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

Na redacción da presente programación tivéronse en conta as características da realidade do ámbito productivo da zona na que se enmarca o

centro. Son catro as empresas líderes do sector productivo relacionado coas telecomunicacións: Finsa, adicada a fabricación de productos

derivados da madeira, Televés, adicada á fabricación de equipos para a distribución de servizos de telecomunicacións, Plexus e Coremain

adicadas á consultoría, á enxeñería e á instalación de infraestruturas de telecomunicacións. Parte dos futuros titulados previsiblemente traballarán

nalguha destas catro empresas, outros desenvolverán o seu futuro profesional en PEMES do sector servizos adicadas á montaxe e mantemento

de instalacións de telecomunicacións en edificios de vivendas e industriais.

As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e a apertura económica obrigan a formar profesionais polivalentes, polo que compre

que o futuro profesional teña coñecementos de instalacións eléctricas básicas como complemento ó seu traballo de montaxe e mantemento de

infraestruturas de telecomunicacións.

En canto á concreción do currículo, o feito de que o Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión publicado no ano 2002, no que se basea o

currículo deste módulo, sexa anterior ó propio currículo fai que xa estea contemplado no mesmo, agás a ITC-BT-52 Instalacións con fins especiais.

Infraestrutura para a recarga de vehículos eléctricos, a cal non é o suficientemente relevante para que sexa necesario modificalo.

Outro punto a destacar son os cambios sufridos nos equipos de iluminación nos últimos anos, coa entrada no mercado das lámpadas led, o que

non fai necesario un cambio no currículo senon unha ampliación de contidos.
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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 Presentación. Avaliación inicial. Prevención de riscos laborais e protección ambientalRiscos laborais e
Protección ambiental

12 6

2 Montaxe e configuración de instalacións eléctricas básicasInstalacións eléctricas
básicas

30 16

3 Montaxe e configuración de cadros de mando e protecciónCadros de mando e
protección

30 16

4 Montaxe e configuración da instalación dunha vivenda de electrificación básicaInstalacións interiores
de vivendas

40 22

5 Montaxe e configuración da instalación dun pequeno localInstalacións interiores
de locais

30 16

6 Mantemento de instalacións realizando medicións eléctricasMantemento en
instalacións eléctricas

20 11

7 Montaxes básicas de motores eléctricosMotores eléctricos 25 13

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Riscos laborais e Protección ambiental 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Identificación de riscos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de montaxe e mantemento.

 Equipamentos de protección individual.

 Cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalacións eléctricas básicas 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA1.3 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.

CA1.4 Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos.

CA1.5 Realizáronse as conexións consonte a norma.

CA1.6 Verificouse o funcionamento das instalacións.

CA1.7 Medíronse as magnitudes fundamentais.

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas básicas nas instalacións eléctricas.

 Receptores e mecanismos nas instalacións eléctricas en vivenda.

 Condutores eléctricos: tipos e características.

 Instalacións básicas en vivendas e edificios.

 Medidas en instalacións eléctricas básicas.

 Regulamento electrotécnico de baixa tensión aplicado ás instalacións interiores.

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

N.º Título da UD Duración

3 Cadros de mando e protección 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros.

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

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

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

CA2.5 Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro.

CA2.6 Realizáronse operacións básicas de mecanizado.

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

CA2.8 Conectouse a toma de terra.

CA2.9 Respectáronse os criterios de calidade.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipos e características dos cadros.

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

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

N.º Título da UD Duración

4 Instalacións interiores de vivendas 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

CA3.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos.

CA3.6 Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación.

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

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

 Ferramentas utilizadas nas instalacións eléctricas.

 Canalizacións eléctricas: tipos e características.

 Elementos e procedementos de conexión.

 Envolventes: tipos, características e graos de protección.

 Técnicas de montaxe e procedementos de verificación das instalacións.

 Condicións xerais das instalacións interiores de vivendas e edificios.

 Niveis de electrificación e número de circuítos.

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

N.º Título da UD Duración

5 Instalacións interiores de locais 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

CA4.3 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.

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

CA4.5 Tendéronse os condutores e conectáronse os mecanismos

CA4.6 Instalouse a iluminación de emerxencia.

