
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Politécnico de Santiago 2017/201815015767 Santiago de Compostela

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 (*)

MP0233 Electrónica 32017/2018 107107

MPMP02_33 Electrónica dixital 32017/2018 4545

MPMP02_33 Electrónica analóxica 32017/2018 6262

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

Profesorado asignado ao módulo FERNANDO JOSÉ FERNÁNDEZ PEDROSA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Non é necesario facer unha maior concreción do currículo ao entorno produtivo do CIFP.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

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

1 Introducir os sistemas de numeración e codificación utilizados no ámbito da electrónica dixital.Sistemas de
numeración dixitais.

8 10

2 Introducción das portas lóxicas e a súa utilización como elemento dun circuíto dixital.Análise de circuítos
con portas lóxicas.

12 13

3 Análise e montaxe e/ou simula-ción de circuítos secuenciais.Circuítos
combinacionais.

13 14

4 Análise e montaxe e/ou simula-ción de circuítos secuenciais.Circuítos secuenciais. 12 13

5 Dar a coñecer as particularidades e características técnicas dos principais compoñentes que forman parte de
todo circuíto eléctronico.

Compoñentes básicos
dos circuítos
electrónicos.

8 5

6 Rectificación e filtrado.Simboloxía e aplicación como bloques de unha fonte de alimentación.Circuítos de
rectificación. Fontes
de alimentación.

16 13

7 Utilización de transistores e amplificadores operacionais no ámbito dos circuítos amplificadores.O transistor. O
amplificador
operacional.

13 11

8 Análise e estudo dos compoñentes e circuítos utilizados na electrónica de potencia.Electrónica de
potencia.

13 11

9 Parámetros e características dos circuítos xeradores de sinal.Osciladores.
Xeradores de sinal.

12 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Sistemas de numeración dixitais. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais utilizadas nos circuítos electrónicos dixitais.

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

CA1.4 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diferentes fabricantes.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Introdución ás técnicas dixitais.  Sistemas dixitais.  Sistemas de numeración. Álxebra de Boole. Funcións lóxicas. Simboloxía.  Equipamentos de medida.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Análise de circuítos con portas lóxicas. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais utilizadas nos circuítos electrónicos dixitais.

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

CA1.4 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diferentes fabricantes.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Análise de circuítos con portas lóxicas.  Tipos de portas lóxicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND e EXOR.  Circuítos integrados e familias lóxicas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Circuítos combinacionais. 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais utilizadas nos circuítos electrónicos dixitais.

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

CA1.4 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas.

CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais.

CA1.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA1.7 Verificouse o funcionamento dos circuítos.

CA1.8 Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación.

CA1.9 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diferentes fabricantes.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise de circuítos combinacionais.  Codificadores e decodificadores.  Multiplexores e demultiplexores. Comparadores.

 Software de simulación.

 Aplicacións prácticas con circuítos combinacionais.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Circuítos secuenciais. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Describíronse diferenzas entre circuítos combinacionais e secuenciais.

CA2.2 Describíronse diferenzas entre sistemas síncronos e asíncronos.

CA2.3 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais.

CA2.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA2.5 Utilizáronse os instrumentos lóxicos de medida axeitados.

CA2.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA2.7 Verificouse o funcionamento de circuítos básicos secuenciais.

CA2.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos lóxicos secuenciais.

CA2.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Análise de circuítos secuenciais.

 Biestables (asíncronos e síncronos) RS, JK, T e D.

 Rexistros de desprazamento.

 Contadores.

 Simboloxía.

 Equipamentos de medida.

 Software de simulación.

 Aplicacións prácticas con circuítos secuenciais.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Compoñentes básicos dos circuítos electrónicos. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas características e as súas aplicacións. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes.

CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos.

CA1.3 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc.

CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA1.8 Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes pasivos: tipos, características e aplicacións.  Resistencias fixas e axustables, e potenciómetros.  Condensadores.  Bobinas. Transformadores.

 Simboloxía.

 Instrumentación en electrónica analóxica: multímetro, osciloscopio, etc.

 Montaxe e experimentación de circuítos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Circuítos de rectificación. Fontes de alimentación. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

RA2 - Recoñece fontes de alimentación, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes.

CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos.

CA1.3 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc.

CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA1.6 Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros.

CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA1.8 Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas.

CA1.9 Describíronse as aplicacións reais deste tipo de circuítos.

CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

CA2.1 Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non conmutadas.

CA2.2 Describiuse o funcionamento dos bloques que compoñen os sistemas completos de alimentación.

CA2.3 Identificáronse as características máis salientables proporcionadas por fabricantes consultando información técnica e comercial.

CA2.4 Describíronse as configuracións de circuítos reguladores integrados.

CA2.5 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc.

CA2.6 Describíronse as aplicacións reais.

