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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de desenvolvedor de aplicacións.

Esta función abrangue aspectos como:

- Uso das ferramentas de software dispoñibles.

- Elaboración de documentación interna e técnica da aplicación.

- Elaboración e execución de probas.

- Optimización de código.

O módulo Contornos de desenvolvemento impartese durante o primeiro curso e vai permitir aos alumnos elexir, instalar, configurar e manexar

distintos entornos de desenvolvemento de software. É por tanto un módulo base para o resto de módulos formativos, e debe impartirse coordinado

co módulo de programación. As demandas constantes das empresas da contorna van la liña de contratar a profesionais ambivalentes que poidan

tanto, instalar sistemas e software, así como levar a cabo o desenvolvemento de aplicacións propias. Neste senso, este módulo vai proporcionar ó

alumnado as ferramentas precisas para programar aplicacións de xeito confiable.
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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 Identificar os elementos e ferramentas que interveñen no desenvolvemento dun programa, analizando as súas
características e fases.

Desenvolvemento de
software

16 15

2 Instalación e emprego de distintos entornos de desenvolvemento.Instalación e uso de
contornos de
desenvolvemento

20 10

3 Introdución á notación UML e creación de diagramas de clase.Deseño UML:
Diagramas de clase

26 20

4 Elaboración de diagramas de comportamento: casos de uso, secuencia, estado, etc.Deseño UML:
Diagramas de
comportamento

26 20

5 Elaboración de casos de proba e emprego de ferramentas de depuración de programas.Depuración e
realización de probas

20 20

6 Emprego de ferramentas de optimización de código e de xeración de documentación.Optimización e
documentación

20 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Desenvolvemento de software 16

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os elementos e as ferramentas que interveñen no desenvolvemento dun programa informático, e analiza as súas características e as fases en que
actúan ata chegar á súa posta en funcionamento. SI

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 Recoñeceuse a relación dos programas cos compoñentes do sistema informático: memoria, procesador, periféricos, etc.

CA1.2 Identificáronse as fases de desenvolvemento dunha aplicación informática.

CA1.3 Diferenciáronse os conceptos de código fonte, obxecto e executable.

CA1.4 Recoñecéronse as características da xeración de código intermedio para a súa execución en máquinas virtuais.

CA1.5 Clasificáronse as linguaxes de programación.

CA1.6 Avaliouse a funcionalidade das ferramentas utilizadas en programación.

 CA1.7 Presentación do Módulo. Metodoloxía de avaliación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Presentación do Módulo. Metodoloxía de avaliación.

 Código fonte, código obxecto e código executable. Máquinas virtuais e linguaxe intermedia.

 Concepto de programa informático.

 Fases do desenvolvemento dunha aplicación: análise, deseño, codificación, probas, documentación, explotación e mantemento, etc.

 Tipos de linguaxes de programación.

 Características das linguaxes máis difundidas.

 Proceso de obtención de código executable a partir do código fonte: ferramentas implicadas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Instalación e uso de contornos de desenvolvemento 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía contornos integrados de desenvolvemento, e analiza as súas características para editar código fonte e xerar executables. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Instaláronse contornos de desenvolvemento, propietarios e libres.

CA2.2 Engadíronse e elimináronse módulos no contorno de desenvolvemento.

CA2.3 Personalizouse e automatizouse o contorno de desenvolvemento.

CA2.4 Configurouse o sistema de actualización do contorno de desenvolvemento.

CA2.5 Xeráronse executables a partir de código fonte de diferentes linguaxes nun mesmo contorno de desenvolvemento.

CA2.6 Xeráronse executables a partir dun mesmo código fonte con varios contornos de desenvolvemento.

CA2.7 Identificáronse as características comúns e específicas de diversos contornos de desenvolvemento.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Funcións dun contorno de desenvolvemento.

 Instalación dun contorno de desenvolvemento.

 Ferramentas e asistentes do contorno.

 Instalación e desinstalación de módulos adicionais.

 Personalización do contorno.

 Mecanismos de actualización.

 Contornos de desenvolvemento máis empregados (libres e comerciais).

 Uso básico dun contorno de desenvolvemento: edición de programas e xeración de executables.

 Características dos contornos de desenvolvemento.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Deseño UML: Diagramas de clase 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Xera diagramas de clases e valora a súa importancia no desenvolvemento de aplicacións, empregando as ferramentas dispoñibles no contorno. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os conceptos básicos da programación orientada a obxectos.