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxía.

 0Circuíto e iluminación de emerxencia.

  Documentación técnica das instalacións.

 Características específicas dos locais: canalizacións, proteccións, etc.

 Previsión de potencias.

 Cadros xerais e secundarios de protección: tipoloxía.

 Protección contra contactos directos e indirectos: especificacións.

 Técnicas de montaxe e mecanizado: esbozos.

 Condutores: tipos e seccións.

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

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

N.º Título da UD Duración

6 Mantemento en instalacións eléctricas 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA6.4 Operouse con autonomía na resolución da avaría.

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

CA6.6 Comprobouse o funcionamento das proteccións.

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Normativa de seguridade nas instalacións eléctricas.

 Avarías tipo nas instalacións de vivendas: síntomas e efectos.

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

 Medidas de tensión, intensidade e continuidade.

 Medidas de potencias eléctricas e factor de potencia.

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

N.º Título da UD Duración

7 Motores eléctricos 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos.

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

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

CA5.4 Instaláronse as proteccións dos motores.

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

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

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

CA5.8 Medíronse os parámetros básicos.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Tipos de motores eléctricos.

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

 Arranques de motores monofásicos e trifásicos.

 Automatizacións básicas para motores monofásicos e trifásicos.

 Control electrónico de motores eléctricos.

 Protección de máquinas eléctricas.

 Medidas de instalacións de máquinas (intensidade de arranque, potencia máxima, factor de potencia e desequilibrio de fases, etc.).
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Os criterios de avaliación mínimos exixibles do módulo son os establecidos para cada unha das unidades didácticas nas que se organiza o módulo.

E istos son:

UD1:

Identificar os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de

transporte.

Manexar as máquinas respectando as normas de seguridade.

Describir os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos deemerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual

(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

Clasificar os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

Valorar a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

UD2

Utilizar as ferramentas adecuadas para cada instalación

Montar adecuadamente os receptores e os mecanismos

Realizar as conexións consonte a norma

Medir as magnitudes fundamentais

Ter en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da ferramenta empregada

Respectar os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.

UD3:

Distribuir ordenadamente os elementos no cadro

Realizar operación básicas de mecanizado

Fixar e conectar axeitadamente os elementos do cadro

Conectar a toma de terra

Respectar os criterios de calidade

UD4:

Realizar o plan de montaxe da instalación, coa previsión de mecanismos e elementos necesarios

Realizar a correcta instalación das canalizacións e dos elementos auxiliares

Tender os condutores e conectar os mecanismos

Utilizar as ferramentas adecuadas para cada operación

Verificar o funcionamento da instalación

Aplicar o REBT en cada fase da montaxe

UD5:

Realizar o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT

Instalar os cadros de distribución secundarios necesarios

Montar as canalizacións adecuadas atendendo ao seu uso e á súa localización

Tender os condutores e conectar os mecanismos

Instalar a iluminación de emerxencia

Verificar o funcionamento da instalación

Aplicar o REBT en cada fase da montaxe.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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UD6

Verificar os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación

Localizar a avaría utilizando un procedemento técnico de intervención

Operar con autonomía na resolución da avaría

Comprobar o funcionamento das proteccións

Realizar comprobacións das unións e dos elementos de conexión.

UD7:

Instalar as proteccións dos motores

Realizar automatizacións básicas de motores monofásicos

Realizar automatizacións básicas de motores trifásicos

Medir os parámetros básicos

Respecto aos criterios de cualificación para as avaliacións ordinarias serán:

-A cualificación será de 1 a 10 puntos, considerándose necesario para superar o módulo a puntuación mínima de 5 puntos,

redondeándose as cualificacións  ao enteiro máis próximo.

-A avaliación farase por trimestre sendo necesario superar cada unha das unidades que compoñen o trimestre para superar a avaliación.

-No caso dos alumnos/as que teñan suspensa algunha UD, a puntuación máxima que poderá asignarse será de catro puntos.

        -Será necesario aprobar tódalas UD para superar o módulo.

        -A cualificación de cada avaliación obterase como suma das puntuacións obtidas na parte teórica e na parte práctica puntuadas nunha escala

de 0 a 10 aplicando a proporción que se indica para cada parte: Teórica 30% e práctica 70%.

