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

Esta programación realízase para o proxecto de FP dual coas empresas, Curtidos Galaicos S.L. e Industrias Losal S.L., Elena Ferro, Sociedad

Textil lonia e Guarniciones Gómez no que se combinarán os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no Centro Formativo.

O módulo MP 0604. MONTADO E ACABAMENTOS DE CALZADO pertencente ao 1º CURSO DO CICLO MEDIO CMTCP02, CALZADO E

COMPLEMENTOS DE MODA, toma como referencia o Real Decreto 257/2011, del 28 de febreiro, polo que se establece o título de Técnico en

Calzado y Complementos de Moda  e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

 Introdúcense as modificacións necesarias para adecuar a docencia ás características das empresas colaboradoras e ás calidades do alumnado,

baseándose, a nivel curricular, para esta adecuación, no perfil profesional do título, determinado pola competencia Xeral, polas competencias

profesionais, persoais e sociais, e polas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais, determinadas na Lei

orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional que se concretan no decreto do currículo.

COMPETENCIA XERAL DO TÍTULO:

A competencia xeral do título consiste en realizar as operacións de corte de peles e materiais para a ensamblaxe, montado e acabamento,

industrial e a medida, de calzado estándar, ortopédico, para espectáculos e complementos de moda.

O módulo profesional MP0604 Montaxe e acabamentos de calzado, de acordo ao establecido no Artigo 8 de la Lei Orgánica 5/2002, de 19 de

xuño, acredita as seguintes unidades de competencia:

UC0195_2. Recoñecer materias primas e produtos de confección de calzado.

UC0451_2. Realizar a montaxe do calzado por diferentes sistemas e acabamentos.

UC0452_2. Realizar a montaxe de calzado por inxectado e vulcanizado.

ORIENTACIÓNS PEDAGÓXICAS:

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de producción7 montado de calzado.

A fabricación e montaxe de calzado e o seu acabamento, inclúe aspectos como:

-Manexo e selección da información, como fichas técnicas

-Recoñecemento de materias primas

-Recoñecemento dos criterios de calidade

-Reparación de máquinas, útiles  e ferramentas

-Montaxe de calzado

- Acabamentos de calzado

-Unión do piso ao corte¿

As persoas que obteñen o título de técnico en Calzado e Complementos de Moda exercen a súa actividade en empresas e talleres de fabricación

industrial de calzado e artigos de marroquinaría, dedicándose á preparación, o corte de materiais, a ensamblaxe, a montaxe e o acabamento de

calzado e complementos de moda. Do mesmo xeito, poden exercer a súa actividade en establecementos dedicados á elaboración artesanal de

calzado á medida, ortopédico e para o espectáculo.

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 Cortador/ora de pel e coiro.

 Cortador/ora de pezas para aparaxe e montaxe de calzado.

 Cortador/ora de marroquinaría e luvas en pel ou coiro.
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 Operador/ora de máquinas cortadoras de pezas de calzado.

Cortador/ora á man.

Cortador/ora con máquina.

Operador/ora de máquinas de preensamblaxe.

Operador/ora de máquinas de montar, aformar e outras.

Operador/ora de máquina de vulcanización de pisos de calzado.

Operador/ora de máquinas de inxección de pisos de calzado.

Operador/ora de máquinas de acabamento de calzado.

Operador/ora de máquinas para fabricar artigos de marroquinaría.

Operador/ora de máquina industrial de coser.

Operador/ora de máquina industrial de bordar (unicabezal e multicabezal).

Operador/ora de máquina de acolchamento.

Operador/ora de máquinas de acabamento.

Montador/ora de calzado a máquina.

Montador/ora de calzado á man.

Zapateiro/a de calzado á medida.

Zapateiro/a ortopedista.

Almacenista.

