
CA3.4 Identificáronse as dúas formas de conexión dos receptores trifásicos. 
CA3.5 Recoñeceuse a diferenza entre receptores equilibrados e 
desequilibrados. 
CA3.6 Realizáronse cálculos de intensidades, tensións e potencias en 
receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrela como en 
triángulo.  
CA3.7 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado. 
CA3.8 Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e enerxía, 
segundo o tipo de sistema trifásico e o tipo de carga.  
CA3.9 Cumpríronse as normas de seguridade dos equipamentos e das persoas 
na realización de medidas.  
CA3.10 Realizáronse cálculos de mellora do factor de potencia en instalacións 
trifásicas. 
CA3.11 Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia nunha 
instalación. 
CA3.12 Describiuse o concepto de harmónicos e os seus efectos. 
CA3.13 Realizáronse medidas de harmónicos interpretando o resultado das 
medidas. 

  Filtraxe de harmónicos. 
 Simboloxía. 
 Conexión de xeradores trifásicos. 
 Conexión de receptores trifásicos. 
 Potencia en sistemas trifásicos. 
 Corrección do factor de potencia. 
 Medidas de tensións e intensidades en sistemas trifásicos. 
 Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos. 
 Medidas de enerxía en sistemas trifásicos. 

ELECTOMAGNETISMO  
R.A.: 
RA1 - Recoñece os principios do electromagnetismo, describe as interaccións 
entre campos magnéticos e condutores eléctricos, e relaciona a Lei de 
Faraday co principio de funcionamento das máquinas eléctricas. 

 

C.A.: 
CA1.1 Recoñecéronse as características dos imáns e dos campos magnéticos 
que orixinan. 
CA1.2 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores 
percorridos por correntes eléctricas.  
CA1.3 Realizáronse cálculos básicos de circuítos magnéticos, utilizando as 

Magnetismo. 
 0Interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas. 
 Forzas sobre correntes situadas no interior de campos magnéticos. 
  Forzas electromotrices inducidas. 
  Experiencias de Faraday: lei de Faraday. 
  Sentido da forza electromotriz inducida. Lei de Lenz. 



magnitudes axeitadas e as súas unidades.  
CA1.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes 
eléctricas. 
CA1.5 Describíronse as experiencias de Faraday. 
CA1.6 Relacionouse a Lei de indución de Faraday coa produción e a utilización 
da enerxía eléctrica. 
CA1.7 Recoñeceuse o fenómeno da autoindución. 
CA1.8 Recoñeceuse o fenómeno de interferencia electromagnética. 

  Correntes de Foucault. 
  Autoindución: coeficiente de autoindución. 
  Forzas electromotrices autoinducidas. 
 Campo magnético producido por un imán. 
 Campo magnético creado por unha corrente eléctrica. 
 Materiais magnéticos. 
 Curvas de magnetización. 
 Permeabilidade magnética. 
 Histérese magnética. 
 Circuítos magnéticos. 
 Magnitudes magnéticas. 

TRANSFORMADORES  
R.A.: 
RA1 - Recoñece as características dos transformadores mediante a realización 
de ensaios e cálculos, e describe a súa constitución e o seu funcionamento. 

 

C.A.: 
CA1.1 Describíronse os circuítos eléctrico e magnético do transformador 
monofásico. 
CA1.2 Identificouse a simboloxía normalizada. 
CA1.3 Identificáronse as magnitudes nominais na placa de características. 
CA1.4 Realizouse o ensaio en baleiro para determinar a relación de 
transformación e as perdas no ferro.  
CA1.5 Realizouse o ensaio en curtocircuíto para determinar a impedancia de 
curtocircuíto e as perdas no cobre.  
CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos de medida axeitados. 
CA1.7 Conectáronse adecuadamente os aparellos de medida nos ensaios. 
CA1.8 Cumpríronse as medidas de seguridade adecuadas durante os ensaios. 
CA1.9 Calculouse o rendemento do transformador ensaiado. 
CA1.10 Deducíronse as consecuencias dun accidente de curtocircuíto. 
CA1.11 Identificouse o grupo de conexión co esquema de conexións dun 
transformador trifásico.  
CA1.12 Describíronse as condicións de acoplamento dos transformadores. 
CA1.13 Consultouse información técnica e comercial de diversos fabricantes. 

Principio de funcionamento. 
 0Transformador de distribución. 
 Transformador monofásico. Ensaios en baleiro e en curtocircuíto. Caída de tensión. 
 Rendemento. 
 Autotransformador. 
 Transformador trifásico. 
 Simboloxía. 
 Esquemas de conexión. 
 Grupos de conexión. 
 Acoplamento en paralelo. 

MÁQUINAS DE CORRENTE CONTINUA (C.C)  
R.A.: 
RA2 - Recoñece as características das máquinas de corrente continua, 
mediante a realización de probas, e describe a súa constitución e o seu 
funcionamento. 

 



C.A.: 
CA2.1 Clasificáronse as máquinas de CA segundo a súa excitación. 
CA2.2 Identificouse a simboloxía normalizada. 
CA2.3 Interpretouse a placa de características dunha máquina de corrente 
continua. 
CA2.4 Identificáronse os elementos do indutor e inducido. 
CA2.5 Recoñeceuse a función do colector.  
CA2.6 Describiuse a reacción do inducido e os sistemas de compensación. 
CA2.7 Mediuse a intensidade de arranque con reóstato. 
CA2.8 Inverteuse a polaridade dos ennobelamentos para comprobar a 
inversión do sentido de xiro.  
CA2.9 Cumpríronse as medidas de seguridade axeitadas durante os ensaios. 
CA2.10 Interpretáronse as características mecánicas dun motor de corrente 
continua. 
CA2.11 Consultouse información técnica e comercial de diversos fabricantes. 

Constitución da máquina de corrente continua. 
 0Regulación de velocidade 
  Inversión do sentido de xiro. 
 Principio de funcionamento como xerador. 
 Reacción do inducido. 
 Tipos de excitación. 
 Simboloxía. 
 Ensaio e curvas características da dínamo 
 Principio de funcionamento como motor. 
 Par motor. 
 Características mecánicas. 

MÁQUINAS DE CORRENTE ALTERNA (C.A.)  
R.A.: 
RA3 - Recoñece as características das máquinas rotativas de corrente alterna, 
mediante a realización de cálculos, e describe a súa constitución e o seu 
funcionamento. 

 

C.A.: 
CA3.1 Clasificáronse as máquinas rotativas de corrente alterna. 
CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada. 
CA3.3 Identificáronse os elementos que constitúen un motor de indución 
trifásico. 
CA3.4 Interpretouse a placa de características. 
CA3.5 Describíronse as conexións dos ennobelamentos en relación coa caixa 
de bornas. 
CA3.6 Estableceuse a diferenza de funcionamento dos rotores de gaiola de 
esquío e bobinaxe.  
CA3.7 Interpretouse a característica mecánica dun motor de indución. 
CA3.8 Consultouse información técnica e comercial de diversos fabricantes. 
CA3.9 Realizáronse cálculos de comprobación das características descritas na 
documentación técnica. 
CA3.10 Conectáronse os circuítos de máquinas eléctricas rotativas consonte 
as normas de seguridade. 
CA3.11 Inverteuse o sentido de xiro. 
CA3.12 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado. 

 Tipos e utilidade dos alternadores. 
 0Inversión do sentido de xiro. 
  Motores monofásicos. 
  Motores especiais. 
 Constitución do alternador trifásico. 
 Principio de funcionamento do alternador trifásico. 
 Simboloxía. 
 Acoplamento de alternadores. 
 Constitución e tipos do motor asíncrono trifásico. 
 Principio de funcionamento: campo xiratorio. 
 Característica mecánica. 
 Sistemas de arranque. 



CA3.13 Realizáronse medidas das magnitudes características consonte as 
normas de seguridade.  
CA3.14 Realizouse un informe técnico cos resultados e as conclusións das 
medidas. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Intercambios orais e escritos a través do correo electrónico, a aplicación móbil 
Whatsapp e a plataforma Cisco Webex posta pola Consellería de Educación da 
Xunta de Galicia para vídeo conferencias/clases. 

Instrumentos: 

Entrega en tempo e forma nas datas que se lles indique ó alumnado dos 
boletíns para a resolución de exercicios e problemas de cálculo e de cuestións 
teóricas tipo test. 

Asistencia activa as vídeo-clases telemáticas e a contestación positiva das 
comunicacións xa sexa vía whatsapp ou vía correo electrónico. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

1ª Avaliación: 50% da nota. 

2ª Avaliación: 50% da nota. 



3ª Avaliación: poderase subi-la nota final ata 1 punto como máximo e sempre en 
positivo (só en positivo). Para subi-la nota dito punto, este calcularase cun 80% 
ca entrega e realización positiva en tempo e forma na data indicada dos boletíns 
de problemas e actividades a resolver e un 20% a participación activa nas clases 
por videoconferencia así como a resposta positiva diaria e/ou semanal das 
tutorías para comunicación e resolución de aclaracións e dudas. 

Proba 
extraordinaria 
(alumnado con 

perda de dereito 
á avaliación 

continua 

 
Non é necesaria. 

 
 
 

 
Alumnado 
de módulo 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existen. 

Criterios de cualificación: 

Non existen. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

Non existen. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 1- Corrente Continua (C.C): repaso e reforzo. Boletín de problemas a calcular e 
cuestionarios tipo test ou resposta curta para responder como repaso e reforzo da 
materia. 
2- Electromagnetismo e corriente alterna (C.A) monofásica e trifásica: repaso e reforzo. 
Boletín de problemas a calcular e cuestionarios tipo test ou resposta curta para responder 
como repaso e reforzo da materia. 
3- Máquinas eléctricas (máquinas de C.C., máquinas de C.A. e transformadores): repaso e 
ampliación. Boletín de problemas a calcular e cuestionarios tipo test ou resposta curta 
para responder como repaso e reforzo da materia. Ademáis avanzarase temario 
pertencente ó 3º trimestre seguindo a programación establecida o principio do curso cas 
explicacións teóricas dadas no libro dixital e apuntes propios do profesor así como a 
resolución de problemas correspondentes ó módulo e unidade didáctica correspondente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conexión a internet e ordenador ou outro aparato dispositivo 
electrónico similar. 
Impartiranse clases a través da plataforma de videoconferencias Webex facilitada pola 
Xunta – Consellería de Educación, tanto para dar as sesións de repaso e reforzo da materia 
dada na 1ª e 2ª avaliación, así como para a ampliación da materia correspondente o 3º 
trimestre.  
Nas clases impartiranse os coñecementos teóricos así como a resolución de problemas e 
exercicios prácticos relacionados ca materia exposta. Ademáis resolveranse todalas 
dúbidas que vaian surxindo na materia e iranse propoñendo tarefas e boletíns de 
problemas para a sua resolución por parte do alumnado semanalmente. 