CA2.7 Verificouse o funcionamento de fontes conmutadas.

CA2.8 Describíronse aplicacións reais das fontes conmutadas.

4.6.e) Contidos
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Contidos

 Compoñentes activos: tipos, características e aplicacións.  Díodos semicondutores. Rectificación. Filtros.  Transistores.  Compoñentes optoelectrónicos: led, fotodíodos, fototransistores e
optoacopladores.
 Simboloxía.

 Software de simulación.

 Técnicas de soldadura e desoldadura nas montaxes electrónicas.

 Fontes lineais: estabilización e regulación con dispositivos integrados.

 Fontes conmutadas: características e fundamentos. Bloques funcionais. Modulación PWM.  Convertedores.

 Montaxe de fontes de alimentación.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas das fontes de alimentación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 O transistor. O amplificador operacional. 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Recoñece circuítos amplificadores, e determina as súas características e as súas aplicacións. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse os tipos de circuítos amplificadores.

CA3.2 Describíronse os parámetros e as características dos circuítos amplificadores.

CA3.3 Identificáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas.

CA3.4 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA3.5 Verificouse o seu funcionamento.

CA3.6 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados.

CA3.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos amplificadores.

CA3.8 Consultouse e interpretouse información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos circuítos amplificadores.

 Simboloxía e identificación de compoñentes.

 Amplificadores operacionais. Funcionamento básico: parámetros e características fundamentais. Aplicacións básicas con dispositivos integrados.  Montaxes básicos con amplificadores
operacionais.
 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas dos amplificadores.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Electrónica de potencia. 13

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Recoñece sistemas electrónicos de potencia, e verifica as súas características e o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de potencia.

CA4.2 Identificouse a función de cada bloque do sistema.

CA4.3 Enumeráronse as características máis salientables dos compoñentes.

CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA4.5 Verificouse o funcionamento dos compoñentes (tiristor, diac, triac, etc.).

CA4.6 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA4.7 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados.

CA4.8 Visualizáronse os sinais máis significativos.

CA4.9 Describíronse aplicacións reais dos sistemas de alimentación controlados.

CA4.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Tiristor, fototiristor, triac e diac.

 Aplicación a sistemas de alimentación controlados.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Verificación do funcionamento dos compoñentes.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Osciladores. Xeradores de sinal. 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece circuítos de temporización e oscilación, e verifica as súas características e o seu funcionamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de temporización e oscilación con dispositivos integrados.

CA5.2 Describiuse o funcionamento de temporizadores e osciladores.

CA5.3 Verificouse o funcionamento dos circuítos de temporización e dos circuítos osciladores.

CA5.4 Identificouse a simboloxía normalizada.

CA5.5 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados.

CA5.6 Montáronse ou simuláronse circuítos.

CA5.7 Visualizáronse os sinais máis significativos.

CA5.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos integrados de temporización e oscilación.

CA5.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de diversos fabricantes.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Temporizadores.

 Osciladores.

 Equipamentos de medida e comprobación.

 Aplicacións prácticas dos circuítos de temporización e de oscilación.
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MÍNIMOS ESIXIBLES:

Manexar axeitadamente distintos sistemas de numeración e códigos, así como a conversión entre eles.

Manexar axeitadamente a álxebra de Boole, funcións lóxicas e simplificación destas.

Coñecer os distintos tipos de portas lóxicas, simboloxía e relacións entrada saída.

Diferenciar as principais características dos principais tipos de familias de circuítos integrados.

Análise, simboloxía e relacións entrada saída de circuítos combinacionais.

     - Codificadores e decodificadores.

     - Multiplexores e demultiplexores.

     - Comparadores.

Manexar Software de simulación de circuítos dixitais.

Recoñecer e describir  aplicacións prácticas realizadas con circuítos combinacionais.

Análise de circuítos secuenciais.

Características e relacións entrada saída de biestables (asíncronos e síncronos) RS, JK, T e D.

Características e relacións entrada saída de rexistros de desprazamento.

Características e relacións entrada saída de contadores.

Recoñecer e utilizar a simboloxía empregada en electrónica dixital.

Utilizar correctamente distintos equipamentos de medida empregados en electrónica dixital.

Recoñecer e describir aplicacións prácticas con circuítos secuenciais.

Recoñecer e analizar os principais  compoñentes pasivos: tipos, características, aplicacións e simboloxía.

     - Resistencias fixas e axustables, e potenciómetros.

     - Condensadores.

     - Bobinas.

     - Transformadores.

Recoñecer e analizar os principais compoñentes activos: tipos, características, aplicacións e simboloxía.

     - Díodos semicondutores. Rectificación. Filtros.

     - Transistores.

     - Compoñentes optoelectrónicos: led, fotodíodos, fototransistores e optoacopladores.

Recoñecer e manexar axeitadamente a instrumentación en electrónica analóxica: multímetro, osciloscopio, etc.