Os instrumentos de avaliación que se empregarán para cada parte da UD serán:

- Para a parte teórica: Proba escrita, que consistirá nunha serie de problemas, preguntas, cuestionarios, exercicios, etc, relacionados cos criterios

de avaliación máis teóricos das unidades que compoñen o trimestre.

- Para a parte práctica : Táboa de observación, que consistirá nunha serie de items relacionados cos criterios de avaliación máis prácticos da UD

que permitan evidenciar o nivel de aprendizaxe do alumnado nas realizacións prácticas das UD, e tamén se terán en conta as memorias das

prácticas e as libretas do alumnado.

Aspectos que poden diminuír a nota final de cada trimestre:

-Erros gramaticais e faltas de ortografía, tanto nas probas escritas como nos traballos entregados. Suporá a redución dun 0,1 por cada falta ou erro

na nota da proba ou traballo ou tarefa que se está a corrixir ata un máximo dun punto.

-Incumprimentos nos prazos de entrega dos traballos. A entrega fóra do prazo establecido dun traballo, de xeito inxustificado, suporá a redución de

2 puntos respecto á nota obtida nese traballo sempre e cando a entrega se produza o seguinte día lectivo á finalización do prazo. Pasado o prazo

oficial, o docente poderá rexeitar recoller dito traballo para efectuar a súa corrección e cualificalo cun "0" a efectos de calcular a nota do trimestre.

Non

serán penalizados os traballos entregados fóra de prazo por causa xustificada, pero nese caso deberá presentarse un xustificante oficial da causa

(cita médica, etc).

- As faltas de comportamento e/ou actitude que interfiran o desenvolvemento das clases suporán unha penalización de 0,3 puntos na nota final do

trimestre na que se produza a falta ata un máximo de tres puntos. Son consideradas faltas de comportamento ou actitude: a falta de material de

traballo, non prestar atención ás explicacións do docente, facer intervencións ou actuacións que molesten o desenvolvemento da clase e/ou sexan

molestas para os compañeiros ou o docente, non adicar o horario de clase ás actividades propostas, emprego do teléfono móbil ou outros

dispositivos sen permiso do profesor, etc. (Nas faltas consideradas graves ou moi graves terase en conta as disposicións do regulamento de

réxime interno do centro).
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Ao alumnado que non supere cada  avaliación de xeito ordinario realizaráselle unha proba de recuperación  trimestralmente despois da sesión de

avaliación, agás o último trimestre que coincidirá ca proba de recuperación final,  estas probas constarán de:

- unha proba escrita da parte teórica

- un ou varios supostos prácticos correspondentes á parte práctica.

Ao alumnado que non supere tódalas avaliacións a través destas probas de recuperación o docente indicaralle as partes pendentes. En xuño

establécese un período de recuperación onde se resolverán as dúbidas sobre os contidos da materia aos alumnos con algún trimestre suspenso.

Logo do cal deberá realizar unha proba escrita e supostos prácticos das partes non superadas.

Para a cualificación das actividades de recuperación, aplicaranse os mesmos criterios que para a cualificación actividades ordinarias

Dacordo coa Orde do 12 de xullo de 2011, ó alumnado que promocionase de curso o ano anterior e tivera pendente o módulo proporaselle un plan

de traballo de acordo ó informe individualizado que lle permitirá alcanzar os mínimos exixibles non alcanzados mediante a realización de

actividades propostas polo docente e serán informados  expresamente da data final na que serán avaliados, o tipo de probas e os criterios de

calificación serán os empregados ao longo do curso

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

  Os alumnos cun número de faltas superior ó 10% da duración do módulo perden o dereito á avaliación continua pero teñen dereito á realización

dunha proba extraordinaria de avaliación segundo a Orde do 12 de xullo de 2011 polo que se fai necesario prever o sistema de avaliación que se

aplicará nestes casos.

O procedemento de avaliación será unha proba escrita e unha proba práctica. Será condición indispensable para poder realizar a proba práctica a

superación da proba escrita, para evitar riscos para o alumnado e os equipos.

Na primeira  a dificultade e características serán similares ás realizadas ao longo do curso.