Materiais e 
recursos 

Ordenador ou dispositivo electrónico similar equivalente con conexión a internet. 
Plataforma Webex para video-clases. 
Correo electrónico e aplicación Whatsapp (mensaxes, audios, vídeos e fotos) para 
comunicación profesor-alumno así como a entrega de traballos e/ou resolución de 
posibles dúbidas no día a día.  
Libro dixital do módulo. 
Apuntes propios do docente en formato dixital. 
Boletíns de problemas, exercicios e actividades para a sua resolución. 
Vídeos educativos/explicativos para as explicacións teóricas-prácticas da materia dada. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Comunicarase ó alumnado e as suas familias as modificacións 
feitas nesta programación por comunicación e información directa 
co propio docente a través dos medios telemáticos usados e 
citados con anterioridade. 

Publicidade Estará publicada na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

U.D.1:Circuítos eléctricos básicos en interiores   Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas de interior. 

RA1 -  Configura e monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta a 
documentación técnica. 

Elementos e mecanismos básicos nas instalacións de vivenda. 

CA1.2 - Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu 
funcionamento. 

Tipos de receptores. 

CA1.3 - Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación. Tipos de mecanismos. 

CA1.4 - Montáronse os mecanismos en relación coa súa utilización. Instalacións básicas en vivendas. 

CA1.5 - Montáronse axeitadamente os receptores. Condutores eléctricos: designación, tipos e características. 

CA1.6 - Realizáronse as conexións consonte a norma. Medidas fundamentais en instalacións básicas de vivendas. 

CA1.7 - Verificouse o funcionamento das instalacións. Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores. 

CA1.8 - Medíronse as magnitudes fundamentais. Convencionalismos de representación: simboloxía normalizada nas instalacións 
eléctricas. 

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

Tipos de planos e esquemas eléctricos normalizados. 

RA2 -  Configura e monta a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de 
electrificación básico e elevado, así como a instalación de servizos xerais dun 
edificio de vivendas, aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión 
(REBT). 

Interpretación de planos e esquemas eléctricos das instalacións de vivenda. 

CA2.1 - Identificáronse as características da instalación tendo en conta a súa 
utilización e a súa potencia. 

Criterios de calidade para a realización dos traballos. 

CA2.2 - Aplicouse o REBT. Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta. 

CA2.3 - Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en 
catálogos comerciais. 

Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios. 

CA2.4 - Realizouse a previsión dos mecanismos e os elementos necesarios. Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores de 
vivendas e edificios. 

CA2.5 - Realizouse o plan de montaxe da instalación. Condicións específicas para locais que conteñan bañeira ou ducha. 

CA2.6 - Elaborouse un procedemento de montaxe consonte criterios de 
calidade. 

Sistemas de instalación 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA2.7 - Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento. Niveis de electrificación e número de circuítos. 

CA2.8 - Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios 
básicos de eficiencia. 

Envolventes: tipos, características e graos de protección. 

CA2.9 - Verificouse a correcta instalación das canalizacións, de xeito que se 
permita a instalación dos condutores. 

Tipoloxía dos servizos xerais dun edificio de vivendas. 

CA2.10 - Verificouse o funcionamento da instalación: proteccións, toma de 
terra, etc. 

Iluminación no ámbito da vivenda e do edificio: tipos, características e sistemas de 
control. 

CA2.11 - Realizáronse tarefas de forma individual e colectiva cunha correcta 
organización do traballo.  

Cadro xeral de mando e protección. Dispositivos xerais e individuais de mando e 
protección. Protección contra contactos directos e indirectos. Protección contra 
sobretensións e sobreintensidades. 

CA2.12 - Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o 
óptimo aproveitamento dos materiais empregados. 

Toma de terra en vivendas e edificios. 

CA2.13 - Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos 
realizados. 

  Canalizacións especificas das vivendas e dos edificios: tipos e características.  
 

 Soportes e fixacións de elementos dunha instalación. 

 Elementos e procedementos de conexión. 

 Procedementos de verificación das instalacións interiores de vivendas e edificios. 

C Plan de traballo. Eficiencia e organización. 
 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais. 
 Limpeza e orde no traballo. 
U.D.2:Montaxe de instalacións eléctricas en vivendas.  

RA3 -  Formaliza a documentación técnica e administrativa de instalacións de 
vivendas con grao de electrificación básico e elevado, así como de instalacións 
de servizos xerais dun edificio, atendendo ao REBT.  
 

 

CA3.1 - Identificáronse as características da instalación atendendo á súa 
utilización e á súa potencia. 

Proxectos eléctricos: interpretación. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA3.2 - Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa. Dimensionamento das instalacións eléctricas de vivendas e de edificios. Cálculo de 
seccións de condutores. Dimensionamento dos dispositivos de corte e protección. 
Dimensionamento das canalizacións. 

CA3.3 - Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación. Elaboración e interpretación de informes. 

CA3.4 - Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á 
normalización. 

Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, e instrucións xerais de uso e 
mantemento. 

CA3.5 - Calculáronse os dispositivos de corte e protección.  
 

Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e 
administrativa. 

CA3.6 - Realizouse o cálculo da sección dos condutores e da caída de tensión, así 
como o dimensionamento da tubaxes ou canles protectoras, e dos dispositivos 
de corte e protección. 

Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados para a elaboración da 
documentación. 

CA3.7 - Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as 
decisións adoptadas. 

Normativa de seguridade eléctrica. 

CA3.8 - Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, 
certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), 
atendendo ás instrucións do REBT e das administracións competentes. 

  Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico: síntomas e efectos.  
 

CA3.9 - Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da 
documentación técnica e administrativa. 

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

CA3.10 - Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración 
da documentación. 

Reparación de avarías. 

RA4 -  Mantén instalacións interiores de vivendas e de servizos xerais dos 
edificios aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo en conta a relación 
entre a disfunción e a súa causa. 

  Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico.  
 

CA4.1 - Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e 
da observación da instalación. 

Identificación de riscos. 

CA4.2 - Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na 
instalación. 

Determinación das medidas de prevención de riscos laboráis. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA4.3 - Localizouse a avaría utilizando un procedemento técnico de 
intervención. 

Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. 

CA4.4 - Operouse con autonomía na resolución da avaría. Equipamentos de protección individual. 

CA4.5 - Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou 
elemento da instalación. 

Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. 

CA4.6 - Comprobouse o correcto funcionamento das protección. Cumprimento da normativa de protección ambiental. 

CA4.7 - Realizáronse comprobacións das unións e dos elementos de conexión.  

RA5 -  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.  
 

 

CA5.1 - 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. 

 

CA5.2 - Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.  

CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc 

 

CA5.4 - 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 montaxe e mantemento. 

 

CA5.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e de protección persoal requiridas. 

 

CA5.6 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno 
ambiental. 

 

CA5.7 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

CA5.8 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

U.D.3:Documentación das instalación.  

RA1 -  Configura e monta, consonte a normativa, a instalación eléctrica dun 
local de pública concorrencia, así como os aspectos diferenciais dun local con 
risco de incendio ou explosión, dun local de características especiais e das 
instalacións con fins especiais. 

 

CA1.1 - Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa. Proxectos eléctricos: interpretación. 

CA1.2 - Identificáronse os elementos da instalación. Dimensionamento das instalacións eléctricas de vivendas e de edificios. Cálculo de 
seccións de condutores. Dimensionamento dos dispositivos de corte e protección. 
Dimensionamento das canalizacións. 

CA1.3 - Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT.  
 

Elaboración e interpretación de informes. 

CA1.4 - Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o tipo de local.  
 

Memoria técnica de deseño, certificado da instalación, e instrucións xerais de uso e 
mantemento. 

CA1.5 - Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste 
tipo de instalación. 

Programas informáticos para a elaboración da documentación técnica e 
administrativa. 

CA1.6 - Instalouse a iluminación de emerxencia. Normas asociadas a criterios de calidade estandarizados para a elaboración da 
documentación. 

CA1.7 - Instalouse a fonte de alimentación secundaria axeitada para o tipo de 
local. 

Normativa de seguridade eléctrica. 

CA1.8 - Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación 
e ao REBT. 

Avarías tipo nas instalacións de uso doméstico: síntomas e efectos. 

CA1.9 - Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios. Diagnóstico de avarías: probas, medidas, procedementos e elementos de seguridade. 

CA1.10 - Utilizáronse as canalizacións adecuadas atendendo á súa utilización e á 
súa localización. 

Reparación de avarías. 

CA1.11 - Tivéronse en conta os tempos previstos atendendo a un procedemento 
de calidade acordado. 

Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico. 

CA1.12 - Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento. Identificación de riscos. 

CA1.13 - Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da 
instrumentación e da ferramenta utilizada. 

Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA1.14 - Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada. Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. 

CA1.15 - Respectáronse os tempos estipulados tendo en conta os criterios 
básicos de eficiencia. 

Equipamentos de protección individual. 

CA1.16 - Realizáronse tarefas colectivamente cunha correcta organización do 
traballo. 

Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. 

CA1.18 - Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos 
realizados.  
 

Cumprimento da normativa de protección ambiental. 

CA1.19 - Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da 
instalación. 

 

RA2 -  Verifica a posta en servizo dunha instalación dun local de pública 
concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de 
características especiais e de instalacións con fins especiais atendendo ás 
especificacións do REBT. 

 

CA2.1 - Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT.  

CA2.2 - Comprobáronse os valores de illamento da instalación.  

CA2.3 - Mediuse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da 
instalación. 

 

CA2.4 - Medíronse e rexistráronse os valores dos parámetros característicos.  

CA2.5 - Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais.  

CA2.6 - Mediuse a continuidade dos circuítos.  

CA2.7 - Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.  

CA2.8 - Comprobouse o illamento do chan.  

CA2.9 - Verificouse o correcto funcionamento de toda a instalación.  

RA3 -  Formaliza a documentación técnica e administrativa dun local de pública 
concorrencia, dun local con risco de incendio ou explosión, dun local de 
características especiais e de instalacións con fins especiais, atendendo ao REBT. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA3.1 - Identificáronse as características da instalación atendendo á súa 
utilización e á súa potencia. 

 

CA3.2 - Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.  

CA3.3 - Trazouse un esbozo do local e da instalación.  

CA3.4 - Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á 
normalización. 

 

CA3.5 - Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos 
condutores e da caída de tensión, e o dimensionamento das tubaxes ou canles 
protectoras 

 

CA3.6 - Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as 
decisións adoptadas. 

 

CA3.7 - Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, 
certificado da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), 
atendendo ás instrucións do REBT e das administracións competentes. 

 

CA3.8 - Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da 
documentación técnica e administrativa. 

 

CA3.9 - Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da 
documentación. 

 

U.D.4: Instalacións de locais comerciales  

RA4 -  Mantén instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de 
incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións con fins 
especiais aplicando técnicas de medicións eléctricas. 

