ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
36013771

Centro

Ano
académico
2017/2018

Concello

Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMA

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Instalación e mantemento

CSIMA03

Ciclo formativo
Mecatrónica industrial

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao superior

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2017/2018

8

140

168

MPMP09_41 Planificación de sistemas mecatrónicos

2017/2018

8

70

84

MPMP09_41 Elaboración de documentación en sistemas mecatrónicos

2017/2018

8

70

84

MP0941

Nome
Configuración de sistemas mecatrónicos

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

JUAN CARLOS MUÑIZ ABUÍN

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Este técnico integrarase en departamentos técnicos de mantemento e nas divisións de instalación e montaxe en planta de sistemas mecatrónicos
industriais dos diversos sectores produtivos. En xeral desenvolve o seu traballo en grandes e medianas empresas.
Dado que as actividades de configuración e optimización de sistemas mecatrónicos industriais, así como a planificación, supervisión e/ ou
execución da súa montaxe e o seu mantemento desenvolveránse na súa práctica totalidade nos sectores produtivos, e dado que non é posible
relacionar exhaustivamente todos eles, cítanse a continuación algúns dos subsectores donde este técnico pode desempeñar o seu traballo:
- Industrias extractivas.
- Metalurxia e fabricación de produtos metálicos.
- Industria da construción de maquinaria e equipamento mecánico.
- Construción e montaxe de vehículos automóbiles.
- Industria téxtil.
- Edición e artes gráficas.
- Produtos alimentarios e bebidas.
- Enxeñaría e servizos de mantemento.
Esta figura profesional sitúase funcionalmente nas áreas de:
- Enxeñaría, planificación e programación de procesos de mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial, compras,
execución, e control de calidade e loxística de mantemento e reparación de maquinaria e equipamento industrial.
- Instalación e montaxe en planta de maquinaria e equipamento industrial.
O contorno tecnolóxico da figura profesional engloba os campos de:
- Ensamblaxe, instalación e posta a punto de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.
- Mantemento preventivo, sistemático, predictivo e correctivo, así como reparación do equipamento industrial.
- Diagnóstico de avarías.
- Deseño, planificación e programación do mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.
- Calidade, loxística e auditoría do mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.
Os coñecementos atópanse ligados a:
- Sistemas eléctricos, electrónicos, de comunicación industrial, SCADA, mecánicos, pneumáticos e hidráulicos.
- Regulación e control.
- Técnicas de mecanizado e unión.
- Técnicas e equipamentos de engranaxe e refrixeración de mecanizados.
- Normalización.
- Planos e esquemas.
- Coñecemento e interpretación de directivas e normativa aplicable nos procesos de montaxe e mantemento.
A título de exemplo e con fins de orientación profesional enumérase deseguido, de xeito xenérico, un conxunto de ocupacións ou postos de traballo
que poden ser desempeñados por esta figura profesional:
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- Técnico/a en planificación e programación de procesos de mantemento de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.
- Xefe/a de equipo de montadores/oras de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.
- Xefe/a de equipo de mantedores/oras de instalacións de maquinaria e equipamento industrial.
Terminoloxía:
UC. Unidade de competencia
UF. Unidade Formativa
RP. Realizacións Profesionais
CR. Criterios de realización
CA. Criterios de Avaliación
RA. Resultados de aprendizaxe
BC. Bloques de contidos (Contidos Básicos)
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
U.D.

Título

1

INTRODUCIÓN AOS
SISTEMAS
MECATRÓNICOS
O DESEÑO, O
CÁLCULO, A
FABRICACIÓN E O
ACCIONAMENTO DE
SISTEMAS
MECATRÓNICOS
A ERGONOMÍA E A
SEGURIDADE NO
USO DAS MÁQUINAS
A ELABORACIÓN DE
PLANOS MEDIANTE
CAD
A ELABORACIÓN DA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA I
A ELABORACIÓN DA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA II
A ELABORACIÓN DE
ORZAMENTOS
A COMPOSICIÓN E
MONTAXE DA
DOCUMENTACIÓN