CA5.2 Recoñecéronse os métodos de análise e modelaxe máis empregados no ámbito do desenvolvemento de aplicacións informáticas.

CA5.3 Identificáronse as ferramentas para a elaboración de diagramas de clases.

CA5.4 Interpretouse o significado de diagramas de clases.

CA5.5 Instalouse o módulo do contorno integrado de desenvolvemento que permite o uso de diagramas de clases.

CA5.6 Trazáronse diagramas de clases a partir das especificacións destas.

CA5.7 Xerouse código a partir dun diagrama de clases.

CA5.8 Xerouse un diagrama de clases mediante enxeñaría inversa.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Clases: atributos, métodos e visibilidade.

 0Obtención do diagrama de clases a partir do código.

 Métodos de análise e modelaxe.

 Obxectos: instanciación.

 Relacións: herdanza, composición e agregación.

 UML. Diagramas estruturais.

 Notación dos diagramas de clases: interpretación.

 Ferramentas de deseño de diagramas. Módulos integrados no contorno de desenvolvemento.

 Creación de diagramas de clases.

 Xeración de código desde o diagrama de clases.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Deseño UML: Diagramas de comportamento 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Xera diagramas de comportamento e valora a súa importancia no desenvolvemento de aplicacións, empregando as ferramentas dispoñibles no contorno. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os tipos de diagramas de comportamento.

CA6.2 Recoñeceuse o significado dos diagramas de casos de uso.

CA6.3 Interpretáronse diagramas de interacción.

   CA6.3.1 Interpretáronse diagramas de secuencia

   CA6.3.2 Interpretáronse diagramas de comunicación

CA6.4 Elaboráronse diagramas de interacción sinxelos.

   CA6.4.1 Elaboraronse diagramas de secuencia sinxelos

   CA6.4.2 Elaboraronse diagramas de comunicación sinxelos

CA6.5 Interpretouse o significado de diagramas de actividades.

CA6.6 Elaboráronse diagramas de actividades sinxelos.

CA6.7 Interpretáronse diagramas de estados.

CA6.8 Formuláronse diagramas de estados sinxelos.

 CA6.9 Elaboraronse diagramas de casos de uso

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipos de diagramas de comportamento: campo de aplicación

 Diagramas de casos de uso: actores, escenario e relación de comunicación.

   Propósito e función

   Elementos gráficos empregados e o seu significado

   Pautas para a súa elaboración

 Diagramas de interacción: tipos (diagramas de secuencia e de comunicación).
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Contidos

 Diagramas de secuencia.

   Propósito e función

   Elementos gráficos empregados e o seu significado

   Pautas para a súa elaboración

 Diagramas de comunicación.

   Propósito e función

   Elementos gráficos empregados e o seu significado

   Pautas para a súa elaboración

 Diagramas de actividades.

   Propósito e función

   Elementos gráficos empregados e o seu significado

   Pautas para a súa elaboración

 Diagramas de estados.

   Propósito e función

   Elementos gráficos empregados e o seu significado

   Pautas para a súa elaboración
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Depuración e realización de probas 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Verifica o funcionamento de programas, para o que deseña e realiza probas. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse os tipos de probas.

CA3.2 Definíronse casos de proba.

CA3.3 Identificáronse as ferramentas de depuración e proba de aplicacións ofrecidas polo contorno de desenvolvemento.

CA3.4 Utilizáronse ferramentas de depuración para definir puntos de ruptura e seguimento.

CA3.5 Utilizáronse as ferramentas de depuración para examinar e modificar o comportamento dun programa en tempo de execución.

CA3.6 Efectuáronse probas unitarias de clases e funcións.

CA3.7 Executáronse probas automáticas.

CA3.8 Documentáronse as incidencias detectadas.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Planificación de probas.

 Tipos de probas: funcionais, estruturais, regresión, etc.

   Probas unitarias

   Probas de integración

   Probas de sistema ou implantación

   Probas de validación ou aceptación

   Probas de regresión

 Procedementos e casos de proba.

 Mecanismos e ferramentas de depuración: puntos de ruptura, inspección de variables, etc.

 Validacións.

 Probas de código: cubrimento, valores límite, clases de equivalencia, etc.

   Probas unitarias funcionais: clases de equivalencia, análise de valores límite, conxectura de erros
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Contidos

   Probas unitarias estruturais: cobertura lóxica de Myers, complexidade ciclomática de McCabe, camiños

 Normas de calidade.

 Probas unitarias: ferramentas.