 

CA4.2 - Propuxéronse hipóteses razoadas das causas das averias e a súa 
repercusión na instalación. 

Normativa de seguridade eléctrica. 

CA4.5 - Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou 
elemento da instalación. 

Diagnóstico de avarías:procedementos e elementos de seguridade. 
 

RA5 -  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. 

Mantemento de instalacións eléctricas de uso doméstico. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA5.1 - 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. 

Identificación de riscos. 

 

 

 

CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, 
etc.  

Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. 

CA5.6 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno 
ambiental. 

Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. 

CA5.7 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Equipamentos de protección individual. 
 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. 

 Cumprimento da normativa de protección ambiental. 
U.D.5: Instalacións electroacústicas  

RA1 -  Recoñece elementos e equipamentos das instalacións electroacústicas, 
de seguridade e de CCTV, para o que identifica as partes que as compoñen e as 
súas características máis salientables. 

 

CA1.1 - Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos 
CCTV. 

Magnitudes e unidades fundamentais empregadas en acústica e electroacústica. 

CA1.2 - Identificáronse as necesidades electroacústicas e de seguridade de cada 
tipo de local: sonorización, intercomunicación interior entre estancias, servizo 
de avisos xerais, detección de incendio, detección de intrusión ou detección de 
gases, etc. 

Calidades e características dun sinal de audio. Impedancias e a súa adaptación. 

CA1.3 - Identificáronse os equipamentos e os elementos que compoñen as 
instalacións electroacústicas e de seguridade. 

Instalacións de seguridade: intrusión, incendio, acumulación de gases nocivos, CCTV e 
control de accesos. Tecnoloxías utilizadas nas instalacións de seguridade. 

CA1.4 - Describíronse as funcións e as características máis salientables dos 
equipamentos e dos elementos de conexión.  
 

Instalacións electroacústicas: intercomunicación e sonorización. Tecnoloxías utilizadas 
nas instalacións electroacústicas 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

CA1.5 - Analizouse a normativa relativa ás instalacións electroacústicas e de 
seguridade. 

Características das instalacións electroacústicas e de seguridade segundo a tipoloxía e 
os requisitos do local. 

CA1.6 - Interpretáronse esquemas relativos ás instalacións electroacústicas e de 
seguridade.  
 

Elementos das instalacións: tipos e características. Tipoloxía do cableamento. 

CA1.7 - Describíronse as posibilidades de interconexión das instalacións 
electroacústicas e de seguridade cos sistemas de telefonía, cos sistemas de 
portaría e videoportaría e cos sistemas domóticos. 

Normativa sobre instalacións de electroacústica e seguridade.  
 

RA2 -  Configura instalacións electroacústicas e de seguridade, para o que 
determina os elementos que as conforman, e selecciona compoñentes e 
equipamentos. 

Simboloxía e esquemas nas instalacións electroacústicas e de seguridade. Ferramentas 
informáticas para a súa elaboración. 

CA2.1 - Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. Equipamentos para a interconexión das instalacións electroacústicas e de seguridade 
cos sistemas de telefonía, cos de portaría e videoportaría, e cos domóticos 

CA2.2 - Aplicouse a normativa. Instalacións electroacústicas. Características técnicas dunha instalación 
electroacústica. Clasificación das instalacións electroacústicas segundo a súa función, o 
ámbito de instalación, e o tipo de amplificación e de control do sistema. Fontes de son. 

CA2.3 - Realizouse unha clasificación das instalacións. Instalacións de seguridade. Características técnicas das instalacións de seguridade. 
Tecnoloxías utilizadas. Elementos: tipos e características. Comunicacións do sistema co 
exterior 

CA2.4 - Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 
instalación. 

Simboloxía normalizada. 

CA2.5 - Utilizouse a simboloxía normalizada. Esquemas: ferramentas informáticas para a súa elaboración. 

CA2.6 - Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade 
requirida.  
 

Normativa. 

CA2.9 - Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada. Cálculos básicos das instalacións. 

 Documentación técnica das instalación. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación Contidos mínimos 

 Receptividade na recollida das necesidades formuladas pola propiedade da instalación. 
   Traballo en equipo.  

 
U.D.6: prevención de riscos laboráis e protección ambiental. Parámetros de funcionamento nas instalacións electroacústicas: axustes e posta a 

punto. 

RA6 -  Coñece 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. 

Instrumentos e procedementos de medida en instalacións electroacústicas. 

CA6.1 - 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. 

Criterios, puntos de revisión e operacións programadas 

CA6.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc 

  Instrumentos de medida e elementos de verificación. 

CA6.4 - Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os 
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e 
mantemento.  
 

Manual de mantemento 

CA6.6 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno 
ambiental. 

Identificación de riscos. 

CA6.7 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Determinación das medidas de prevención de riscos laborais. 

CA6.8 - Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e do equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos. 

Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento. 

 Equipamentos de protección individual. 
 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. 

 Cumprimento da normativa de protección ambiental. 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación se realizará sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas durante as dúas primeiras avaliacións. Téndose en conta 
para elo os traballos avaliables e as probas escritas para a primeira e 
segunda avaliación.  

 

Instrumentos: Nas dúas primeiras avaliacións  a totalidade dos alumnos 
teñen superadas as probas.  

Na terceira avaliación a maiores dos traballos pendentes de entregar da 
primeira e segunda avaliación, pódense propoñer actividades que 
permitirán ao alumnado subir nota:- O alumnado que entrega o 50% das 
tarefas propostas: 1 punto- O alumnado que entrega 100% das tarefas: 2 
puntos 

 

Cualificación final 

Será a resultante de facer a media entre as Notas Ponderadas de cada una 
das Avaliacións (1ª e 2ª). A súavez ningunha avaliación terá unha nota 
inferior a 5 puntos sobre 10 para poder optar a realizar a mediaaritmética. 
Se nalgunha avaliación a nota é inferior a 5 puntos, aínda que a media sexa 
superior a 5, solose poderá obter como nota máxima un 4. 

 Esta media poderá incrementarse un máximo de 2 puntos coas actividades 
propostas durante a 3ºavaliación seguindo as instrucións anteriores, 
sempre e cando estean superadas as dúas primeirasavaliacións. 

Cando a nota ponderada resultante exprese algún decimal, 
aproximarase:Para decimais menores a 0.5 aproximarase ao número 
enteiro máis cerca por debaixo. 

 Para decimais iguais ou maiores a 0.5 aproximarase ao número enteiro 
máis cerca por enriba. 

Proba 
extraordinaria 
(alumnado con 

perda de dereito á 
avaliación continua 

 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades derepaso:Non son necesarias actividades de recuperación 
posto que a totalidade dos alumnos teñen as duas primeiras 
avaliacions aprobadas. Realización de tarefas propostas polo profesor 
para a superación do módulo que serán a entrega de memorias de 
prácticas realizadas nas dúas primeiras avaliacións no taller e a 
realización de exames de recuperación. 

Actividades de ampliación:As actividades de ampliación serán 
traballos sobre contidos de repaso ou de ampliación impartidos no 
terceiro trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Actividades de recuperación: Non son necesarias actividades de 
recuperación posto que a totalidade dos alumnos teñen as duas 
primeiras avaliacions aprobadas. Propoñeranse tarefas para entregar 
relacionadas cos contidos impartidos nas dúas primeiras avaliacións, 
así como a realización de exames virtuais ou presenciais se fose 
posible.Os medios de comunicación co alumnado serán o correo 
electrónico, a aula virtual, clases por videoconferencia, 
telefonicamente e whatsapp a fin de solventar todas as dubidas que 
poidan saír. Tamén presencialmente se fose posible a finais de curso. 

Actividades de ampliación: Propoñeranse tarefas para entregar 
relacionadas cos contidos de ampliación ou repaso do terceiro 
trimestre.Os medios de comunicación co alumnado serán o correo 
electrónico, a aula virtual, clases por videoconferencia, 
telefonicamente e whatsapp a fin de solventar todas as dubidas que 
poidan saír. Tamén podería ser presencialmente se fose posible en 
función do desenvolvemento da pandemia. 

Materiais e recursos Os materiais son os impartidos nas primeira e segunda avaliación así 
como os de repaso, reforzo e ampliación da terceira avaliación.  

Os recursos que temos para seguir impartindo materia dende a casa 
son os aparellos e as vías decomunicación antes descritas así como 
todos os arquivos intercambiados. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: Os procedementos preferentes serán o correo electrónico, 
a aula virtual, telefonicamente e whatsapp. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Resultados de aprendizaxe e contidos imprescindibles 
Resultados de 
aprendizaxe e 

criterios de avaliación 

Contidos mínimos 
 

 
1-Recoñece circuitos amplificadores e determina as súas características e as súas 

aplicacións. 

a)Describironse os tipos de circuitos amplificadores  

b)Describironse os parámetros e características dos circuitos amplificadores  

c)Identificaronse os compoñentes cos símbolos dos esquemas  

-Tipos e características dos circuitos amplificadores 

-Simboloxía e identificacíon dos compoñentes  

-Amplificadores operacionais . 

Funcionamiento básico :parámetros e características fundamentais 

2-Recoñece fontes de alimentación e determina as súas características e as súas 

aplicacións. 

a)Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non conmutadas  

b)Describiuse o funcionamiento dos bloques que compoñen os sistemas completos de 

alimentación 

c)Describironse as configuracións de circuitos reguladores integrados 

-Fontes lineais :estabilización e regulación con dispositivos integrados 

-Fontes conmutadas :Características e fundamentos .Bloques funcionáis .Convertedores 

3-Recoñece circuitos de temporización e oscilación e verifica as súas características e o 

seu funcionamento . 

a)Recoñecéronse  os compoñentes dos circuitos de temporización e oscilación  

b)Describiuse o funcionamiento de temporizadores e osciladores  

c)Identificouse a simboloxía normalizada  

-Temporizadores  

-Osciladores 

4-Recoñece sistemas electrónicos de potencia,as súas características e o seu 

funcionamiento. 

a)Recoñeceronse os elementos dos sistemas electrónicos de potencia. 

b)Identificouse a función de cada bloque do sistema. 

c)Enumeráronse as características máis salientables dos compoñentes. 

d)Identificouse a simboloxía normalizada  

-Tiristor,fototiristor,tríac e diac 

-Aplicación a sistemas de alimentación controlados 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

O alumnado dispón de ordenador e smartphone con conexión a internet. 

Mediante este recurso establecese a comunicación bidireccional 
alumnado-profesor a través da plataforma webex,correo electrónico,grupo 
wsp e liña telefónica. 

No terceiro trimestre establecese un procedemento de avaliación  

sumativa ,relacionada cos traballos individuais propostos. 

Si algún alumno non presentara os traballos ,realizarase un exáme 
(presencial si fose posible ou on-line en caso contrario) sobre aquela parte 
da materia relacionada co traballo non presentado. 