2

3
4
5
6
7
8

Duración (sesións)

Peso (%)

DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS MECATRÓNICOS. DEFINICIÓNS BÁSICAS

Descrición

6

5

DESEÑO DE MECANISMOS, ESTRUTURA CONSTRUTIVA DAS MÁQUINAS E TIPOS DE ACCIONAMENTO

32

25

RUÍDO E VIBRACIÓNS, E AVALIACIÓN DE RISCOS. CASO PRÁCTICO

20

10

PLANOS DE CONXUNTO E DE DESPEZO. TOLERANCIAS, AXUSTES E ACABADOS SUPERFICIAIS.
NORMATIVA

40

20

MEMORIAS DESCRITIVA E DE CÁLCULO, ANEXOS E PREGO DE CONDICIÓNS

40

20

PLAN DE OBRA E MANUAL DE FUNCIONAMENTO

18

10

ORZAMENTOS PARCIAIS E ORZAMENTO TOTAL

9

5

MONTAXE E ENCADERNADO DA DOCUMENTACIÓN

3

5
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD
INTRODUCIÓN AOS SISTEMAS MECATRÓNICOS

Duración
6

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Determina as características do sistema mecatrónico ou das modificacións que se van realizar, analizando o programa de necesidades e as condicións de
deseño.

Completo
NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Obtivéronse os datos de partida relativos ao sistema ou á modificación.
CA1.2 Obtívose información sobre os subsistemas que integran o conxunto.
CA1.3 Propuxéronse solucións de configuración.
CA1.6 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas.
CA1.7 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector.

4.1.e) Contidos
Contidos
Implantación e colocación de equipamentos, liñas, etc.
Tipos de cimentacións e bancadas de equipamentos.
Cadros e instalacións mecánicas, eléctricas, pneumáticas e hidráulicas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD
O DESEÑO, O CÁLCULO, A FABRICACIÓN E O ACCIONAMENTO DE SISTEMAS MECATRÓNICOS

Duración
32

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

Completo

RA1 - Determina as características do sistema mecatrónico ou das modificacións que se van realizar, analizando o programa de necesidades e as condicións de
deseño.

SI

RA2 - Configura o sistema ou a súa modificación, seleccionando equipamentos e elemento, e xustifica a elección.

SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Obtivéronse os datos de partida relativos ao sistema ou á modificación.
CA1.2 Obtívose información sobre os subsistemas que integran o conxunto.
CA1.3 Propuxéronse solucións de configuración.
CA1.4 Avaliouse a viabilidade das solucións.
CA1.5 Seleccionouse a solución idónea para configurar o sistema ou a modificación.
CA1.6 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas.
CA1.7 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector.
CA2.1 Identificáronse os sistemas, os grupos funcionais e os elementos mecatrónicos afectados.
CA2.2 Configuráronse os sistemas mecatrónicos, satisfacendo os requisitos funcionais.
CA2.3 Identificáronse os elementos mecatrónicos que requiran determinar as súas dimensións e formas.
CA2.4 Identificáronse os elementos ou compoñentes críticos do produto.
CA2.5 Especificáronse os esforzos aos que están sometidos os elementos e os órganos, así como as súas dimensións.
CA2.6 Establecéronse as dimensións de elementos e órganos.
CA2.7 Seleccionáronse os elementos mecatrónicos comerciais e de subministracións industriais.
CA2.8 Calculouse a vida útil dos elementos normalizados sometidos a desgaste ou rotura.

4.2.e) Contidos
Contidos
Implantación e colocación de equipamentos, liñas, etc.
0Puntos de lubricación.
Especificacións técnicas de sistemas automatizados.

