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

O profesional que acade este ciclo superior exerce a súa actividade na área de informática de entidades que dispoñan de sistemas para a xestión

de datos e infraestrutura de redes (intranet,internet e/ou extranet). Desenvolverá o seu traballo naquelas empresas da comarca para garantir a

integración dos sistemas de xestión e intercambio de información na pequena e na mediana empresa. O aseguramento da funcionalidade e da

rendibilidade do sistema informático, servindo de apoio ao resto de departamentos dunha organización, é un aspecto cada vez máis salientable

para este perfil profesional.

A importancia das tarefas deste técnico na actualidade fano imprescindible para calquera empresa posto que é indispensable garantir o asegura-

mento e custodia de datos

Os rápidos avances e cambios tecnolóxicos fan que calquera tipo de empresa demande profesionais capaces de dar resposta a demanda de

asistencia técnica.
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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 Conceptos básicos sobre o sistema informático e o seu funcionamento tanto hardware como software.Introdución ós
Sistemas Informáticos

18 14

2 Tipos de software. Características dun sistema operativoCaracterización de
sistemas operativos.
Tipos de software.
Características dun
sistema operativo

28 14

3 Instalación distintos sistemas operativos, características hardware necesarias mínimas para cada un deles, etc.Instalación de
sistemas operativos
libres e propietarios.

16 15

4 Traballar nun sistema operativo a nivel usuario.Realización de tarefas
básicas de sistemas
operativos libres e
propietarios.

34 14

5 Traballar nun sistema operativo pero no papel de administrador, tarefas de crea-ción de contas, ferramentas do
sistema, rendemento, procesos, etc.

Administración de
sistemas operativos

41 15

6 Traballar a nivel de comandos e deixando un pouco de lado o estándar GUI de ventanas.Utilización de liña de
comandos

35 14

7 Traballar con máquinas virtuais simulando ordenadores co fin de poder facer probas, cometer erros sen que se
vexa afectado o noso sistema.

Configuración de
máquinas virtuais

20 14
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución ós Sistemas Informáticos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas operativos e os sistemas de ficheiros, e identifica os seus elementos. 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 Identificáronse e describíronse os elementos funcionais dun sistema informático.

CA1.2 Codificouse e relacionouse a información en varios sistemas de representación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Sistema informático.

 Sistemas de representación da información.

 Compoñentes físicos do sistema informático.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Caracterización de sistemas operativos. Tipos de software. Características dun sistema operativo 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas operativos e os sistemas de ficheiros, e identifica os seus elementos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Analizáronse as funcións dos sistemas operativos.

CA1.4 Describiuse a arquitectura dos sistemas operativos.

CA1.5 Identificáronse os procesos e os seus estados.

CA1.6 Identificáronse as posibilidades de partición do subsistema de almacenaxe.

CA1.7 Describiuse a estrutura e a organización do sistema de ficheiros.

CA1.8 Constatouse a utilidade dos sistemas transaccionais e as súas repercusións ao seleccionar un sistema de ficheiros.

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Transaccións: sistemas transaccionais.

  Evolución dos sistemas operativos: versións.

  Sistemas operativos actuais.

 Software de base dun sistema informático.

 Concepto, elementos e estrutura dun sistema operativo.

 Clasificación dos sistemas operativos.

 Funcións do sistema operativo: recursos.

 Procesos do sistema operativo: estados dos procesos; prioridade.

 Sistemas de ficheiros: tipos e características.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instalación de sistemas operativos libres e propietarios. 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica. 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 Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade.

CA2.2 Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.3 Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.

CA2.4 Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe.

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.6 Instalouse o sistema operativo.

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

CA2.8 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA2.9 Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación.

CA2.10 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Requisitos técnicos do sistema operativo.

 Planificación da instalación.

 Partición dos dispositivos de almacenaxe.

 Selección dun sistema de ficheiros.

 Xestores de arranque.

 Tipos de instalación: típica e personalizada.

 Controladores de dispositivos.

 Selección de aplicacións básicas para instalar.

 Parámetros básicos da instalación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Realización de tarefas básicas de sistemas operativos libres e propietarios. 34

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos. 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 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades.

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

CA3.4 Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.

CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.

CA3.6 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos, etc.).

CA3.7 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

CA3.8 Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos.

CA3.9 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA3.10 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema.

CA3.11 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA3.12 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades.

CA3.13 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Arranque e parada do sistema: sesións.

 0Engadir e eliminar hardware do sistema operativo.

  Agregar, eliminar e actualizar software do sistema operativo.

  Operacións de reparación do sistema operativo.

  Configuración da conexión a internet.