O sector produtivo onde se sitúa o perfil profesional das persoas coa titulación

de técnico en Calzado e Complementos de Moda debe conseguir unha maior competitividade en produtos de calidade, no deseño, na innovación

en produtos, nos procesos e nos sistemas organizativos, así coma a internacionalización, tanto da demanda como de provedores dalgunhas

etapas da cadea produtiva.

O novo sistema de produción chamado de manufactura flexible (SMF) está a implantarse en empresas de confección para a realización de

pequenas series e para unha grande diversidade de produtos, por isto móstrase preciso operarios multifuncionais e polivalentes.

Este sistema adáptase mellor á realidade actual do mercado, xa que posibilita a redución de existencias de proceso e mellora a produtividade, a

través dunha planificación e unha xestión continuas da produción. As empresas que o utilizan xeran ordes de traballo para pequenas cantidades de

artigos con gran variación de modelos, talles, tecidos e cores.

A grande cantidade e diversidade de espectáculos exixe unha maior coreografía, tanto en aspectos de deseño de calzado e complementos como

nunha boa posta en escena de calidade e chea de pequenos detalles, que cada vez require máis persoal técnico específico para que achegue os

seus coñecementos.

O mundo das próteses está en continuo cambio, tanto de materiais como de deseño. Requírense uns coñecementos non só de fabricación, senón

tamén de composición, de ergonometría, de antropometría e de biomecánica, para adaptar o produto ás necesidades da clientela, tanto ortopédico

como á medida.

A práctica totalidade das empresas do sector estarán nun futuro próximo informatizadas. Apréciase un investimento crecente en novas tecnoloxías,

o que ha exixir a formación adecuada do persoal nestes campos.

No horizonte dos próximos anos, as empresas do sector veranse obrigadas a empregar tecnoloxías de fabricación que non danen o ambiente e

que sexan sustentables a longo prazo.
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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 Formación curricular que se adquirirá na empresa.Formación en
empresa.

60 20

2 Formación curricular que se adquirirá no centro educativoAs máquinas e
ferramentas utilizadas
na montaxe de
calzado

8 20

3 Formación curricular que se adquirirá no centro educativoOs diferentes tipos de
montaxe de calzado

70 20

4 Formación curricular que se adquirirá no centro educativoTécnicas de
acabamentos. Control
de calidade

17 20

5 Formación curricular que se adquirirá no centro educativoA información,
documentación
técnica, fluxos

5 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formación en empresa. 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara máquinas, utensilios e ferramentas de montaxe e acabamento de calzado, e xustifica as variables e os accesorios seleccionados NO

RA3 - Monta calzado por diferentes sistemas, aplicando técnicas manuais e mecánicas NO

RA4 - Aplica técnicas de unión do piso ao corte, utilizando procedementos manuais e automáticos NO

RA5 - Acaba o calzado, logo de seleccionar os produtos, as máquinas e os compoñentes para cada tipo de acabamento NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Reguláronse e axustáronse as máquinas para a montaxe e o acabamento de calzado

CA2.5 Resolvéronse anomalías sinxelas nas pezas e nos elementos de máquinas de montaxe e acabamento, valorando o seu desgaste ou a súa rotura e identificando as súas causas

CA2.6 Comprobouse o correcto funcionamento dos seus sistemas de seguridade

CA2.7 Realizouse o mantemento de primeiro nivel das máquinas de montaxe e acabamento de calzado

CA2.8 Realizouse a preparación e o mantemento con autonomía, orde, método e precisión

CA3.4 Montouse o calzado de modo manual e mecánico, aplicando diferentes sistemas (blake, halley, goodyear, kiowa, guaracha e california)

CA3.5 Realizáronse os procedementos con autonomía, orde, método e precisión

CA4.3 Preparáronse os zapatos montados, os compoñentes e os pisos para cada tipo de unión

CA4.6 Verificouse a calidade do acabamento, tanto nos seus aspectos técnicos como nos globais, e corrixíronse as anomalías detectadas