-6-

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Contidos
Tipos de cimentacións e bancadas de equipamentos.
Cadros e instalacións mecánicas, eléctricas, pneumáticas e hidráulicas.
Interpretación de esquemas mecánicos, eléctricos, pneumáticos e hidráulicos eléctrico-electrónicos.
Condicións da posta en marcha de sistemas mecatrónicos.
Procedementos de posta en marcha de sistemas mecatrónicos.
Cadeas cinemáticas.
Réximes de funcionamento.
Características dos procesos produtivos.
Desenvolvemento de solucións construtivas de produtos mecatrónicos.
Dimensionamento e selección de elementos.
Catálogos comerciais de elementos mecatrónicos.
Cálculo da vida útil dos elementos normalizados.
Planos necesarios para a modificación do sistema.
Integración de sistemas de adquisición de datos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD
A ERGONOMÍA E A SEGURIDADE NO USO DAS MÁQUINAS

Duración
20

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

Completo

RA1 - Determina as características do sistema mecatrónico ou das modificacións que se van realizar, analizando o programa de necesidades e as condicións de
deseño.

NO

RA2 - Configura o sistema ou a súa modificación, seleccionando equipamentos e elemento, e xustifica a elección.

NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.4 Avaliouse a viabilidade das solucións.
CA1.5 Seleccionouse a solución idónea para configurar o sistema ou a modificación.
CA1.6 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas.
CA2.1 Identificáronse os sistemas, os grupos funcionais e os elementos mecatrónicos afectados.
CA2.3 Identificáronse os elementos mecatrónicos que requiran determinar as súas dimensións e formas.
CA2.6 Establecéronse as dimensións de elementos e órganos.

4.3.e) Contidos
Contidos
Requisitos ergonómicos.
Normas de seguridade e ambientais aplicables á configuración de sistemas mecatrónicos.
Selección dos elementos de seguridade e control.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD
A ELABORACIÓN DE PLANOS MEDIANTE CAD

Duración
40

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA1 - Elabora planos de conxunto e de detalle, dando resposta ás modificacións introducidas e seleccionando o sistema e o formato máis adecuados.

Completo
SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA1.1 Seleccionouse a escala que cumpra utilizar.
CA1.2 Determináronse alzados, plantas e seccións necesarios para lle dar unha mellor definición ao debuxo.
CA1.3 Ordenáronse as vistas ou as informacións necesarias que aparecen nun mesmo plano.
CA1.4 Representáronse os alzados, as plantas, os perfís e as seccións que forman parte da información gráfica que conteñen os planos.
CA1.5 Seleccionáronse os utensilios, o soporte e os formatos máis adecuados para a realización dos planos.
CA1.6 Identificáronse e nomeáronse os planos que inclúe o proxecto.
CA1.7 Cotáronse os planos, determinando a posición e a ensamblaxe dos sistemas mecatrónicos.
CA1.8 Identificouse a simboloxía de elementos normalizados nos planos.

4.4.e) Contidos
Contidos
Deseño asistido por computador: CAD, CAM. CIM, CAE.
Debuxos de conxunto: características. Cadro de rotulaxe. Marcas e lista de materiais.
Tolerancias dimensionais. Calidade e posición da zona de tolerancia.
Axustes. Sistemas ISO de axuste.
Esquemas de distribución. Planos xerais.
Planos de detalle. Planos de montaxe.
Simboloxía de elementos normalizados.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD
A ELABORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA I

Duración
40

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA3 - Elabora a documentación técnica da configuración dun sistema mecatrónico ou as súas modificacións, cubrindo todas as súas partes.

Completo
NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA3.2 Elaborouse o prego de condicións dun sistema mecatrónico.
CA3.3 Determináronse as condicións de entrega, embalaxe e transporte das subministracións que deba cumprir o provedor.
CA3.4 Realizáronse propostas de homologación de elementos non estandarizados.
CA3.6 Compuxéronse e montáronse ordenadamente os documentos do sistema mecatrónico.

4.5.e) Contidos
Contidos
Elaboración da documentación técnica.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD
A ELABORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA II

Duración
18

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA3 - Elabora a documentación técnica da configuración dun sistema mecatrónico ou as súas modificacións, cubrindo todas as súas partes.