 Automatización e documentación das probas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Optimización e documentación 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Optimiza código empregando as ferramentas dispoñibles no contorno de desenvolvemento. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse os patróns de refactorización máis usuais.

CA4.2 Elaboráronse as probas asociadas á refactorización.

CA4.3 Revisouse o código fonte usando un analizador de código.

CA4.4 Identificáronse as posibilidades de configuración dun analizador de código.

CA4.5 Aplicáronse patróns de refactorización coas ferramentas que proporciona o contorno de desenvolvemento.

CA4.6 Realizouse o control de versións integrado no contorno de desenvolvemento.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas do contorno de desenvolvemento para documentar as clases.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Refactorización: concepto, limitacións e patróns máis usuais.

 Refactorización e probas. Ferramentas de axuda á refactorización.

 Uso e configuración de analizadores de código.

 Control de versións. Estrutura das ferramentas de control de versións. Repositorio. Ferramentas de control de versións.

 Clientes para control de versións. Integración no contorno de desenvolvemento.

 Documentación. Uso de comentarios. Alternativas.
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Os mínimos esixibles son os seguintes:

CA1.1 - Recoñeceuse a relación dos programas cos compoñentes do sistema informático: memoria, procesador, periféricos, etc.

CA1.2 - Identificáronse as fases de desenvolvemento dunha aplicación informática.

CA1.3 - Diferenciáronse os conceptos de código fonte, obxecto e executable.

CA1.5 - Clasificáronse as linguaxes de programación.

CA2.1 - Instaláronse contornos de desenvolvemento, propietarios e libres.

CA2.2 - Engadíronse e elimináronse módulos no contorno de desenvolvemento.

CA2.3 - Personalizouse e automatizouse o contorno de desenvolvemento.

CA2.5 - Xeráronse executables a partir de código fonte de diferentes linguaxes nun mesmo contorno de desenvolvemento.

CA3.1 - Identificáronse os tipos de probas.

CA3.2 - Definíronse casos de proba.

CA3.4 - Utilizáronse ferramentas de depuración para definir puntos de ruptura e seguimento.

CA3.6 - Efectuáronse probas unitarias de clases e funcións.

CA3.7 - Executáronse probas automáticas.

CA4.1 - Identificáronse os patróns de refactorización máis usuais.

CA4.6 - Realizouse o control de versións integrado no contorno de desenvolvemento.

CA4.7 - Utilizáronse ferramentas do contorno de desenvolvemento para documentar as clases.

CA5.1 - Identificáronse os conceptos básicos da programación orientada a obxectos.

CA5.3 - Identificáronse as ferramentas para a elaboración de diagramas de clases.

CA5.4 - Interpretouse o significado de diagramas de clases.

CA5.6 - Trazáronse diagramas de clases a partir das especificacións destas.

CA6.2 - Recoñeceuse o significado dos diagramas de casos de uso.

CA6.3.1 - Interpretáronse diagramas de secuencia

CA6.4.1 - Elaboráronse diagramas de secuencia sinxelos

CA6.5 - Interpretouse o significado de diagramas de actividades.

CA6.6 - Elaboráronse diagramas de actividades sinxelos.

CA6.9 - Elaboráronse diagramas de casos de uso

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Realizarase unha ou varias probas/traballos por cada unha das unidades didácticas. O peso de cada proba/traballo dentro da unidade didáctica

será indicado antes da realización do mesmo.

Deberase de obter sempre un mínimo dun 5 en cada unha das probas/traballos realizados, para poder considerar unha unidade didáctica como

superada.

No caso de que algunha proba/traballo non iguale ou supere o 5, a nota final da unidade será igual á nota mínima das probas/traballos non

superados (redondeada ao enteiro inferior máis próximo), sen realizar ningún cálculo a maiores.

A nota final de cada avaliación obtense da seguinte forma:

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

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

No caso de que existan unidades non superadas, a nota final da avaliación será a nota mínima das unidades non superadas, sen realizar ningún

outro cálculo a maiores.

Se todas as unidades didácticas foron superadas, calcúlase a suma das notas das unidades rematadas ata ese momento (aplicando o peso de

cada parte), e ponderase como se o total obtido fose o 100% do curso.

É dicir, se temos dúas unidades realizadas, con notas X e Y, cuxos pesos son A% e B% respectivamente, a nota sería (A*X/100 + B*Y/100)*100/

(A+B).

A nota final obtida, redondearase cara arriba ata o seguinte número enteiro en caso de que a parte decimal sexa igual ou superior a 0,5. En caso

contrario, o redondeo realizarase cara abaixo.