CA4.7 Respectáronse as normas específicas de seguridade e prevención de accidentes nas técnicas efectuadas

CA5.4 Realizouse o acabamento do calzado

CA5.5 Aplicáronse os procedementos con autonomía, orde, método e precisión

CA5.6 Respectáronse as normas específicas de seguridade e prevención de accidentes nas técnicas efectuadas

CA5.7 Verificouse a calidade do acabamento, tanto nos seus aspectos técnicos como nos globais, e corrixíronse as anomalías detectadas

CA5.8 Etiquetáronse e envasáronse os produtos terminados

4.1.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 0Máquinas de pegar pisos: tipos e aplicacións

  Máquinas de acabamento: tipos e aplicacións.

 Máquinas de montaxe: tipos e características.

 Formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes para cada tipo de montaxe.

 Normas de seguridade para cada técnica de montaxe de calzado.

 Vulcanización e inxección: tipos e parámetros.

 Normas de seguridade persoais para cada técnica de unión de pisos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 As máquinas e ferramentas utilizadas na montaxe de calzado 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara máquinas, utensilios e ferramentas de montaxe e acabamento de calzado, e xustifica as variables e os accesorios seleccionados NO

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 Interpretáronse os manuais e a información referentes ao funcionamento, á utilización e á posta a punto das máquinas de montaxe e acabamento de calzado

CA2.2 Identificáronse as variables que cumpra regular para controlar o proceso

CA2.4 Reguláronse e axustáronse as máquinas para a montaxe e o acabamento de calzado

CA2.5 Resolvéronse anomalías sinxelas nas pezas e nos elementos de máquinas de montaxe e acabamento, valorando o seu desgaste ou a súa rotura e identificando as súas causas

CA2.6 Comprobouse o correcto funcionamento dos seus sistemas de seguridade

CA2.7 Realizouse o mantemento de primeiro nivel das máquinas de montaxe e acabamento de calzado

CA2.8 Realizouse a preparación e o mantemento con autonomía, orde, método e precisión

CA2.9 Respectáronse as normas específicas de seguridade e prevención de accidentes nas técnicas efectuadas

4.2.e) Contidos

Contidos

 Manuais de funcionamento, utilización e posta a punto de máquinas de montaxe e acabamento.

 0Máquinas de pegar pisos: tipos e aplicacións

  Máquinas de acabamento: tipos e aplicacións.

  Máquinas auxiliares e de transporte.

  Operacións de mantemento de primeiro nivel e de conservación de máquinas, utensilios e ferramentas.

  Normas de seguridade persoais e de uso no manexo de máquinas e utensilios.

 Regulación e axustes das máquinas: factores que inflúen.

 Máquinas de montaxe: tipos e características.

 Máquinas de cardar e pegar: tipos e características.

 Máquinas de colocar pisos: tipos e características.

 Máquinas por control numérico.

 Máquinas de tacóns.
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Contidos

 Manuais de funcionamento. Utilización e posta a punto de máquinas manuais e automáticas para pegar pisos.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Os diferentes tipos de montaxe de calzado 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona a información salientable para os procesos industriais de montaxe e acabamento de calzado, interpretando documentación técnica e relacionándoa
coas características do produto final NO

RA2 - Prepara máquinas, utensilios e ferramentas de montaxe e acabamento de calzado, e xustifica as variables e os accesorios seleccionados NO

RA3 - Monta calzado por diferentes sistemas, aplicando técnicas manuais e mecánicas SI

RA4 - Aplica técnicas de unión do piso ao corte, utilizando procedementos manuais e automáticos NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Identificáronse os produtos e as materias primas e auxiliares para a montaxe e o acabamento de calzado

   CA1.5.1 Identificáronse os produtos e as materias primas e auxiliares para a montaxe de calzado

CA2.3 Preparáronse os materiais, as ferramentas e os utensilios requiridos para a montaxe e o acabamento de calzado