Completo
NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA3.1 Determinouse o plan de obra da implantación ou modificación dun sistema mecatrónico.
CA3.5 Elaborouse o manual de funcionamento dos sistemas mecatrónicos.
CA3.6 Compuxéronse e montáronse ordenadamente os documentos do sistema mecatrónico.
CA3.7 Actualizáronse os historiais dos elementos mecatrónicos e das modificacións realizadas sobre eles.
CA3.8 Establecéronse pautas para a revisión e a actualización da documentación técnica.

4.6.e) Contidos
Contidos
Elaboración da documentación técnica.
Dossier de máquina.
Plan de obra.
Manual de funcionamento.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
7

Título da UD
A ELABORACIÓN DE ORZAMENTOS

Duración
9

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

Completo

RA2 - Elabora orzamentos dos sistemas ou das modificacións, utilizando aplicacións informáticas e bases de prezos.

SI

RA3 - Elabora a documentación técnica da configuración dun sistema mecatrónico ou as súas modificacións, cubrindo todas as súas partes.

NO

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA2.1 Empregáronse criterios de medición na realización das medicións.
CA2.2 Empregáronse criterios de valoración para a elaboración de orzamentos.
CA2.3 Utilizáronse aplicacións informáticas na elaboración do orzamento.
CA2.4 Utilizáronse bases de datos de prezos de instalacións.
CA2.5 Xeráronse os prezos a partir de catálogos de fabricante.
CA3.6 Compuxéronse e montáronse ordenadamente os documentos do sistema mecatrónico.

4.7.e) Contidos
Contidos
Medicións: criterios de medición.
Orzamentos: capítulos; unidades de obra; criterios para a valoración.
Aplicacións informáticas. Uso de bases de datos de prezos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
8

Título da UD
A COMPOSICIÓN E MONTAXE DA DOCUMENTACIÓN

Duración
3

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo
RA3 - Elabora a documentación técnica da configuración dun sistema mecatrónico ou as súas modificacións, cubrindo todas as súas partes.

Completo
NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación
CA3.6 Compuxéronse e montáronse ordenadamente os documentos do sistema mecatrónico.
CA3.7 Actualizáronse os historiais dos elementos mecatrónicos e das modificacións realizadas sobre eles.
CA3.8 Establecéronse pautas para a revisión e a actualización da documentación técnica.

4.8.e) Contidos
Contidos
Elaboración da documentación técnica.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
5.1.- Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva do módulo.
- Para acadar a avaliación positiva do módulo, o alumnado deberá obter unha "nota media" superior ou igual a cinco puntos, segundo se explica no
apartado 5.2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.
5.2.- Criterios de cualificación.
- Durante o tempo establecido para a planificación e a elaboración da documentación de un Sistema Mecatrónico por parte do alumnado, o
profesor realizará un seguimento individualizado da súa evolución, utilizando para elo como referente os criterios de avaliación expostos en
apartados anteriores.
- Segundo o alumnado acade todos ou en parte os criterios de avaliación referidos, adxudicaráselle unha nota numérica. Esta nota, será a media
aritmética obtida a través de dúas follas excel; a primeira de "Seguimento do alumnado" e a segunda de "Lectura e presentación da documentación
do Sistema Mecatrónico". A nota que resulte como "nota media", será redondeada á alza (si o primeiro número decimal é igual ou superior a cinco),
ou á baixa (si é inferior a cinco). A nota resultante será a reflectida na columna denominada "nota media corrixida" (véxanse as referidas follas
excel).
- Para acadar a avaliación positiva do módulo, o alumnado deberá obter unha "nota media" superior ou igual a cinco puntos.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
1.- O Departamento programará un plan de traballo, informando do contido mínimo esixido e as actividades de recuperación. O profesor/a de cada
módulo será responsable da avaliación destes alumnos.
2. Os profesores que desenvolvan as actividades de recuperación serán os responsables de realizar o seguimento dos alumnos, avaliando de
forma continuada os seus progresos, podéndose ademais programar probas parciais ao longo do período correspondente ás actividades lectivas.