A nota ponderada sumativa será como máximo de 1 punto na nota final do 
módulo. 

Instrumentos: 

-Intercambios orales co alumnado a través dos elementos telemáticos  

-Resolución de cuestionarios ,exercicíos e problemas propostos remitidos 
polo alumnado mediante os recursos telemáticos dispoñibles. 

-Resolución de traballos monográficos  

 

Cualificación final 

O peso das notas trimestrais ponderadas será: 

-1ª evaluación 55% 

-2ª evaluación 45% 

-3ª evaluación sumativa máximo 1 punto 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Dado que o alumnado non ten pendentes avaliacións anteriores ,en este 

trimestre continuase ampliando contidos según a programación do módulo 

profesional ,tendo en conta a inviabilidade da realización de prácticas no 

laboratorio. 

As actividades a desenrolar son todas aquelas secuenciadas na programación 

das U.D impartidas no 3ª trimestre que resulte viable realizalas nas actuales 

circunstancias de ensinanza non presencial. 

Metodoloxía  

(con conectividade) 

-Exposición e explicación teórica dos contidos relacionados na U.D. Debate 

posterior co grupo. 

-Traballo práctico sobre esos contidos mediante cuestionarios ,exercicios  e 

problemas. 

Materiais e recursos Son os necesarios para a ensinanza a distancia :ordenador 

,tablet,smartphone,libro de texto ,apuntes. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Aula virtual ,correo electrónico ,tf 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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CENTRO:  IES Xermán Ancochea 
CURSO: 1º ciclo Medio 
MATERIA: AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 
DEPARTAMENTO:  ELECTRICIDADE 
DATA:12 MAIO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Envolventes e cadros eléctricos Clasificación das envolventes 

Mecanizado de cadros eléctricos Conxunto de operacións, que se fan sobre un determinado material para darlle a 
forma final desexada 

Protección das instalacións Proteccións a instalar nos circuitos de automatísmos industriais 

Motores eléctricos Receptores que o ser alimentados con corrente eléctrica producen un 

movemento  
 

Automatismos industriais cableados Circuitos capaces de realizar secuencias lóxicas si a intervención do home. 

Esquemas e circuitos básicos Identificadores e representación de esquemas 

Arranque e regulación de velocidade en motores Forzas que deben vencer os motores no momento de arranque 

Representación avanzada de esquemas Simboloxía e Cad eléctrico 

Autómata programable Estructura 

Programación de autómatas Programación 

Dispositivos de deseguridade Seguridade,prevención de risgos laboraís e protección ambiental 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: Ejercicios, preguntas, esquemas.etc. 

Instrumentos: correo electrónico  

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

1º Evaluación 40% 

2º Evaluación  40% 

3º Evaluación 20% 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

  

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: Se segue a excepcionalidade marcada polo Covid-19 
non hay alumnado con materia pendente 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Apuntamentos e fichas de traballo enviadas os alumnos por correo electrónico  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicación fluida por correo electrónico  

Materiais e recursos Apuntamentos que se tomaron en clase 

 

Apuntamentos enviados por correo electrónico 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Teléfono 
Correo electrónico  

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Xermán Ancochea Quevedo 2019/202032015876 Pobra de Trives (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ELE Instalacións eléctricas e automáticas Ciclos
formativos de
grao medio

CMELE01Electricidade e electrónica Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0241 Formación e orientación laboral 42019/2020 128107

MP0241_12 Prevención de riscos laborais 42019/2020 5445

MP0241_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego

42019/2020 7462

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

Profesorado asignado ao módulo LAURA DEL RÍO QUIROGA

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

O título de Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas ven regulado polo Real Decreto 177/2008 de 8 de febreiro e o Decreto 28/2010 de 25

de febreiro que conteñen o perfil profesional que serve de referencia para definir a súa formación e que no futuro lle permitirá desempeñar

determinados postos de traballo nas Pemes.

I.- Contorno profesional.

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

mantemento de infra-estruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automa-tizados,  instalacións  eléctricas  de  baixa

tensión  e  sistemas  domóticos,  tanto  por  conta propia como por conta allea.

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

-Instalador/ora mantedor/ora electricista.

-Electricista de construción.

-Electricista industrial.

-Electricista de mantemento.

-Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos.

-Instalador/ora mantedor/ora de antenas.

¿Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas.

-Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía.

-Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

II.- Prospectiva do título no sector ou nos sectores.

1.-No sector das instalacións eléctricas prevese un forte crecemento na demanda  de  instalacións  automatizadas,  tanto  domóticas  como

industriais,  instalacións  solares  fotovoltaicas  e de  infraestruturas  de  telecomunicacións  en  edificios  de  vi-vendas  e  do  sector  terciario.  A

demanda  mantense  estable  nas  instalacións  elec-trotécnicas.

2.-A adaptación aos cambios de normas e regulamentos está a supor unha evo-lución cara a sistemas integrados de xestión de calidade e

seguridade, e é previsi-ble  a  incorporación  de protocolos  derivados  da  normativa  de  xestión  de  residuos  eléctricos.

3.- O  desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  está  a  facer  posible  o  cambio  de  materiais e equipamentos para lograr unha maior eficienca

enerxética e segurida-de eléctrica, de previsible implantación obrigatoria nos próximos anos.

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

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

para a coordinación con persoal instalador dou-tros sectores.

III.-Competencia xeral.

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de telecomunicación  en  edificios,  instalacións  eléctricas  de  baixa

tensión,  máquinas  eléctricas  e  sistemas  automatizados,  conforme  a  normativa,  a  regulamentación  e  os protocolos de calidade, seguridade

e riscos laborais, asegurando a súa funcio-nalidade e o respecto polo medio.

IV.- Competencias profesionais, persoais e sociais.

As competencias profesionais, persoais e sociais deste título son as que se rela-cionan deseguido:
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a)  Establecer  a  loxística  asociada  á  montaxe  e  o  mantemento,  interpretando  a  documentación técnica das instalacións e dos equipamentos.

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

prescricións regu-lamentarias.

c) Elaborar o orzamento demontaxe ou mantemento dainstalación ou do equi-pamento.

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

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

doutras continxencias para asegurar a viabilidade da montaxe.

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

respecto polo medio.

g) Montar os equipamentos e as canalizacións asociadas ás instalacións eléctri-cas e automatizadas, instalacións solares fotovoltaicas e

infraestruturas de teleco-municacións  en  edificios, en  condicións  de  calidade,  seguridade  e  respecto  polo  medio.

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

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

e  restituíndo  o  seu  fun-cionamento encondicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

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

ou servizo.

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

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

e mantemento das instalacións.

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

respectuosa e tolerante.

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

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

produtivos.

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

súa competencia.

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

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

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

t) Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e respon-sable.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0241_12

Resultados de aprendizaxe

MP0241_22

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 A prevención de riscos laborais.
Conceptos básicos.

Conceptos básicos de prevención de riscos laborais 9 5 X X X

2 A prevención de riscos:
lexislación e organización.

Identificación e avaliación de riscos laborais. 18 10 X X

3 Factores de risco e a súa
prevención

Análise dos factores de risco e medidas preventivas. 14 10 X

4 Emerxencias e primeiros
auxilios

Plans de emerxencia, primeiros auxilios. 13 5 X X X

5 O Dereito do Traballo. Órganos que elaboran as normas laborais. Dereitos e deberes
de traballadores e emperesario.

10 10 X

6 O Contrato de traballo. Concepto de contrato e emodalidades. 10 10 X

7 A xornada de traballo. Xornada máxima,descansos. 6 5 X

8 O salario e a nómina. O recibo de salarios. 8 10 X

9 Modificación, suspensión e
extinción do contrato de traballo.

Regulación das posibles modificacións,suspensións e
extincións que poden sufrir os contratos de traballo segundo a
lei.

10 10 X

10 Participación dos traballadores
na empresa.

Representación dos traballadores e negociación colectiva. 8 10 X

11 A Seguridade Social e o
Desemprego.

Estructura da Seguridade Social .Obrigas e dereiros.
Prestacións.

10 5 X

12 Orientación Laboral. Proceso e ferramentas da procura de emprego. 6 5 X

13 Equipos de Traballo. Conflicto e
negociación.

Concepto de equipo, características. Situacións de conflictos
laborais así como a súa solución.

6 5 X X

Total: 128

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
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 A prevención de riscos laborais.Conceptos básicos. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. NO

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector das
instalacións eléctricas e automáticas. NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en instalacións eléctricas e automáticas. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Relación do traballo coa saúde. 1,011.1 Relacionar o traballo coa saúde

Conceptos básicos. 1,022.1 Coñecer os conceptos básicos relacionados coa prevención.

Actuación responsable no desenvolvemento do traballo. 1,033.1 Concienciar da importancia da conducta preventiva

Danos e saúde. 2,044.1 Coñecer os principais danos.

Medidas de protección e prevención. 2,055.1 Definir os tipos de medidas.

Os EPIs. 2,066.1 Coñecer os principais EPIs

9TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. PE.1 - Relación entre traballo e saúde .
Influencia das condicións de traballo sobre a
saúde. Conceptos básicos de seguridade e
saúde laboral

•

S 25 CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional
de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

PE.2 - Danos profesionais.•

S 25 CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben
aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias
no caso de materializarse.

PE.3 - Técnicas de prevención e protección.•

S 20 CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos. PE.4 - Sinalización•

S 10 CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás
situacións de risco atopadas.

PE.5 - EPIs•

100TOTAL

4.1.e) Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Relación do traballo coa
saúde. - Explicación dos
efectos do traballo na
saúde.

Explicación teórica con
esquema.

• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto•

 Dvds•

PC con acceso a
internet.

•

 Artigos de prensa•

PE.1 - Relación entre
traballo e saúde .
Influencia das condicións
de traballo sobre a
saúde. Conceptos
básicos de seguridade e
saúde laboral

•

1,0Conceptos básicos. -
Definición das condicións
de traballo.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.•

•

Apuntes facilitados pola
profesora

•

Libro de texto.•

PC con acceso a
internet

•

PE.1 - Relación entre
traballo e saúde .
Influencia das condicións
de traballo sobre a
saúde. Conceptos
básicos de seguridade e
saúde laboral

•

1,0Actuación responsable no
desenvolvemento do
traballo. - Inclinación a
actitude preventiva
adecuada.

A profesora comenta os
principios da acción
preventiva que debe
aplicar o empresario
(artigo 15.1 da Lei de
prevención de riscos
laborais) resaltando a
orde na que debe
aplicalos o empresario.

• Revisión da última
tarefa da actividade
anterior para incorporar
novas medidas
preventivas ou de
protección derivadas da
aplicación principios
preventivos, sinalando
a orde na que se deben
aplicar.

•

Elaboración mediante
un procesador de
textos dun documento
informe preventivo
sobre as accións de
prevención a
desenvolver polo
empresario na
actividade anterior.