CA3.1 Identificáronse os sistemas de montaxe de calzado manual e mecánico, e os seus procesos de fabricación

CA3.2 Seleccionáronse formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes necesarios para cada tipo de montaxe

   CA3.2.1 Seleccionáronse formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes necesarios para a montaxe tipo pegado de zapatilla deportiva

   CA3.2.2 Seleccionáronse formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes necesarios para a montaxe tipo pegado para un zapato salón ou bailarina

   CA3.2.3 Seleccionáronse formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes necesarios para a montaxe dun zapato dervy

   CA3.2.4 Seleccionáronse formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes necesarios para a montaxe dun zapato tipo billy

   CA3.2.5 Seleccionáronse formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes necesarios para a montaxe dunha sandalia guaracha

   CA3.2.6 Seleccionáronse formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentesSeleccionáronse formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes necesarios para a
montaxe dun zapato tipo kiowa

CA3.3 Preparáronse formas, compoñentes, cortes aparados e materiais

   CA3.3.1 Preparáronse formas, compoñentes, cortes aparados e materiais para a montaxe pegado tipo deportina

   CA3.3.2 Preparáronse formas, compoñentes, cortes aparados e materiais para a montaxe egada tipo salón ou bailarina

   CA3.3.3 Preparáronse formas, compoñentes, cortes aparados e materiais para a montaxe tipo dervy

   CA3.3.4 Preparáronse formas, compoñentes, cortes aparados e materiais para a montaxe tipo billy

   CA3.3.5 Preparáronse formas, compoñentes, cortes aparados e materiais para a montaxe tipo guaracha

   CA3.3.6 Preparáronse formas, compoñentes, cortes aparados e materiais para a montaxe tipo kiowa
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Criterios de avaliación

CA3.4 Montouse o calzado de modo manual e mecánico, aplicando diferentes sistemas (blake, halley, goodyear, kiowa, guaracha e california)

   CA3.4.1 Montouse o calzado de modo manual e mecánico, aplicando o sistema pegado en zapatilla deportiva

   CA3.4.2 Montouse o calzado de modo manual e mecánico, aplicando o sistema de pegado en zapato salón ou bailarina

   CA3.4.3 Montouse o calzado de modo manual e mecánico, aplicando o sistema de pegado en zapato  dervy

   CA3.4.4 Montouse o calzado de modo manual e mecánico, aplicando o sistema de pegado en zapato billy

   CA3.4.5 Montouse o calzado de modo manual e mecánico, aplicando o sistema de pegado en sandalia guaracha

   CA3.4.6 Montouse o calzado de modo manual e mecánico, aplicando o sistema de pegado en zapato tipo kiowa

CA3.5 Realizáronse os procedementos con autonomía, orde, método e precisión

CA3.6 Establecéronse os parámetros de tempo, temperatura e presión segundo o sistema de montaxe e materiais

CA3.7 Verificouse a calidade da montaxe manual e mecánica, tanto nos seus aspectos técnicos como nos globais, e corrixíronse as anomalías detectadas

CA3.8 Respectáronse as normas específicas de seguridade e prevención de accidentes nas técnicas efectuadas

CA4.2 Seleccionáronse máquinas manuais e automáticas, materiais e compoñentes para cada proceso, en función do tipo de calzado e dos medios que cumpra utilizar

CA4.3 Preparáronse os zapatos montados, os compoñentes e os pisos para cada tipo de unión

   CA4.3.1 Preparáronse os zapatos montados, os compoñentes e os pisos para pegado de zapatilla

   CA4.3.2 Preparáronse os zapatos montados, os compoñentes e os pisos para pegado de salón ou bailarina

   CA4.3.3 Preparáronse os zapatos montados, os compoñentes e os pisos para montado dervy

   CA4.3.4 Preparáronse os zapatos montados, os compoñentes e os pisos para montado billy

   CA4.3.5 Preparáronse os zapatos montados, os compoñentes e os pisos para montado guaracha

   CA4.3.6 Preparáronse os zapatos montados, os compoñentes e os pisos para montado kiowa

CA4.5 Realizáronse os procedementos con autonomía, orde, método e precisión

CA4.7 Respectáronse as normas específicas de seguridade e prevención de accidentes nas técnicas efectuadas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Linguaxe técnica na industria de calzado.