Procedemento de recuperación para o Módulo "Configuración de Sistemas Mecatrónicos":

- O alumno/a que chegado o mes de abril NON acade favorablemente os criterios mínimos de avaliación expostos, deberá asistir ata o mes de
xuño ás clases de recuperación ou de apoio (nun horario establecido para tal fin) en donde se lle axudará na resolución de todas aquelas dúbidas
referentes ó módulo que lle poideran xurdir.
- O alumno/a deberá expoñer e defender diante do resto dos compañeiros/as que tamén teñan o módulo pendente (se os houbera) e en presencia
do profesor que imparte o módulo, a documentación do Sistema Mecatrónico previamente definido que quedase pendente de avaliar durante os
trimestres 4º e 5º (outubro a marzo). A lectura e defensa da dita documentación farase no mes de xuño (*), nas datas e horas que a tal efecto se
exporán con anterioridade.
- Si chegado o mes de xuño, e unha vez exposta e defendida a documentación do Sistema Mecatrónico previamente definido, o alumno/a acadase
favorablemente os criterios de avaliación expostos, será avaliado/a positivamente no dito módulo; en caso contrario, o alumno/a constará como
non apto/a no mencionado módulo. Os criterios de cualificación serán os indicados no apartado 5.2.- "CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN".
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(*) A exposición e defensa da documentación do Sistema Mecatrónico previamente definido e pendente de avaliar poderase levar a cabo antes do
mes de xuño, a petición do alumno/a, si o profesor considera que o dito alumno/a acadou favorablemente os criterios de avaliación expostos. En
calquera caso, a avaliación será no mes de xuño.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
1.- Explicar ao alumnado que chegase a esta situación, a lexislación ao respecto.
2.- Calquera alumno/a que se achase na devandita situación, someterase ao final do curso á realización dunha proba obxectiva, escrita, de acordo
cos criterios de avaliación previamente establecidos. Esta proba escrita constará de:
- (**)
3.- Este será o único instrumento para a avaliación do alumno e non outro. O alumno/a considerarase apto/a se acada o 50% da puntuación.
4.- No seu caso, poderá tamén esixirse ao alumnado para superar esa proba extraordinaria a presentación de traballos, cuestionarios e comprobar
a destreza no manexo de aplicacións informáticas (que foran utilizadas ao longo do curso) e que o Departamento considere complementos
necesarios de algunha parte da materia. A presentación en tempo e a correcta realización será condición indispensable para acadar a avaliación
positiva do módulo, en xuño.

Procedemento para a realización da proba extraordinaria do Módulo" Configuración de Sistemas Mecatrónicos":

- Os alumnos/as que perderan o dereito á avaliación contínua, poderán realizar unha proba extraordinaria que lles permita demostrar a adquisición
das capacidades terminais elementais (mínimos esixibles expostos no apartado 5) establecidas para este módulo.

- (**) A proba extraordinaria consistirá na realización da elaboración da documentación correspondente a un Sistema Mecatrónico determinado,
similar á realizada durante o curso. A mencionada documentación poderá ver reducida a súa extensión para dar máis tempo ao alumnado na
realización da mesma, pero incluirá, como mínimo, o seguinte: unha memoria descritiva, xustificativa, e de cálculo; uns planos de conxunto e de
detalle ou fabricación completos e correctamente definidos, e un orzamento.