Manexar Software de simulación.

Aplicar correctamente técnicas de soldadura e desoldadura nas montaxes electrónicas.

Realizar a montaxe ou simulación e experimentación de diversos circuítos.

Recoñecer e identificar as características dos principais compoñentes das fontes lineais: estabilización e regulación con dispositivos integrados.

Recoñecer e identificar as características dos principais compoñentes das Fontes conmutadas: características e fundamentos. Bloques funcionais.

Modulación PWM.

Realizar o montaxe ou simulación de fontes de alimentación.

Manexar de forma axeitada equipamentos de medida e comprobación.

Describir as principais aplicacións prácticas das fontes de alimentación.

Describir os principais tipos e características dos circuítos amplificadores.

Recoñecer a simboloxía e identificación de compoñentes dos circuítos amplificadores.

Amplificadores operacionais.

     - Funcionamento básico: parámetros e características fundamentais.

     - Aplicacións básicas con dispositivos integrados.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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     - Montaxes básicos con amplificadores operacionais.

Utilizar de forma axeitada os equipamentos de medida e comprobación para a verificación de circuítos con amplificadores operaciónais.

Describir as principais aplicacións prácticas dos amplificadores.

Describir as principais características dos principais compoñentes dos circuítos electrónicos de potencia:Tiristor, fototiristor, triac e diac.

Describir as aplicacións dos compoñentes anteriores a sistemas de alimentación controlados.

Utilizar de forma axeitadao o equipamentos de medida e comprobación en circuítos electrónicos de potencia.

Verificar o funcionamento dos compoñentes dos circuítos electrónicos de potencia.

Describir e recoñecer os compoñentes dos principais tipos de temporizadores.

Describir e recoñecer os compoñentes dos principais tipos de Osciladores.

Utilizar de forma axeitada os equipamentos de medida e comprobación en circuítos temporizadores e osciladores.

Describir as principais aplicacións prácticas dos circuítos de temporización e de oscilación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Trimestralmente emitirase unha cualificación que será a media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do trimestre.

Será necesario obter en todas as prácticas, traballos, exames e actividades unha puntuación igual ou superior a 4 puntos sobre 10 para que teña

efecto a media ponderada anteriormente descrita. Cando a mesma sexa superior a 5, considerarase aprobado o trimestre. Se a media ponderada é

inferior a 1, a nota trimestral será 1.

Para obter a nota trimestral non se terán en conta os decimais pero si que se conservarán para obter a cualificación final.

A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións trimestrais, sendo necesario ter aprobadas as tres avaliacións para obter

unha cualificación final positiva (superior ou igual a 5). Cando a nota final conteña números decimais de valor superior a 0.5 puntos, a nota final

redondearase a o enteiro inmediatamente superior, excepto nos casos 4,6, 4,7, 4,8 e 4,9 que se redondeará a 4 puntos.

Tamén se avaliará e terase en conta para a cualificación, calquera traballo ou actividade que realicen os alumnos pola súa conta, tanto

individualmente como en grupo, a condición de que teña relación directa co módulo.

A nota que obteña cada alumno/a que forma parte dun grupo poderá ser diferente, en función da súa achega persoal.

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

Faranse probas de recuperación inmediatamente despois de cada avaliación, para tódolos/as alumnos/as que precisen acadar ou adquirir as

capacidades propias da área na avaliación correspondente.

As probas de recuperación estarán confeccionadas, tendo en conta os contidos, as actividades de ensino-aprendizaxe e os criterios de avaliación.

Cada unha das probas de recuperación estará confeccionada de xeito que se axuste tanto o tempo como os contidos.

Para todas aquelas actividades sobre as que se emite unha cualificación (e non teñan carácter voluntario) prevense actividades de recuperación de

acordo co seguinte criterio:

¿ Exames (orais ou escritos): un novo exame que versará sobre os contidos mínimos correspondentes á materia examinada.

¿ Traballos (persoais ou en grupo): un novo traballo dirixido por un guión e reducido en canto aos contidos esixidos orixinalmente.

¿ Prácticas: o finalizar as prácticas con éxito considérase imprescindible para lograr os obxectivos xerais do módulo, polo que, cando

algún/unha alumno/a non sexa capaz de realizalas convenientemente dirixiráselle persoalmente e limitarase a práctica ao mínimo imprescindible.

As actividades de recuperación realizaranse ben a continuación da comunicación do suspenso ou ben con carácter trimestral (en función da dispo-

sición horaria e do avance na materia).
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Todas as actividades de recuperación serán cualificadas como Aptas (5 puntos) ou con 4, 3, 2,1 ou 0 puntos (Non aptas).

Con anterioridade á finalización do período lectivo ordinario realizarase unha proba de recuperación final de todos os exames.