A final de curso, no caso de que todas as unidades estean superadas, á nota media das unidades (ponderadas segundo os seus pesos)

aplicaráselle o 90% para o cálculo da nota final.

O 10% restante, correspóndelle á realización dun proxecto práctico integrador, que consistirá na realización dun proxecto complexo no que estarán

involucrados varios módulos. Presentarase ao alumnado unha rúbrica cos criterios de corrección do proxecto para o módulo actual, previamente ao

inicio de dito proxecto.

A nota final obtida, redondearase cara arriba ata o seguinte número enteiro en caso de que a parte decimal sexa igual ou superior a 0,5. En caso

contrario, o redondeo realizarase cara abaixo.

No tocante ás recuperacións, a priori, NON se realizará un exame de recuperación ao final de cada avaliación, para recuperar as partes suspensas

nesa avaliación. As recuperacións realizaranse a final de curso no período de recuperacións.

No caso de que certa proba/unidade se aprobe nun exame de recuperación, a nota máxima para esa proba/unidade recuperada será dun 5.

Nese período de recuperacións, se as unidades a recuperar suman máis do 50% do peso total do curso, deberase de realizar a recuperación de

todo o curso. Noutro caso, recuperaranse só as unidades suspensas.

En canto ao alumnado con perda do dereito de avaliación continua, deberá realizar un exame final sobre o contido de todo o curso, que valerá o

100% da nota do módulo.

Excepcionalmente, no caso de que a PAC se produza cerca do final do curso e o comportamento e actitude do alumno ou alumna fose correcto

durante o curso, poderanse manter as notas que tivese ata o momento, sempre e cando as partes pendentes de realizar dende que obtivo a PAC

sumen menos do 50% do peso de todo o curso. Nese caso recuperaría unicamente as partes pendentes.

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

Como se comentou no apartado anterior, deberase de obter sempre un mínimo dun 5 en cada un dos exames e prácticas realizados, para poder

considerar unha unidade didáctica como superada. No caso de que algún examen ou práctica da unidade non supere o 5, a nota final da unidade

será a nota mínima das probas que non superan o 5 (redondeada ao enteiro inferior máis próximo), sen realizar ningún cálculo a maiores.

No caso de que algunha unidade non supere o 5, a nota final da avaliación será igual á nota mínima das unidades non superadas, sen realizar

ningún cálculo a maiores.

No tocante ás recuperacións, a priori, NON se realizará un exame de recuperación ao final de cada avaliación, para recuperar as partes suspensas

nesa avaliación. As recuperacións realizaranse a final de curso no período de recuperacións.

No caso de que certa proba/unidade se aprobe nun exame de recuperación, a nota máxima para esa proba/unidade recuperada será dun 5.

Nese período de recuperacións, se as unidades a recuperar suman máis do 50% do peso total do curso, deberase de realizar a recuperación de
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todo o curso. Noutro caso, recuperaranse só as unidades suspensas

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

A proba de avaliación extraordinaria, consistirá na realización dunha proba escrita, na que se atoparán preguntas relacionadas con todas as partes

nas que se dividiu o módulo, así como unha proba práctica para comprobar se o alumno ou alumna é capaz de aplicar os conceptos e ideas

estudados, e que valerá o 100% da nota final.

Na proba escrita, plantexaranse unha serie de preguntas nas que se pretende que o alumno ou alumna demostre que adquiriu os coñecementos

mínimos e máis importantes de cada unha das partes do módulo.

Coa proba práctica, o que se pretende é que o alumno ou alumna poña en práctica aquilo que aprendeu.

Excepcionalmente, no caso de que a PAC se produza cerca do final do curso e o comportamento do alumno ou alumna fose correcto durante o

curso, poderanse manter as notas que tivese ata o momento, sempre e cando as partes pendentes de realizar dende que obtivo a PAC sumen

menos do 50% do peso de todo o curso. Nese caso recuperaría unicamente as partes pendentes.

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

O seguimento da programación do presente módulo farase a través da aplicación web "Xestión das programacións", da consellería de educación

(https://www.edu.xunta.es/programacions/).

Cada vez que se inicie/remate unha unidade anótanse as datas de inicio/fin na aplicación e sinálase por cada unidade a data en que é avaliada,

sesións realizadas, grao de cumprimento, e todas aquelas observacións que se consideren oportunas.