- A realización da mencionada documentación permitirá ó profesor do módulo comprobar a adquisición por parte do alumnado das capacidades
terminais elementales (mínimos esixibles expostos no apartado 5) establecidas para este módulo.
- Durante os últimos días de maio ou primeiros de xuño, o profesor fará un único chamamento, por escrito, para a realización da proba
extraordinaria. Este chamamento será colocado no taboleiro oficial do centro, polo menos con sete días de antelación. Nel indicarase, entre outros:
identificación do ciclo e do módulo, data/s, horario e lugar para a realización da proba.
- O lugar de realización da proba extraordinaria (normalmente aula de clase habitual) contará cos medios e recursos didácticos necesarios.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
O departamento da familia profesional de Instalación e Mantemento realizará, cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das
programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de
desviacións.
A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias. O referido
seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o caso, do equipo docente do ciclo.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Realizarase durante o primeiro mes de curso e terá como obxectivo avaliar cal é o estado de coñecementos e habilidades individuais dos alumnos
e identificar posibles dificultades de aprendizaxe e problemas de comportamento. O equipo docente poderá adoitar decisións comúns cando así o
requira a dinámica do grupo de alumno/as.
Utilizaranse como instrumentos de avaliación, os seguintes:
1.- Os informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada, de ser o caso.
2.- Os estudos académicos ou das ensinanzas de formación profesional inicial ou para o emprego previamente realizados.
3.- Os informes ou ditames específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo.
4.- A experiencia profesional previa.
5.- A observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
O reforzo educativo debe ter como obxectivo conseguir un ensino máis adaptado a cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo
todas as súas capacidades, non ciñéndose exclusivamente aos aspectos intelectuais e de coñecemento, senón tendo en conta tamén os de
axuste persoal, emocional e social.
Medidas de reforzo incluídas na estrutura da aula:
Este tipo de estratexias non modifica a organización do Centro, nin do ciclo nin do nivel, senón que se concreta dentro da aula. É, por tanto, fácil de
realizar no sentido de que non require contar con máis medios persoais que o profesor da aula e, en algúns casos, o profesorado que conte con
horario destinado ao reforzo educativo.
Son medidas que requiren unha gran planificación da Programación da aula e flexibilidade metodolóxica.
1.- Estratexias de Programación:
- Establecer, con claridade, os obxectivos mínimos a conseguir por todo o grupo.
- Preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de profundización, variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que
se pon en xogo.
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2.- Estratexias de Recursos Materiais:
- Biblioteca de recursos con materiais que permitan realizar actividades de repaso, reforzo e profundización.
3.- Estratexias Espaciais:
- Localización do alumnado no sitio máis adecuado tendo en conta as súas características.
4.- Estratexias Persoais:
- Axuda entre iguais: Titoría entre alumnos: un alumno, considerado experto nunha habilidade ou contido determinados, instrúe ou axuda a outros
que non o dominen.
- Aprendizaxe cooperativa: grupos heteroxéneos de alumnos que teñen o obxectivo de conseguir unha meta común; para conseguilo é
imprescindible a participación de cada un dos membros do grupo.
- Traballo colaborativo en pequeno grupo (homoxéneos por capacidade ou por rendemento) ou en parella.

9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Educación en valores:
Construíndo e potenciando relacións pacíficas entre o alumnado, cultivando as condutas asertivas, a aceptación das diferenzas, a
multiculturalidade, a tolerancia, o respeto aos Dereitos Humanos, etc... que se englobarían nun xeral sobre a Educación para a convivencia e a
tolerancia e a forma de resolución non violenta dos conflitos que poidan xurdir entre eles.
Educación ambiental:
Promovendo o respecto, coidado e promoción do medio ambiente.
Educación para a saúde e seguridade laboral:
Fomentando o interés polos hábitos e costumes sans.
Educación do consumidor:
Consistindo en promover todo tipo de accións polas que os alumnos filtren a información recibida, de xeito consciente, crítica, responsable e
solidaria, así como as decisións consecuentes para a compra de bens e servizos, tendo en conta os valores persoais, a utilización dos recursos e
as consideracións ecolóxicas adecuadas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Levaránse a cabo todas aquelas actividades que sexan acordadas polo Departamento, que serán remitidas á Comisión de Coordinación
Pedagóxica (CCP).
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A realización das mencionadas actividades estará condicionada á súa aprobación polo Consello Escolar.

10.Outros apartados
10.1) Folla Excel nº I
SEGUIMENTO INDIVIDUALIZADO DO ALUMNADO. Autoría propia
10.2) Folla Excel nº II
EXPOSICIÓN E PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN DO SISTEMA MECATRÓNICO. Autoría propia.
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