•

Documento-informe de
aplicación dos
principios da acción
preventiva.

•

Casos prácticos
resoltos

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

PC con acceso a
internet

•

Fotocopias.•

Procesador de textos.•

PE.1 - Relación entre
traballo e saúde .
Influencia das condicións
de traballo sobre a
saúde. Conceptos
básicos de seguridade e
saúde laboral

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Danos e saúde. - Definición
de accidente de traballo e
enfermidade profesional

Explicación teórica• Resolución de casos.• Casos prácticos
resoltos

•

Resolución de
preguntas.

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Material facilitado pola
profesora

•

PC con acceso a
internet.

•

Libro de texto•

•

PE.2 - Danos
profesionais.

•

2,0Medidas de protección e
prevención. - Definición das
medidas.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• PC con acceso a
internet

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Libro de texto.•

PE.3 - Técnicas de
prevención e protección.

•

PE.4 - Sinalización•

2,0Os EPIs. - Descrición dos
EPIs

Explicación teórica.•

Resolución de
exercicios.

•

Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Ordenadores con
acceso a internet.

•

PE.5 - EPIs•

9,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A prevención de riscos:lexislación e organización. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Dereitos e obrigas das persoas traballadoras. 3,011.1 Coñecer os dereitos e obrigas en prevención.

Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles. 2,022.1 Coñecer os grupos especialmente sensibles e obrigas do empresario.

Xestión da prevención na empresa. 2,033.1 Describir xestión dacordo coa lexislación.

Órganos de representación e participación. 1,044.1 Describir os órganos de representación.

Organismos estatais relacionados coa prevención. 1,055.1 Coñecer os principais organismos.

Planificación da prevención na empresa. 1,066.1 Describir as modalidades de prevención.

PLanificación e posta en marcha dun Plan de Prevención. 8,077.1 Elaborar un Plan de Prevención dunha Peme do sector.

18TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á
seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

PE.1 - Principios da acción preventiva•

S 5 CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a
eliminación ou a redución dos riscos laborais.

PE.2 - Análise dos dereitos e das obrigas en
prevención.

•

S 5 CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras
sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e
de menores.

PE.3 - Protección de persoas traballadoras
especialmente sensibles a determinados
riscos.

•

S 5 CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector das
instalacións eléctricas e automáticas.

PE.4 - Análise dos dereitos e das obrigas
das persoas traballadoras e empresarias en
prevención de riscos laborais.

•

S 5 CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia
de prevención de riscos laborais.

TO.1 - PLanificación da actividade
preventiva.

•

S 5 CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as
actividades da empresa.

TO.2 - PLanificación da prevención na
empresa.

•

S 15 CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos
criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

PE.5 - Xestión da prevención na empresa.
funcións e responsabilidades.

•

S 10 CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa
en materia de prevención de riscos.

PE.6 - órganos de representación e
participación de traballadores.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos
laborais.

PE.7 - Organismos estatais e autonómicos
relacionados coa prevención.

•

S 20 CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e
determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

PE.8 - Xestión da prevención: funcións e
responsabilidades.

•

S 20 CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co
sector profesional da titulación de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

LC.1 - PLanificación da prevención.•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Dereitos e obrigas das
persoas traballadoras. -
Definición dos dereitos e
obrigas.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Supostos prácticos
resoltos

•

Participación activa e
constructiva nos
debates.

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Fotocopias.•

PC con acceso a
internet.

•

Libro de texto•

PE.2 - Análise dos
dereitos e das obrigas en
prevención.

•

2,0Protección de persoas
traballadoras especialmente
sensibles. - Definición das
obrigas con grupos
especialmente sensibles.

explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

•  Casos prácticos
resoltos

• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Material facilitado pola
profesora

•

PE.3 - Protección de
persoas traballadoras
especialmente sensibles
a determinados riscos.

•

PE.4 - Análise dos
dereitos e das obrigas
das persoas
traballadoras e
empresarias en
prevención de riscos
laborais.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Xestión da prevención na
empresa. - Establecemento
do sistema de xestión da
prevención.

Explicación teórica.•
Resolución de traballos.

• Traballo realizado.• Procesador de texto.•

PC con acceso a
internet.

•

Libro de texto.•

PE.1 - Principios da
acción preventiva

•

1,0Órganos de representación
e participación. -
Identificación dos órganos
de representación.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto• PE.6 - órganos de
representación e
participación de
traballadores.

•

1,0Organismos estatais
relacionados coa
prevención. - Relación dos
organismos públicos.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Documentación na
rede.

•

PE.7 - Organismos
estatais e autonómicos
relacionados coa
prevención.

•

1,0Planificación da prevención
na empresa. -
determinación das
modalidades de
organización da prevención.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Documentación na
rede.

•

Pc con acceso a
internet.

•

PE.5 - Xestión da
prevención na empresa.
funcións e
responsabilidades.

•

PE.8 - Xestión da
prevención: funcións e
responsabilidades.

•

TO.1 - PLanificación da
actividade preventiva.

•

TO.2 - PLanificación da
prevención na empresa.

•

8,0PLanificación e posta en
marcha dun Plan de
Prevención. - Elaboración
dun Plan de Prevención.

Explicación teórica.•

Elaboración do PLan de
Prevención.

•

Plan de Prevención.• Fotocopias profesora.•

Ordenadores con
acceso a internet.

•

LC.1 - PLanificación da
prevención.

•

18,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Factores de risco e a súa prevención 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector das
instalacións eléctricas e automáticas. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Condicións do traballo no sector. 2,011.1 Identificar as condicións de traballo.

Factores de risco na actividade. 8,022.1 identificar os factores de risco da actividade.

Situacións de risco máis habituais. 2,033.1 Coñecer a s situacións de risco máis habituais.

Avaliación de riscos simulada. 2,044.1 Identificar as situacións de risco máis habituais.

14TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos
contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en instalacións eléctricas
e automáticas.

PE.1 - Análise de factores de risco•

S 25 CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. PE.2 - Riscos específicos no sector en
función das probables consecuencias do
tempo de exposición e dos factores de risco
implicados.

•

S 25 CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das
persoas coa titulación de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

PE.3 - Riscos específicos no sector en
función das probables consecuencias, do
tempo de exposición...

•

S 25 CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado,
relacionado co sector de actividade do título.

LC.1 - Avaliación de riscos atopados en
situacións potenciais de traballo no sector.

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

 Riscos específicos no sector das instalacións eléctricas e automáticas en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector das instalacións eléctricas e automáticas.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Condicións do traballo no
sector. - Explicación das
condicións de traballo
significativas.

Explicación teórica.• Resolución exercicios• Casos prácticos
resoltos

• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

PC con acceso a
internet

•

Material facilitado pola
profesora

•

Procesador de textos.•

Fotocopias (LPRL...)•

PE.1 - Análise de
factores de risco

•

8,0Factores de risco na
actividade. - Definición dos
factores de risco.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.•

Cuestionario resolto.•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

PC con acceso a
internet

•

Material facilitado pola
profesora

•

Fotocopias.•

Procesador de textos•

Libro de texto•

PE.2 - Riscos
específicos no sector en
función das probables
consecuencias do tempo
de exposición e dos
factores de risco
implicados.

•

2,0Situacións de risco máis
habituais. - Determinación
das situacións de risco máis
habituais no sector.

Explicación teórica• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Libro de texto.•

PE.3 - Riscos
específicos no sector en
función das probables
consecuencias, do
tempo de exposición...

•

2,0Avaliación de riscos
simulada. - Avaliación de
riscos nunha empresa do
sector.

Explicación teórica.• Elaboración dunha
avaliación de riscos do
taller.

• Resultados da
avaliaicón.

•

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Libro de texto.•

Esquema e  fotocopias•

LC.1 - Avaliación de
riscos atopados en
situacións potenciais de
traballo no sector.

•

14,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Emerxencias e primeiros auxilios 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en instalacións eléctricas e automáticas. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O Plan de Autoprotección. 2,011.1 Analizar o contido do Plan de Autoprotección e recoñecer a importancia
de cara a previr e controlar riscos no contorno de traballo.

Elaboración dun PLan de Autoprotección. 3,022.1 Elaborar un PLan de Autoprotección dunha Peme do sector.

Situacións de Emerxencias. 1,033.1 Coñecer  o protocolo de actuación ante situacións de emerxencia, o
sistema de clasificación de feridos e as principais técnicas de primeiros
auxilios.

Técnicas de clasificación de feridos. 2,044.1 Identificar os tipos de feridos en situacións de emerxencia.

Técnicas de primeiros auxilios. 5,055.1 Identificar as técnicas básicas de primeiros auxilios.

13TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco
laboral grave e inminente.

PE.1 - Plans de emerxencia e de
evacuación en contornos de traballo.

•

S 10 CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a
secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.

LC.1 - Plan de Emerxencias e de
evacuación en contornos de traballo.

•

S 20 CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para nunha pequena ou mediana
empresa do sector de actividade do título.

LC.2 - Elaboración dun PLan de
Emerxencia.

•

S 20 CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. PE.2 - Protocolo de actuación ante unha
emerxencia.

•

S 20 CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de
emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

PE.3 - Protocolo de actuación ante unha
situación de emerxencia.

•

S 20 CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no
lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa
de urxencias.

PE.4 - Aplicación das técnicas de primeiros
auxilios.

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O Plan de Autoprotección. -
Análisis do contido dun
Plan  de autoprotección e
recoñecemento da súa
importancia.

Explicación teórica.• Resolución exercicios.• Exercicios resoltos.• Material facilitado pola
profesora

•

Libro de texto.•

LC.1 - Plan de
Emerxencias e de
evacuación en contornos
de traballo.

•

3,0Elaboración dun PLan de
Autoprotección.

A profesora entrega un
índice co PLan de
Autoprotección.

• Os alumnos en parellas
desenvolveran os
apartados do PLan
elexindo unha empresa
do sector para aplicalo.

• Cuestionario resolto.•

PLan elaborado.•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Procesador de texto.•

Material facilitado pola
profesora

•

Fotocopias.•

LC.2 - Elaboración dun
PLan de Emerxencia.

•

1,0Situacións de Emerxencias. Explicacións teórica.• Resolución de
exercicios.
Esquema das
situacións de
emerxencia.

• Exercicos resoltos•

Esquema.•

Fotocopias profesora.•

Libro de texto.•

Ordenador powerpoint•

PE.1 - Plans de
emerxencia e de
evacuación en contornos
de traballo.

•

PE.2 - Protocolo de
actuación ante unha
emerxencia.

•

2,0Técnicas de clasificación de
feridos.

Video explicativo das
técnicas de
clasificación de feridos.

• Elaborar un esquema -
resumen da
información obtida no
video.

• Esquema -resumen
rematado.

• canón.•

Ordenadores con
acceso a internet.

•

PE.3 - Protocolo de
actuación ante unha
situación de emerxencia.