  Programación de tarefas.
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Contidos

 Interfaces de usuario: tipos, propiedades e usos.

 Utilización do sistema operativo: modo orde e modo gráfico.

 Explotación do sistema operativo.

 Configuración das preferencias de escritorio.

 Estrutura da árbore de directorios.

 Ficheiro e directorio: atributos e permisos.

 Compresión e descompresión.

 Actualización do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Administración de sistemas operativos 41

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo. 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 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

CA4.2 Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do sistema.

CA4.3 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais.

CA4.4 Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais.

CA4.5 Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible.

CA4.6 Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA4.7 Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento.

CA4.8 Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema.

CA4.9 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.

 0Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, do hardware instalado e das aplicacións.

 Xestión do sistema de ficheiros.

 Ferramentas para a xestión de ficheiros e directorios.

 Xestión dos procesos do sistema e de usuario.

 Rendemento do sistema. Seguimento da actividade do sistema.

 Activación e desactivación de servizos.

 Compartición de recursos.

 Xestión de dispositivos de almacenaxe.

 Xestión de impresoras.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Utilización de liña de comandos 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.

CA5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.

CA5.3 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos e as posibilidades da súa selección, segundo o sistema operativo.

CA5.4 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.

CA5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.

CA5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.

CA5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.

CA5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Características dos intérpretes de comandos. Caracteres especiais.

 Utilización de ordes para a xestión de ficheiros e directorios.

 Operación con ficheiros: nome e extensión, comodíns, atributos e tipos.

 Operación con directorios: nome, atributos e permisos.

 Outras operacións comúns na liña de comandos.

 Redirección da entrada e da saída.

 Activación de opcións nos comandos.

 Utilización da axuda en liña.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Configuración de máquinas virtuais 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Diferenciouse entre máquina real e máquina virtual.

CA6.2 Establecéronse as vantaxes e os inconvenientes do uso de máquinas virtuais.

CA6.3 Analizáronse as principais ferramentas para a creación e a utilización de máquinas virtuais.

CA6.4 Instalouse software libre e propietario para a creación de máquinas virtuais.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.8 Relacionouse a máquina virtual co sistema operativo anfitrión.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

4.7.e) Contidos

Contidos

 Virtualización e máquina virtual: vantaxes e inconvenientes.

 Software propietario e libre para a creación de máquinas virtuais: instalación.

 Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.

 Configuración e utilización de máquinas virtuais.

 Relación co sistema operativo anfitrión.

 Análises da actividade do sistema.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

MINIMOS EXIXIBLES

----------------------

CA1.1 Identificáronse e describíronse os elementos funcionais dun sistema informático.

CA1.2 Codificouse e relacionouse a información en varios sistemas de representación.

CA1.3 Analizáronse as funcións dos sistemas operativos.

CA1.4 Describiuse a arquitectura dos sistemas operativos.

CA1.5 Identificáronse os procesos e os seus estados.

CA1.6 Identificáronse as posibilidades de partición do subsistema de almacenaxe.

CA1.7 Describiuse a estrutura e a organización do sistema de ficheiros.

CA2.2 Seleccionouse o sistema operativo.

CA2.3 Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.

CA2.4 Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe.

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.6 Instalouse o sistema operativo.

CA2.7 Configurouse un xestor de arranque.

CA2.8 Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.

CA2.9 Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación.

CA2.10 Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).

CA2.11 Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.

CA3.1 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades.

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA3.3 Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.

CA3.4 Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.

CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.

CA3.6 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos etc.)

CA3.7 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.

CA3.8 Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos.

CA3.9 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.

CA3.10 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema.

CA3.11 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.

CA3.12 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades.

CA3.13 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo.

CA4.1 Configuráronse perfís de usuario e grupo.

CA4.2 Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do

sistema.

CA4.3 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais.

CA4.4 Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais.

CA4.5 Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible.

CA4.6 Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema.

CA4.7 Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento.

CA4.8 Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema.

CA4.9 Interpretouse a información de configuración do sistema operativo.

CA5.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.

CA5.3 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos e as posibilidades da súa selección, segundo o sistema operativo.

CA5.4 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.

CA5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.

CA5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.

CA5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.

CA5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos.

CA6.1 Diferenciouse entre máquina real e máquina virtual.

CA6.2 Establecéronse as vantaxes e os inconvenientes do uso de máquinas virtuais.

CA6.3 Analizáronse as principais ferramentas para a creación e a utilización de máquinas virtuais.

CA6.4 Instalouse software libre e propietario para a creación de máquinas virtuais.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.

CA6.8 Relacionouse a máquina virtual co sistema operativo anfitrión.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

---------------------------------

A avaliación ten un carácter continuo. Por este motivo será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para o módulo

profesional. O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo fixada pola lexislación será o 10% de faltas non

xustificadas e un 20% das faltas xustificadas, respecto da súa duración total do módulo.