Alí onde non haxa uns criterios definidos nas regulamentacións e normas educativas, que se poidan aplicar tanto de xeito xeral como particular, as

situacións puntuais que xurdan, no que a recuperación dos alumnos se refire, aplicaranse aqueles que a xunta de avaliación decida.

Os alumnos que suspendan o módulo na avaliación ordinaria, deberán recuperar este no período comprendido entre os meses de Abril e Xuño.

Nestas clases semanais, o profesor dirixirá o estudio dos alumnos e proporá unha serie de exercicios para ser resoltos no resto da semana ata a

seguinte clase.Nestas clases atenderanse as dúbidas que puideran  xurdir durante a preparación dos temas.

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

Estes alumnos serán avaliados por medio dunha proba escrita a o final do mes de Xuño, que versará sobre os contidos do currículo.Para superalo

módulo será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

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

Realizarase o seguimento desta programación e valorarase si se cumpriu co planificado, analizando as posibles causas de desvío e sacando as

conclusións oportunas para realizar, de selo caso, os posibles axustes.

Asemesmo comprobarase a idoneidade dos materiais aportados e se foron motivadores.

Analizarase a riqueza das interaccións profesor-alumno e as novas aportacións surxidas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó comezo do curso realizarase unha avaliación inicial dos alumnos co fin de intentar coñecer o ambiente social e familiar no que se desenvolven,

así como a motivación de cara ó ciclo, nivel formativo e posibles inquietudes.

Como instrumentos para realizar a avaliación utilizaranse entrevistas cos alumnos e unha proba escrita que versará sobre os conceptos teórico

prácticos que deberían de manexar no intre de comezar o curso.

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

A aqueles alumnos que non respondan axeitadamente o desenvolvemento da programación e mostren dificultades para alcanzar os obxectivos

programados, proporánse actividades (lecturas, resolución de problemas) extraescolares que serán revisadas e controladas polo profesor.

No traballo habitual na aula, estes  alumnos con necesidades educativas especiais integraranse en grupos de traballo mixtos e diversos, co

obxecto de que en ningún momento se poidan sentir discriminados. O profesor lles subministrará o apoio que demanden así como o estímulo que

considere oportuno co obxecto de reforzar esa integración.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

1. Educación para a saúde.

Nas Unidades Didácticas, aparecen referencias sobre as normas de hixiene e seguridade no traballo, así como as preocupacións e coidados

necesarios no emprego de determinadas ferramentas, máquinas e sistemas.

2. Educación para o consumidor.

O deterioro e a degradación do medio ambiente é unha consecuencia directa da sociedade consumista, insensible ante unha forma de actuar

descontrolada e de auténtico sen sentido. Dado que a maioría dos productos que consuminos orixínanse a través dun proceso tecnolóxico e teñen

relación directa coa electrónica, parece conveniente que o fondo deste módulo poda ter unha maior incidencia sobre o alumnado.

O módulo debe dotar os alumnos/as dunha capacidade para escoller un determinado producto (consumo enerxético, reciclaxe integral, etc.) en

función duns argumentos racionais. Así, apartalos dos estereotipos ou valores prefixados pola sociedade de consumo ou pola costume, ensinándo-

lles que non sempre é o mellor.

3. Educación ambiental.

Dende a electrónica, este tema adquire unha gran relevancia, xa que afecta directamente a conceptos tan importantes como o aforro enerxético e

a reciclaxe de tódolos compoñentes de carácter eléctrico e electrónico, moitos deles considerados como altamente contaminantes e polos tanto

perigosos.

O desenvolvemento das unidades didácticas debe contribuír a crear unha conciencia cidadá na que prevaleza a necesidade de preservar os

medios naturais e medio ambientais así como a racionalización do uso da enerxía eléctrica e os recursos, de tal modo que poda existir un equilibrio

no que se poda afirmar que progreso non e sinónimo de destrucción do medio ambiente. Ademais, debe concienciarse o alumno/a de que gaste só

o papel necesario e ensinarlle onde poden tirar os residuos considerados perigosos para o medio ambiente.

4.  Educación para a igualdade.

O longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe, transmitiráselles a tódolos alumnos/as a idea fundamental e básica de que todos/as somos e

debemos comportarnos como iguais. Non se farán distincións por idade, raza, sexo ou ideas relixiosas ou políticas. Evitarase, entre outras cousas,

a sobreprotección das rapazas a hora de abordar un problema de carácter técnico.

5.  Educación para a convivencia

O desenvolvemento do respecto polas normas de convivencia e participación cidadá aplícase en numerosas actividades onde se require un con-

senso de grupo para tomar unha serie de decisións ou para realizar unha determinada montaxe. Debe potenciarse neles a aceptación e o respecto

de opinións distintas ás propias. Ademais o alumnado debe ter claro o concepto de orde na realización das probas.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares serán as previstas polo departamento.
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