•

5,0Técnicas de primeiros
auxilios.

Video explicativo das
principais técnicas de
primeiros auxilios.

• Resolución dun
cuestionario.

• Cuestionario resolto.• canón.•

Ordenadores con
acceso a internet.

•

Fotocopia cuestionario.•

PE.4 - Aplicación das
técnicas de primeiros
auxilios.

•

13,0TOTAL

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O Dereito do Traballo. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Actividade regulada polo Dereito do Traballo, as fontes e os
principios de aplicación do Dereito do Traballo

6,011.1 Identificar o ámbito de aplicación do Dereito do Traballo, as distintas
fontes e os seus principios de aplicación.

Organismo públicos que interveñen nas relacións laborais. 1,022.1 Distinguir os principais organismo públicos.

Dereitos e obrigas derivados da relación laboral 3,033.1 Coñecer e valorar os dereitos e obrigas básicas.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 70 CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do
dereito do traballo.

PE.1 - Dereito do traballo•

S 15 CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. PE.2 - Organismos públicos( administrativos
e xudiciais) que interveñen nas relacións
laborais.

•

S 15 CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. PE.3 - Dereitos e deberes derivados da
relación laboral.

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Dereito do traballo.

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Actividade regulada polo
Dereito do Traballo, as
fontes e os principios de
aplicación do Dereito do
Traballo - Identificación da
actividade laboral, das
fontes e da súa xerarquía.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Cuestionario e
exercicios  resoltos.

• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Libro de Texto.•

Material facilitado pola
profesora.

•

PE.1 - Dereito do traballo•

1,0Organismo públicos que
interveñen nas relacións
laborais. - Identificación dos
organismo públicos.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Actividades prácticas
resoltas

• Material  facilitado pola
profesora

•

PC con acceso a
internet

•

Procesador textos.•

Fotocopias.•

Libro de Texto.•

PE.2 - Organismos
públicos( administrativos
e xudiciais) que
interveñen nas relacións
laborais.

•

3,0Dereitos e obrigas
derivados da relación
laboral - Identificación dos
dereitos e obrigas básicas.

Explicación teórica.• Resolución exercicios.• Exercicios resoltos.• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Material facilitado pola
profesora sobre
técnicas de dinámica
de grupo.

•

PC con acceso a
internet.

•

PE.3 - Dereitos e
deberes derivados da
relación laboral.

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O Contrato de traballo. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elementos da relación laboral 3,011.1 Identificar os principais elementos da relación laboral.

Modalidades contractuais 7,022.1 Identificar as modalidades contractuais e as súas características e novos
contornos de traballo.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. PE.1 - Análise da relación laboral individual.•

S 65 CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas
de fomento da contratación para determinados colectivos.

PE.2 - Modalidades de contrato de traballo e
medidias de fomento da contratación.

•

S 5  CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización
do traballo.

PE.3 - Novos contornos de organización do
traballo.

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

  Novos contornos de organización do traballo.

 Análise da relación laboral individual.

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Elementos da relación
laboral - Identificación dos
suxeitos dun contrato de
traballo, a forma do
contrato, duración, contido
mínimo, periodo de proba.

Explicación teórica.• Resumo características
da relación laboral.

• •

Resumo•

Textos legais•

Libro de Texto.•

Material  facilitado pola
profesora

•

PE.1 - Análise da
relación laboral
individual.

•

7,0Modalidades contractuais  -
Identificar as principais
características das
principais modalidades de
contrato

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Procesador de texto.•

PC con internet•

Convenio  colectivo del
sector.

•

Libro de Texto.•

PE.2 - Modalidades de
contrato de traballo e
medidias de fomento da
contratación.

•

PE.3 - Novos contornos
de organización do
traballo.

•

10,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A xornada de traballo. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A xornada de traballo. 5,011.1 Coñecer e aplicar a regulación da xornada de traballo , descansos e
permisos

Plans de Igualdade. 1,022.1 Desenvolver una actitude favorabñe cara a aconciliación laboral e familiar
e a igualdade de xénero nas empresas.

6TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 50 CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable
ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

PE.1 - As condicións de traballo•

S 50 CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida
laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

TO.1 - As medidas establecidas pola
lexislación

•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

5,0A xornada de traballo. -
Descrición da xornada
ordinaria, horario de
traballo, horas
extraordinarias, reducción
de xornada, permisos
retribuídos e vacacións e
festivos.

Explicación teórica.•

Video xornada a turnos
nun centro hospitalario.

•

Exercicios resoltos.
•

Cuestionario sobre o
video.

•

Cuestionario resolto.•

Casos prácticos
resoltos

•

Informe.•

Procesador de texto.•

Material facilitado pola
profesora

•

Textos legais.•

Libro de texto.•

Canón.•

Video.•

PE.1 - As condicións de
traballo

•

1,0Plans de Igualdade. -
Análise das distintas
medidas tendentes a
alcanzar a igualdade de
trato e de oportunidades
entre mulleres e homes e a
eliminar a discriminación
por razón de sexo.

Explicación dos
contidos dun PLan de
Igualdade. a través dun
Powerpoint.

•

Entrega dun modelo de
PLan de igualdade e
dun cuestionario
relativo a él.

•

Esquema das partes
principais dun PLan de
Igualdade.

•

Análise do Plan de
igualdade a través do
Cuestionario.

•

Cuestionario resolto.•

Esquema.•

PLan e Cuestionario
facilitados pola
profesora.

•

Textos legais.•

Ordenador e
Powerpoint.

•

Libro de Texto.•

TO.1 - As medidas
establecidas pola
lexislación

•

6,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 O salario e a nómina. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A retribución do traballador. 2,011.1 Distinguir os conceptos retributivos.

Confección do recibo de salarios. 6,022.1 Elaborar recibos de salarios

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o
integran.

LC.1 - Conceptos retibutivos e nóminas•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A retribución do traballador.
-  Identificación dos
conceptos retributivos.

A profesora explicará
os diferentes aspectos
relativos á retribución
do traballo

•

A profesorá
proporcionará unha
nómina cumplimentada,
como punto de partida
para explicar a súa
confección.

•

Identificación de
distintos conceptos
retributivos indicando
se son ou non salariais.

•

Supostos prácticos.
•

Busca do SMI  do ano
en curso e debate
sobre a súa
trascendencia. A
continuación localizará
a táboa salarial do
Convenio Colectivo do
sector para analizar as
mellorasque éste último
fai. Así mesmo
analizarán os
conceptos retributivos
recollidos nesta norma
e os requisitos esixidos
para ter dereito a eles.
Farase unha posta en
común.

•

Casos prácticos
resoltos

•

Cuestionario resolto.•

Noticias de prensa.•

Participación
constructiva en
debates.

•

Material facilitado pola
profesora

•

PC con internet•

Fotocopias.•

Prensa•

LC.1 - Conceptos
retibutivos e nóminas

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Confección do recibo de
salarios. - Cálculo de
nóminas.

Explicación por parte
da profesora do
concepto de
suspensión do contrato
de traballo.

•

Explicación por parte
da profesora das
causas da suspensión
do contrato de traballo,
a súa duración e os
efectos en relación ao
contrato de traballo,
posterior a unha
tormenta de ideas
sobre situacións nas
que se produce esa
suspensión.

•

Tormenta de ideas
sobre situacións que se
poidan considerar
casos de suspensión
do contrato de traballo,
tomando nota cada
alumno das situacións
presentadas.

•

Traballo individual de
valoración das
situacións prantexadas
na tarefa anterior como
causa ou non de
suspensión do contrato
de traballo, e posterior
posta en común.

•

Actividades prácticas
en equipo sobre as
excedencias: Os
alumnos, divididos
como  mínimo en 2
equipos, inventarán
unha situación de
excedencia forzosa,
voluntaria, por coidado
de fillos ou por coidado
de familiares, e
analizarán as causas
que a motivan, os
requisitos que debe
cumprir o traballador
para acceder a esa
situación, a súa
duración e as súas
consecuencias. Posta
en común das distintas
situacións prantexadas.
Cada equipo, coas
aportacións dos
compañeiros,
presentará por escrito a
profesora un informe
coa análise da situación
para a súa valoración.

•

Actividade de
valoración das medidas
favorecedoras da
conciliación da vida
laboral e familiar, e da
igualdade entre
mulleres e homes: O
profesor facilitaralle ao
alumnado una ficha con
diferentes ítems que
recollen medidas legais
ou convencionais
favorecedoras da
conciliación e da
igualdade. Os alumnos
valoraran cada ítem de
0 a 5 puntos, sendo 0
¿moi negativamente? e
5 ¿moi positivamente?.
Ao remate das
valoracións individuais,

•

Cuestionario resolto.•

Informe.•

Unha ficha sobre as
conclusións.

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Material facilitado pola
profesora

•

Esquema  sobre os
tipos de excedencias

•

PC con acceso a
internet.

•

Procesador de textos•

LC.1 - Conceptos
retibutivos e nóminas

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

iniciarase un debate
onde cada alumno
defendera e
argumentará as súas
valoracións, e
entregará ao profesor a
ficha coas súas
puntuacións.

Resolución de supostos
prácticos e preguntas
teóricas sobre os
seguintes aspectos:
Identificación, en
diferentes supostos,
das causas da
suspensión do contrato
de traballo, a súa
duración e os seus
efectos. Identificación
das medidas recollidas
na lexislación laboral
para a conciliación da
vida laboral e familiar
das persoas
traballadoras.
Identificación das
medidas recollidas na
lexislación laboral para
a igualdade efectiva de
mulleres e homes.
Identificación das
medidas de protección
de víctimas de violencia
de xénero relacionadas
coa suspensión do
contrato de traballo.

•

Lectura de artigos de
prensa ou de internet
que recollan noticias de
actualidade
relacionadas coa
suspensión do contrato
de traballo, e
realización dun
cuestionario sobre as
conclusións extraídas.
Os alumnos cubrirán
unha ficha sobre as
conclusións extraidas
deles. Posta en común.

•

8,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A modificación do contrato de traballo 2,011.1 Identificar as condicións da modificación do contrato de traballo e as
opcións dos traballadores.

A suspensión do contrato de traballo. 1,022.1 Identificar as causas e os efectos da suspensión do contrato de traballo

A extinción do contrato de traballo. 4,033.1 Identificar as causas e os efectos da extinción do contrato de traballo.

O finiquito. 3,044.1 Calcular a liquidación de haberes que corresponde como consecuencia
da extinción do contrato de traballo.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100 CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción
da relación laboral.

PE.1 - Modificación , suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A modificación do contrato
de traballo - Identificación
das causas, requisitos e
consecuencias da
modificación do contrato de
traballo.