A continuación detállanse os instrumentos, procedementos e criterios de cualificación para alumnos con avaliación continua e non continua.

Avaliación Continua

---------------------

Para poder superar o módulo mediante a avaliación continua será preciso que o alumno/a faga todas as actividades teórico/prácticas propostas

polo docente durante o desenvolvemento do módulo. A súa vez, o alumno tamén deberá realizar unha serie de probas e/ou exames nas que se

avaliarán grupos de unidades de traballo.

En cada avaliación realizaranse unha ou varias actividades e probas parciais que permitirán ao alumno ir superando grupos de unidades de

traballo.

No transcurso dos trimestres o profesor poderá solicitar a entrega de un ou varios traballos e/ou actividades, que os alumnos deberán presentar en

tempo e forma.

As actitudes presentadas polo alumno, e observadas directamente polo profesor durante o desenvolvemento do módulo, serán tidas en

consideración para a avaliación do módulo.

A probas ou exames puntuaranse de 0 a 10 puntos, e para superalas, a nota deberá ser igual ou maior de 5 puntos. So se calculará a media se

todas as probas son superadas. No caso de non superar algunha das probas ou exames nunha avaliación, a nota desa avaliación será unicamente

a puntuación da proba ou exame máis baixa, se se superan todas as probas, esta parte terán un peso do 70% sobre a nota final.

Nalgunha unidade de traballo a proba poderá ser cambiada pola entrega dalgún traballo, neste caso, este traballo terá igualmente un peso do 70%
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Os traballos, tarefas e actividades puntuaranse de 0 a 10 puntos sempre que o alumno teña superadas todas as probas e/ou exames. Para superar

a avaliación a nota dos traballos, tarefas e actividades presentados en cada trimestre deberá ser igual ou maior de 5 puntos en cada un delas. Esta

parte terá un peso do 20% sobre a nota final da avaliación.

A observación directa das actitudes do alumno, incluída a asistencia, puntuaranse de 0 a 10, terán un peso específico de un 10%. Esta parte ao

igual que a anterior so contará para a nota final do trimestre si o alumno supera todas as probas.

A nota media da avaliación será a media de todas as partes, aplicando o coeficiente do peso específico a cada parte  segundo o número de horas

da unidade, sempre que o alumno acade a puntuación de 5 en cada unhas delas. Se o alumno non acada un 5 en algunha proba ou exame, a nota

final do trimestre será únicamente a nota da proba ou exame máis baixo.

A nota final do módulo será a nota media dos trimestres, para facer a media e preciso que a nota dos trimestres sexa igual ou superior a un 5. Se o

alumno non acada un 5 en algún trimestre, a nota final do módulo será a nota inferior acadada nos trimestres.

Avaliación non continua

--------------------------

Os alumnos que teñan pérdida do dereito a avaliación continua deberán presentarse a proba final do módulo no mes de xuño.

Esta proba final constará dunha proba teorica e outra práctica sobre os contidos establecidos no curriculum do módulo.

A primeira proba constará dun ou varios exame/s teórico/s tipo dos contidos do módulo que será puntuado sobre 10 puntos.

Para superar esta proba será preciso alcanzar unha nota igual ou superior a 5.

O peso específico desta proba será dun 40% da nota final.

A segunda proba so se poderá realizar no caso de que o alumno supere a primeira proba.

Constará dun exame con cuestión prácticas e exercicios sobre os contidos do módulo. A proba será puntuada sobre 10 puntos. Para superar esta

proba será preciso alcanzar unha nota igual ou superior a 5. O peso específico desta proba será dun 60% da nota finals

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

Ao final do módulo, realizarase un proba de recuperación global, que coincidirá coa proba para alumnos con perda de dereito a avaliación continua.

Nesta proba, os alumnos poderán recuperar as avaliacións que non teñan superadas. Cada alumno deberá examinarse só das avaliacións que

teña pendentes sempre e cando teña realizadas as tarefas teórico-prácticas desas avaliacións.

Para superar esta proba será preciso alcanzar una nota igual ou maior a 5 puntos en cada unha das súas partes.

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

Segundo establece a lexislación, o alumnado que teña máis do 10% de faltas de asistencia sen xustificar e/ou máis de un 20% xustificadas,

perderá o dereito a avaliación continua e terá que ser avaliado ao final do curso.

Os alumnos con perdida ao dereito a avaliación continúa deberán realizar unha ou varias probas teórico-práctica de todos os contidos do módulo

que se desenvolverá o final do módulo.
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Para superar esta proba será preciso alcanzar una nota igual ou maior a 5 puntos en cada unha das súas partes.