A segunda basearase na realización dalgunha montaxe das realizadas durante o período lectivo.
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Co fin de contrastar os contidos programados cos realmente impartidos establécense tres niveis de seguimento da programación:

Individual: no momento da preparación das clases e rexistrarase mensualmente a través da aplicación web da Consellería

A nivel ciclo: na reunión mensual do equipo docente

A nivel departamento: na reunión mensual do departamento

Este seguimento permite determinar a idoneidade da programación e do sistema de ensinanza, co fin de introducir medidas de mellora no proceso.

Para a avaliación da práctica docente o profesor analizará os resultados obtidos polos alumnos para tomar medidas que melloren o proceso de

ensinanza-aprendizaxe.

A nivel centro o CIFP para o que se desenvolve esta programación ten implantado un sistema de xestión da calidade e os alumnos cubrirán a

enquisa de satisfación docente incluida dentro dos procedementos do plan de calidade do centro.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha proba escrita  ao principio do curso co obxetivo de recoller información sobre os coñecementos previos dos alumnos con

respecto á materia do módulo.

Esta servirá ao profesor como punto de partida para a aplicación da sua metodoloxia, tanto no que se refire á termporalización, como na sua labor

de atención á diversidade do alumnado.

Non obstante, realizarase un seguimento para coñecer as características do alumnado e valorar a necesidade de introducir algunha medida, ben

porque se detecta unha necesidade específica de apoio educativo ou a necesidade de medidas de atención á diversidade de intereses e

capacidades.

 Se se detectase algún alumno que pola súa dificultade de aprendizaxe ou polas súas características persoais necesitase unha flexibilización

modular dacordo co equipo docente proporase á dirección para a súa aprobación e esta a Inspección educativa que será a que tomará a decisión

final da aprobación ou non desta medida.

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

 Como medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responde globalmente aos obxetivos programados establécense unha serie de

medidas como son as siguientes:

Agrupamentos heteroxéneos en canto a capacidades.

Realización de actividades de xeito crecente en relación ao grao de  dificultade.

Programación de tarefas guiadas a través da aula virtual para o alumnado que presente un avance máis lento.

Apoio puntual para superar os mínimos exixibles.

Axuda persoal do profesor ou a través do correo electrónico.

En calquera caso, trátase dunha programación flexible e aberta e que poderá ser adaptada en calquera momento á heteroxeneidade do grupo: as

súas motivacións, coñecementos e ritmos de aprendizaxe.

- 14 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ao longo do desenvolvemento das unidades didácticas procurarase fomentar certos valores para os que dende o módulo de Instalacións eléctricas

básicas convén facer fincapé nos seguintes:

Fomento de actitude respectuosa e tolerante entre os alumnos e co profesorado.

Coidado da saúde no emprego de ferramentas e equipos coas medidas de seguridade requeridas.

Respecto ao medio ambiente na xestión de resíduos das instalacións.

Respecto ao medio ambiente no uso eficiente da enerxía eléctrica.

Fomento do consumo responsable de productos tecnolóxicos

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Son as indicadas na programación de actividades do departamento.

Dentro do plan de visitas a empresas e/ou instalacións e visitas a feiras do ramo (propostas e aceptadas polo Departamento)  incluídas nos

obxectivos xerais do ciclo, os alumnos terán a ocasión de facer as observacións oportunas, e tomar notas de todo o que  nelas observen e

consideren de interese, tendo sempre en conta as cuestións referentes a seguridade, calidade, situación de elementos, etc., xa que de cada visita

que se realice, o alumno terá que facer o correspondente informe, que incluirá, entre outras cousas, unha crítica técnica do observado. Tódo os

informes debateranse na clase e logo pasarán a formar parte do dossier de traballos de cada alumno.

10.Outros apartados

10.1) Bibliografía

Recomendaranse para consulta os seguintes libros:

Instalaciones eléctricas interiores. Cabello, M. e Sánchez, M. Editorial: Editex

Intalaciones eléctricas interiores. Sebastián, José e González, Pedro. Editorial: Marcombo

Instalaciones eléctricas básicas. Marrufo, E. e Castillo, J. Editorial: McGraw-Hill
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