Explicación teórica.• Resolución de exercios.• Exercicios resoltos.• Material  facilitado pola
profesora

•

Procesador de texto.•

Fotocopias.•

Textos legais.•

PE.1 - Modificación ,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

1,0A suspensión do contrato
de traballo. - Identificación
das causas e requisitos así
como efectos e duración da
suspensión do contrato de
gtraballo, valorando as
medidas favorecedoras da
conciliación e da igualdade.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Material facilitado pola
profesora

•

Suposto  resolto de
cotización.

•

Fotocopias.•

PE.1 - Modificación ,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

4,0A extinción do contrato de
traballo. - Identificación das
causas, requisitos e
consecuencias da extinción
do contrato de traballo.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Casos prácticos
resoltos

•

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Material facilitado pola
profesora

•

Esquemas dos
elementos excluídos de
cotizacion.

•

Suposto  resolto de
cotización.

•

Textos legais.•

PE.1 - Modificación ,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

3,0O finiquito. - Liquidación de
haberes.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Material facilitado pola
profesora

•

Fotocopias.•

Textos legais.•

Internet•

PE.1 - Modificación ,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

•

10,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Participación dos traballadores na empresa. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Representación de traballadores e empresarios. 2,011.1 Identificar o papel dos sindicatos no ámbito das relacións laborais e as
asociacións empresariais.

Sindicatos e asociacións empresariais. 2,022.1 Definir sindicato e organización empresarial.

Negociaición dun Convenio Colectivo. 4,033.1 Coñecer a negociación colectiva do C.C do seu sector.

8TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 100  CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na
empresa.

PE.1 - Representación das persoas
traballadoras na empresa.

•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 0Representación das persoas traballadoras na empresa.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

 Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Representación de
traballadores e
empresarios. - Análise dos
sindicatos de traballadores
e asociacións empresariais.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Procesador de texto.•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

PC con internet•

Fotocopias.•

PE.1 - Representación
das persoas
traballadoras na
empresa.

•

2,0Sindicatos e asociacións
empresariais. - Control dos
órganos de representación.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Casos prácticos
resoltos

• Material facilitado pola
profesora

•

Apuntes facilitados pola
profesora.

•

PC con internet•

Fotocopias.•

Procesador de textos•

PE.1 - Representación
das persoas
traballadoras na
empresa.

•

4,0Negociaición dun Convenio
Colectivo. - Análise dun C.C
do seu sector.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

Pc con acceso a
internet.

•

PE.1 - Representación
das persoas
traballadoras na
empresa.

•

8,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 A Seguridade Social e o Desemprego. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema de seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións. SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A Seguridade Social como piar do estado social. 0,511.1 Valorar o papel da Seguridade Social.

A. S.S : Principais características e estructura. 1,522.1 Definir o concepto de Seguridade Social e identificar as principais
características e a súa estructura

Obrigas de empresarios e traballadores en materia de
Seguridade Social.

3,033.1 Identificar as obrigas principais en materia de Seguridade Social de
traballadores e empresarios.

Prestacións da Seguridade Social. 3,044.1 Identificar as principais prestacións contributivas da Seguridade Social,
determinar requisitos esixidos, duración así como calcular a contía en
determinados supostos

A prestación por desemprego 2,055.1 Identificar os requisitos para poder percibir a prestación por desemprego
e realizar o cálculo da prestación correspondente en caso de desemprego.

10.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar do estado social e para a mellora
da calidade de vida da cidadanía.

TO.1 - A Seguridade Social como piar do
estado social.

•

S 20 CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da seguridade social. PE.1 - Estructura do Sistema de Seguridade
Social.

•

S 20 CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

PE.2 - Determinación das principais obrigas
das persoas empresarias e das
traballadoras en materia de seguridade
social.

•

S 35 CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas da seguridade social, os seus
requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

PE.3 - Prestacións contributivas de
Seguridade Social.

•

S 20 CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos
sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego
de nivel contributivo básico.

PE.4 - Protección por desemprego.•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de Seguridade Social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.
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Contidos

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

0,5A Seguridade Social como
piar do estado social. -
Análise do sistema
sanitario.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

TO.1 - A Seguridade
Social como piar do
estado social.

•

1,5A. S.S : Principais
características e estructura.
- Concepto de Seguridade
Social, características e
estructura do actual
sistema.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

PE.1 - Estructura do
Sistema de Seguridade
Social.

•

3,0Obrigas de empresarios e
traballadores en materia de
Seguridade Social. -
Identificación das principais
obrigas en materia de
seguridade social tanto de
empresarios como de
traballadores.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

PE.2 - Determinación
das principais obrigas
das persoas empresarias
e das traballadoras en
materia de seguridade
social.

•

3,0Prestacións da Seguridade
Social. - Identificación das
principais prestacións.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

PE.3 - Prestacións
contributivas de
Seguridade Social.

•

2,0A prestación por
desemprego - Identificación
de situacións legais de
desemprego e cálculo da
contía e duración en
situación de desemprego.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

PE.4 - Protección por
desemprego.

•

10,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Orientación Laboral. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. SI

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Autoanálise persoal e profesional. 0,511.1 Identificar o proceso de autoanálise

Formación permanente. 0,522.1 Definir a formación permanente e as súas formas.

Oportunidades de emprego e aprendizaxe en Europa. 0,533.1 Identificar as oportunidades.

Itineararios formativos relacionados coa titulación. 1,044.1 Identificar os itinerarios.

Determinación de requerimentos para o perfil do título. 0,555.1 Identificar os requerimentos.

Deseño do itinerario propio. 0,566.1 Dseñar o itinerario propio.

Fontes de información sobre o emprego. 1,077.1 Coñecer as diversas fontes de información.

Instrumentos de procura de emprego. 1,088.1 Coñecer os instrumenstos de procura de emprego.

O autoemprego. 0,599.1 Definir o concepto de autoemprego.

6.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que
permitan a toma de decisións profesionais.

TO.1 - Coñecemento dos propios intereses
e das propias capacidades formativo-
profesionais.

•

S 5 CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave
para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso produtivo.

LC.1 - Importancia da formación
permanente.

•

S 5 CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión
Europea.

TO.2 - Oportunidades europeas.•

S 5 CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

TO.3 - Definición e análise do sector
profesional do título .

•

S 10 CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

LC.2 - Itinerarios formativos relacionados co
sector

•

S 10 CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade
profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as
mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral.

LC.3 - Procesode toma de decisións.•

S 10 CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as
persoas coa titulación de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

LC.4 - Proceso de procura de emprego no
sector.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 40 CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de
emprego.

PE.1 - Técnicas e instrumentos de procura
de emprego.

•

S 5 CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados
co título.

LC.5 - Definición e análise do sector
profesional.

•

100TOTAL

4.12.e) Contidos

Contidos

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en instalacións eléctricas e automáticas.

 Proceso de toma de decisións.

 Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

 Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

4.12.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

0,5Autoanálise persoal e
profesional. - Descrición do
concepto de autoanálise.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

Internet.•

TO.1 - Coñecemento dos
propios intereses e das
propias capacidades
formativo-profesionais.

•

0,5Formación permanente. -
Definición e tipos de
formación permanente.

Explicación teórica.• Resolución exercicios.• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

Internet.•

LC.1 - Importancia da
formación permanente.

•

0,5Oportunidades de emprego
e aprendizaxe en Europa. -
Movemento de Trablladores
e Estudantes por Europa.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Webs•

Internet.•

TO.2 - Oportunidades
europeas.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Itineararios formativos
relacionados coa titulación.
- Coñecemento de
itinerarios formativos.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

TO.3 - Definición e
análise do sector
profesional do título .

•

0,5Determinación de
requerimentos para o perfil
do título. - Competencias e
capacidades requeridas.

Guía na posta en
común.

• Búsqueda guiada no
curriculum do ciclo de
aspectos relativos o
perfil do título. POsta
en común.

• Posta en común.• Internet.• LC.2 - Itinerarios
formativos relacionados
co sector

•

0,5Deseño do itinerario propio.
- Proceso de toma de
decisións.

Explicación teórica.• Resolución dun
itinerario.

• Itinerario resolto.• Internet.•

Ordenadores.•

Material facilitado polo
profesor.

•

LC.3 - Procesode toma
de decisións.

•

1,0Fontes de información
sobre o emprego. -
Identificación das fontes de
emprego.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Webs.•

Ordenadores•

Canón.•

Libro de texto.•

LC.4 - Proceso de
procura de emprego no
sector.

•

1,0Instrumentos de procura de
emprego. - Coñecemento
das técnicas e instrumentos
de procura de emprego.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Internet.•

PE.1 - Técnicas e
instrumentos de procura
de emprego.

•

0,5O autoemprego. - Definición
das formas de
autoemprego.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Internet.•

LC.5 - Definición e
análise do sector
profesional.

•

6,0TOTAL
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Equipos de Traballo. Conflicto e negociación. 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. SI

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. NO

4.13.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O equipo de traballo. 1,011.1 Identificar os equipos de traballo e as súas vantaxes.

Condicións para que un eqiupo de traballo sexa eficaz. 1,022.1 Coñecer e valorar as características dun eqiupo eficaz.

Actitudes máis habituais nos compoñentes do equipo. 0,533.1 Coñecer e valorar a importancia da actitude.

A comunicación no equipo de traballo.. 1,044.1 Coñecer e valorar as técnicas de comunicación.

Métodos para a resolución de conflictos. 1,055.1 Coñecer os métodos de valoración de conflictos.

Caso práctico Supervivencia na selva 1,066.1 Coñecer o proceso de toma de decisións e valoralo

Conflictos laborais. 0,577.1 Definir os conflictos colectivos.

6.0TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil
de técnico en instalacións eléctricas e automáticas e valoráronse as súas vantaxes sobre o
traballo individual.

PE.1 - Diferenciación entre equipo e grupo.•

S 20 CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos
ineficaces.

PE.2 - Equipos de traballo eficaces e
eficientes.

•

S 10 CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia
do equipo de traballo.

TO.1 - Participación no equipo de traballo:
desempeño de papeis, comunicación e
responsabilidades.

•

S 10 CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo
para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

LC.1 - Dinámicas de grupo.•

S 20 CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo
do equipo de traballo.

PE.3 - Técnicas para a resolución e
superación do conflicto.

•

S 5 CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de
traballo.

TO.2 - Valoración das vantaxes e os
inconvenientes do traballo en equipo.

•

S 5 CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos
obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

LC.2 - Vlaoración das vantaxes e os
inconvenientes do traballo en eqiupo.

•

S 10  CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución. PE.4 - Conceptos e tipos de conflictos.•
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100TOTAL

4.13.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector das instalacións eléctricas e automáticas segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.

  Conflitos colectivos.

4.13.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0O equipo de traballo. -
Diferenciación entre grupo
e equipo. Vantaxes do
eqiupo no sector.

A profesora explica
brevemente o concepto
de equipo de traballo as
diferenzas entre grupo
e equipo de traballo e
as vantaxes e
inconvenientes do
traballo en eqiupo.