Isto permite determinar se a asignación horaria de cada unidade é a idónea. Hai que ter en conta que o ritmo de traballo virá determinado pola

asimilación dos conceptos por parte do alumnado.

A práctica docente avaliarase seguindo o procedemento establecido polo control do sistema de calidade establecido no centro. Dito control

realízase principalmente cumprimentando os seguintes documentos:

- Enquisa para a avaliación do profesor: avaliación feita polos alumnos da materia sobre as actividades docentes realizadas polo profesor.

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

- Recollida de datos para a xunta de avaliación: recolle as conformidades/non conformidades e as actuacións derivadas das non conformidades

referentes ao alumnado (suspensos, faltas de asistencia) e cumprimento da programación.

- Memoria fin de curso: na que, entre outros temas, trátase a porcentaxe da programación impartida, a realización de modificacións na mesma e as

propostas de mellora para o seguinte curso académico.

Ademais, en reunión de departamento, ao longo do curso, realizarase o seguimento e control da programación, tomando as medidas oportunas se

é o caso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Para a realización da avaliación inicial e co obxecto de determinar a formación previa do alumnado na materia, farase un cuestionario con

preguntas breves para coñecer o punto de partida do alumnado e polo tanto das explicacións.
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Ademáis o titor/a proporcionará a información disponible sobre as características xerais do grupo e as circunstancias académicas e/ou persoais,

que poidan ter relevancia educativa.

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

As medidas de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar a superar algunha unidade didáctica a aqueles alumnos que non acadaron os

obxectivos mínimos esixibles.

As medidas de reforzo da parte práctica da unidade didáctica consistirán na resolución de supostos con unha metodoloxía distinta e máis

detallada. Estes supostos serán resoltos polo alumno sempre coa axuda do profesor.

As medidas de reforzo da parte conceptual da unidade didáctica consistirán no repaso dos conceptos por parte do alumno e coa axuda do profesor

que fará propostas de cuestionarios sobre a materia, que o alumno debe cumprimentar.

As medidas de reforzo da parte actitudinal da unidade didáctica consistirán na proposta de cambio por parte do alumno e a supervisión do

profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Co desenvolvemento da programación, trataranse tamén unha serie de temas coa idea de proporcionar unha adecuada educación en valores ao

alumnado.

Os temas máis importantes son a tolerancia, o respecto e a igualdade, que se traballarán grazas a realización de traballos en grupo e a realización

de debates. Debemos saber escoitar a opinión dos demais e respectala aínda que non esteamos de acordo con ela.

Outro tema importante será a legalidade en internet. Debemos saber que piratear e descargar programas non oficiais é un delito, e isto debémolo

ensinar a medida que usamos sempre licencias oficiais para os nosos programas.

Ademáis, incidirase no día a día en aspectos como a puntualidade e asistencia ou o respecto ás normas e o material que se use.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Participación nas que figuran na programación conxunta do departamento e no resto de actividades dos ciclos formativos da familia de informática

do centro, así como naquelas organizadas polo centro e que se consideren de interese xeral.

10.Outros apartados

10.1) Constancia de información ó alumnado

A presentación do módulo con información relativa á programación didáctica (obxectivos, contidos, criterios de avaliación, cualificación e

procedementos e mínimos esixibles) está colgada na Web do Instituto a disposición de toda a comunidade educativa. Deste feito son informados

os alumnos e pais nas respectivas guías.

10.2) Metodoloxía no caso de suspensión de clases presenciais

No caso de que se teñan que suspender as clases presenciais, a metodoloxía a seguir no presente módulo sería:

- Impartición de clases telematicamente mediante algunha ferramenta de videoconferencias.

- Realización de tarefas prácticas por parte do alumnado, podendo contactar co profesorado no caso de dúbidas mediante a mensaxería da aula

virtual ou o correo electrónico. Poderanse facer videoconferencias co alumnado no caso de ser necesario para a resolución de dúbidas.
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- Realización de exames telematicamente, a través da aula virtual (cuestionarios, entrega de tarefas...).

Os pesos de cada unidade para o cálculo da nota final serán os mesmos que na modalidade presencial.

10.3) Contidos non impartidos o curso pasado

No respecto aos contidos non impartidos o curso pasado debido á suspensión de clases, ao ser este un módulo de 1º curso do ciclo, non existen

contidos pasados que contemplar.

10.4) Utilización de dispositivos móbiles

Aínda que o uso de dispositivos móbiles, como os smartphone, non están permitidos no centro, é posibles que en determinadas circunstancias se

utilicen na aula con fins pedagóxicos
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