Os criterios de avaliación desta proba atopanse definidos nos criterios de avaliación do módulo.

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

SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Durante o desenvolvemento do curso, e mediante o documento de seguimento e planificación das clases ou desde o aplicativo de programación da

xunta, poderase determinar se a asignación horaria de cada unidade é a idónea.

O ritmo de traballo virá determinado pola asimilación dos conceptos por parte do alumnado.

AVALIACIÓN DO DOCENTE

Mediante a enquisa de avaliación docente, obteranse resultados a valorar ó remate das avaliacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial farase a través dun cuestionario xenérico e/ou a observación directa do docente en todos os aspectos que abarque o curriculum

do ciclo.

O departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as necesidades educativas especiais, e deseñará e coordinará os plans de apoio

para atender á diversidade do alumnado.

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

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

- Fomento do traballo práctico en grupos de traballo heterexéneos

- Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Se este clima prodúcese, o profesor dispón de mais tempo

para identificar os alumnos que necesitan axuda e proporcionar a axuda mais conveniente en cada caso

- Agrupamentos flexibles e ritmos distintos

- Identificación dos contidos básicos e imprescindibles para seguir progresando nos contidos complementarios.

- Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades

- Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos

- Actividades de reforzo en grupos pequenos

- Traballo práctico realizado integramente na aula, para non desfavorecer ós alumnos que non teñen ordenador na casa

- Explicacións individuais aos alumnos que amosan dificultades de compresión

- Proposta de actividades complementarias para os alumnos que adquiren máis rapidamente os contidos

- Adaptación do material didáctico a persoas con deficiencia visual e auditiva para que se integren perfectamente na aula

- Proposta de actividades complementarias con persoas con deficiencia visual.

Se o profesor detecta durante o desenvolvemento das actividades de ensinanza/aprendizaxe que o alumno non acada os mínimos esixibles,

proporalle a realización de boletíns de cuestións e actividades prácticas de reforzo adaptados a mínimos. O profesor prestará especial atención a
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este tipo de alumnado durante todo o proceso de ensinanza/aprendizaxe.

Si se detecta algún alumno con sobredotación, que é capaz de adquirir os conceptos con máis facilidade que os seus compañeiros proporánselle a

realización de actividades complementarias, de maior nivel de dificultade, para cada unidade de traballo

Como medidas individuais, para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura españolas, ou que presenten graves carencias en

coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación para a democracia, o diálogo e a convivencia pacífica. ¿ Concibir a educación como un proceso de comunicación que debe promover

un pensamento creativo e innovador. ¿ Educación é un proceso de formación da persoa como un todo. O centro é unha institución que axuda ao

desenvolvemento persoal, desenvol-vemento de competencias, habilidades e coñecementos.

Promover o respecto por si mesmo e da diversidade social, cultural e natural dentro dunha concepción democrática.

Aprender a vivir xuntos, aprender a vivir, ademais de ser un obxectivo esencial da educación é un dos grandes retos para os sistemas de ensino

actual. Hai moitas razóns que fan que ese aprendizaxe sexa visto non só como un valor en si, senón tamén esencial para construír unha sociedade

máis democrática, máis unida, máis cohesiva e pacífica.

A Lei Orgánica 2 / 2006 de 3 de maio, de Educación, apuntou como un dos obxectivos do sistema de ensino a educación no respecto dos dereitos

humanos e liberdades fundamentais, dereitos e oportunidades iguais entre homes e mulleres en igualdade de trato e non discrimina-ción das

persoas con discapacidade no exercicio de tolerancia e liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia, así como pre-vención de

conflitos e resolución pacífica dos mesmos.

Os obxectivos directamente relacionados coa educación de valores son: * Considerar as tarefas de forma responsable * Comprender e exercer os

seus dereitos en relación aos outros

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visitas a empresas ou institucións do sector

Asistencia a eventos, congresos, conferencias, feiras, exposicións ou xornadas relacionadas co sector.

Participación en proxectos ou calquera actividade relacionadas co sector da informática

Participación en actividades, concursos, eventos deportivos, culturais ou de ocio que fomenten as interelacións da comunidade educativa

10.Outros apartados

10.1) Constancia de información ao alumnado

A presentación do módulo coa información relativa á programación didáctica (obxectivos, contidos, criterios de avaliación, cualificacións,

procedementos e mínimos esixibles) esta colgada na páxina Web do centro, sendo accesible a toda a comunidade educativa. Deste feito son

informados os alumnos e pais nas respectivas guías e/ou poderán ser publicadas na Aula Virtual do módulo.
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