• Os alumnos en
parellas, resolverán
unha actividade
práctica consistente en
identificar a existencia
dun grupo ou dun
equipo de traballo en
diferentes situacións
propostas pola
profesora.

•

Os alumnos, en
parellas,resolverán un
exercicio práctico
consistente en
determinar a
conveniencia de
traballar de xeito
individual ou en equipo,
analizando as vantaxes
e os inconvenientes de
cada opción en
diferentes situacións
propostas pola
profesora.

•

Posta en común dos
supostos prácticos
resoltos. Os equipos,
coas aportacións dos
compañeiros,
presentarán por escrito
a resolución dos casos
prácticos a profesora.

•

Cuestinarios resoltos.• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Procesador de textos.•

Material facilitado pola
profesora.

•

Libro de texto.•

PE.1 - Diferenciación
entre equipo e grupo.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Condicións para que un
eqiupo de traballo sexa
eficaz. - Identificación dun
eqiupo eficaz.

Explicación teórica .• Resolución de
exercicios prácticos.

• Casos resoltos.• Libro de texto.•

Material proporcionado
polo profesor.

•

PE.2 - Equipos de
traballo eficaces e
eficientes.

•

0,5Actitudes máis habituais
nos compoñentes do
equipo. - Identificación das
tres actiutudes máis
importantes.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

TO.1 - Participación no
equipo de traballo:
desempeño de papeis,
comunicación e
responsabilidades.

•

1,0A comunicación no equipo
de traballo.. - Identificación
dos elementos , barreiras e
estratexias de
comunicación.

Explicación teórica.• Resolución de
exercicios.

• Exercicios resoltos.• Libro de texto.•

Material facilitado polo
profesor.

•

LC.1 - Dinámicas de
grupo.

•

1,0Métodos para a resolución
de conflictos. -
Determinación dos
procedementos de
resolución de conflictos.

PE.3 - Técnicas para a
resolución e superación
do conflicto.

•

1,0Caso práctico
Supervivencia na selva -
Coñecemento do proceso
de toma de decicisións.

LC.2 - Vlaoración das
vantaxes e os
inconvenientes do
traballo en eqiupo.

•

TO.2 - Valoración das
vantaxes e os
inconvenientes do
traballo en equipo.

•

0,5Conflictos laborais. -
Definición dos tipos de
conflictos e formas de
solución.

PE.4 - Conceptos e tipos
de conflictos.

•

6,0TOTAL
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Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Formación e Orientación Laboral (FOL) evidenciarán a consecución de todos os

resultados de aprendizaxe dun xeito equilibrado e cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade, dado que

se trata de ensinanzas presenciais, o alumno/a deberá asistir regularmente ás actividades programadas, considerándose perda de avaliación

continua cando o número de faltas supere o 10% da duración do módulo, de conformidade coa  Orde do 12 de xullo de 2011(DOG nº136/2011 do

15 de xullo)

  MINIMOS ESIXIGLES para este módulo son:OS ESTABLECIDOS EN CADA UNIDADE.

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación

extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

CRITERIOS CALIFICACION: Para superar positivamente o módulo profesional aplicaranse os seguintes criterios de cualificación.-

1. Notas trimestrais de avaliación

A nota de cada avaliación será númerica, entre un e dez, sen decimais, polo que será redondeada ao enteiro máis próximo por defecto ou por

exceso tendo en conta os seguintes criterios: se o primeiro decimal e segundo son iguais ou inferiores a  0.66, a nota redondearase á baixa e se

son  iguais ou superiores 0,67 , redondearase á alza. A nota trimestral calcularase en base a suma de 2 conceptos:

A. PROBAS ESCRITAS: representan o 80% da nota trimestral. Para aplicar esta porcentaxe teránse en conta os seguintes criterios:

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de

diverso tipo: test, (tendo en conta que neste tipo de probas as respostas negativas  poderán restar ata o 50% do valor de unha correcta), preguntas

breves, casos prácticos, etc.. Recolleranse todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No caso de ter

varias probas será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Non se farán medias con notas

inferiores a 4 e é preciso que a nota media obtida neste apartado sexa igual o superior a 5 para poder superar o módulo.

B.-AS ACTIVIDADES, traballos , casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirannos para avaliar procedementos; traballos

individuais e de grupo nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos,

habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos procedimentais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Formarán parte tamén da

cualificación a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da avaliación de actitudes).  A

presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación con comentarios na aula e o traballo en equipo dos alumnos/as.

Valorarase de forma implicita na realización de actividades , o interese polo módulo, participación, cooperación e respeto polo módulo e opinións

compartidas polo resto de compañeiros.

Este último apartados( B) suporá un 20% da cualificación final do módulo. Considerarase superado o módulo cando a media ponderada de

contidos+ procedementos sexa igual ou superior a 5 puntos.

NOTA: para ter en conta o apartados B  (actividades ) é necesario que a media aritmética dos exames sexa igual ou superior a 4,5 e ademais será

necesario acadar no apartado B a metade da nota, é decir ¿. Resumindo, hai que chegar a un 4,5 de media coas probas escritas máis ter a

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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metade das atividades realizadas correctamente.

As unidades 12 e 13 avaliaranse unicamente a través de procedementos os que suporán o 100% da nota.

2. Nota final do módulo.

A nota final será a media das tres notas trimestrais de avaliación, modificadas en función das notas obtidas nas partes recuperadas, e sendo

necesario ter aprobadas cada unha delas para o cálculo da media.

Ó alumono/a que sexa descuberto copiando retiraráselle o exame e terá que recuperalo no periodo oficial de xuño.

ALUMNOS DE 2º CO MÓDULO DE FOL PENDENTE.

Antes da proposta da FCT en periodo ordinario, realizarán unha proba final dos contidos do módulo , sendo preciso acadar polo menos un 50% da

nota do exame excrito e entregar exercicios e tarefas encomendadas se é o caso.

Levaránse a cabo no periodo oficialmente establecido para tal fin e poderán consistir só nun exame escrito ou nun exame escrito que se

complemente coa entrega de actividades e traballos,sendo en todo caso a nota do exame o 100% da nota final, tendo en conta o sistema de

redondeo xa mencionado con anterioridade.(exame sobre 10)

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

A criterio do profesor ponderase realizar recuperacións parciais ( sempre á volta dos periodos vacacionais )no caso do primeiro e segundo

trimestre,en caso de suspender o terceiro poderase facer a proba con aterioridade  a data oficial de recuperacións. Estas recuperacións consistirán

nun exame que para ser superado terá que ter unha valoración dun 5.. Se o profesor o estima oportuno poderá exixir a entrega previa de

actividades de recuperación para ter dereito a estas recuperacións. A nota do exame na recuperación será como máximo dun 8, sendo esta nota o

100% da nota trimestral.Aplicarase o mesmo sistema de redondeo mencionado con anterioridade.

Por outra banda o alumno terá unha segunda oportunidade de recuperación no periodo oficial de xuño, no que se presentará as partes que lle

quedasen pendentes de aprobar sendo un 8 a nota máxima de recuperación onde se aplicará o mesmo sistema de redondeo mencionado con

anterioridade.

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

Para os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua levaráse a cabo:

 -Unha proba escrita sobre os contidos do módulo que constará de preguntas teóricas e casos prácticos.
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- Igualmente, esixiráselle a presentación de traballos, similares aos que tiveron que presentar os seus compañeiros ao longo do curso.

- Nota mínima do exame final 5.

- A nota final do modulo corresponderá coa nota do exame despois de aplica-lo sistema de redondeo xa mencionado, onde so se poderá optar

como máximo a un 8.

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

Dado que no proceso de ensino-aprendizaxe é preciso levar a cabo un control periódico, para verificar que os obxetivos prantexados inicialmente

se van cumprindo tal e como se deseñaron, e, de non ser así, analizar as causas do incumprimento e adoptar as medidas precisas, resulta lóxico

que o documento base deste proceso resulte avaliado.

Para eso o Departamento reunirase, tal e como a normativa esixe, cunha periodicidade mínima mensual para ir analizando en que medida se

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas correctoras no caso contrario. Este análise será máis profundo despois de cada avaliación e xa con

resultados.

Ao remate do curso resumiranse as principais desviacións producidas e as distintas medidas adoptadas na memoria final. Estas conclusións serán

básicas para a elaboración da programación do curso seguinte.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso realizarase aos/ás alumnos/as unha enquisa-avaliación previa, coa intención de apreciar o nivel de coñecemento que posúen

respecto ós contidos que integran o módulo de F.O.L..  Esta avaliación permitirá determinar o punto de partida no proceso de ensinanza-

aprendizaxe.

Ademáis desa enquisa, a observación directa permitirá detectar a existencia de alumnado con necesidades educativas especiais

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

Para o alumnado que o precise, adoptaranse medidas de reforzo que serán consensuadas e coordinadas co departamento de orientación

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A finalidade da educación é o desenvolvemento integral do alumnado. Isto supón atender non só ás capacidades cognitivas ou intelectuais dos

alumnos senón tamén ás súas capacidades afectivas, motoras, de relación interpersoal e de inserción e actuación social.

A formación ético-moral, xunto coa formación científica, debe posibilitar esa formación integral.

O carácter transversal fai referencia a diferentes aspectos:
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Os temas transversais abranguen contidos de varias disciplinas e o seu tratamento debe ser abordado dende a complementariedade.

Non poden formularse como un programa paralelo ao desenvolvemento do currículo, senón inserido na dinámica diaria do proceso de ensino-

aprendizaxe.

Son transversais porque deben impregnar a totalidade das actividades do centro.

Por outra banda, os temas transversais deben contribuír especialmente á educación en valores morais e cívicos do alumnado.

Son considerados temas transversais:

- Ecuación moral e cívica.

- Ecuación para a paz.

- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos os dous sexos.

- Educación ambiental.

- Educación para a saúde.

- Educación vial.

- Educación do consumidor.

- Educación para o desenvolvemento.

- Educación para o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación.

Para tratar os temas transversais, tarefa complexa na Formación Profesional, o procedemento que se segue é o seguinte:

Determinar os temas transversais que, dunha forma natural e non forzada, aparecen nos obxectivos do módulo.

Definir os obxectivos específicos a lograr para cada un deles.

Indicar as unidades de traballo onde deben aplicarse.

Sinalar a metodoloxía a utilizar.

Indicar unha proposta de avaliación.

A finalidade da educación é o desenvolvemento integral do alumnado.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

ACTIVIDADES DO CURSO ACADÉMICO: 2016-17

¿1º trimestre. Curso queimaduras no sector eléctrico.  Decembro. Luns tarde

No centro educativo.

¿2º trimestre.  Marzo día completo

Empresa Endesa.

 Ponferrada

¿3º trimestre.  Maio día completo

Xulgado do Social
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Ourense

- 41 -