 Fases do proceso de cada tipo de montaxe e acabamento (haller, kiowa, blaker, pulido e pigmentación).

 Produtos e materias primas de montaxe e acabamento.

 Materiais, utensilios e ferramentas para a montaxe e o acabamento do calzado.

 Sistemas de montaxe manual e mecánica.
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Contidos

 Operacións de preparación da montaxe.

 Formas, soletas, cortes aparados, materiais e compoñentes para cada tipo de montaxe.

 Montaxe de calzado: tipos e características (blake, halley ou billy, good-year, luva ou california, kiowa e guaracha).

 Parámetros: tempos de moldeamento, temperaturas das máquinas e presión das placas.

 Normas de seguridade para cada técnica de montaxe de calzado.

 Preparación de zapatos montados. Compoñentes e pisos para cada tipo de unión.

 Colocación de pisos: tipos (pegado, cosido e mixto). Clases de cosedura. Adhesivos e colas: características. Parámetros: presión de prensaxe, tempo e temperatura.

 Vulcanización e inxección: tipos e parámetros.

 Normas de seguridade persoais para cada técnica de unión de pisos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Técnicas de acabamentos. Control de calidade 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona a información salientable para os procesos industriais de montaxe e acabamento de calzado, interpretando documentación técnica e relacionándoa
coas características do produto final NO

RA4 - Aplica técnicas de unión do piso ao corte, utilizando procedementos manuais e automáticos NO

RA5 - Acaba o calzado, logo de seleccionar os produtos, as máquinas e os compoñentes para cada tipo de acabamento SI

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Identificáronse os produtos e as materias primas e auxiliares para a montaxe e o acabamento de calzado

   CA1.5.2 Identificáronse os produtos e as materias primas e auxiliares para  o acabamento de calzado

CA4.6 Verificouse a calidade do acabamento, tanto nos seus aspectos técnicos como nos globais, e corrixíronse as anomalías detectadas

CA5.1 Describíronse os tipos de acabamento de calzado e a súa secuencia

CA5.2 Interpretouse a ficha técnica de fabricación segundo os acabamentos (cera, pigmento, anilina, tintura, brillo, pulido e lavadura)

CA5.3 Seleccionáronse produtos, máquinas e compoñentes necesarios para cada acabamento

CA5.4 Realizouse o acabamento do calzado

CA5.5 Aplicáronse os procedementos con autonomía, orde, método e precisión

CA5.6 Respectáronse as normas específicas de seguridade e prevención de accidentes nas técnicas efectuadas

CA5.7 Verificouse a calidade do acabamento, tanto nos seus aspectos técnicos como nos globais, e corrixíronse as anomalías detectadas

CA5.8 Etiquetáronse e envasáronse os produtos terminados

4.4.e) Contidos

Contidos

 Factores e criterios na calidade da montaxe e do acabamento.

 Criterios de calidade na montaxe manual e mecánica.

 Criterios de calidade.

 Acabamentos: tipos (anilina, pigmento, brillo, pulido e cera natural) e preparación (limpeza e tinguidura).

 Máquinas de acabamento de calzado.

 Utensilios e accesorios de acabamento de calzado.

 Criterios de calidade para cada tipo de acabamento.
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Contidos

 Normas de seguridade persoais nas técnicas efectuadas.

 Embalaxe: etiquetaxe e envasado.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 A información, documentación técnica, fluxos 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Selecciona a información salientable para os procesos industriais de montaxe e acabamento de calzado, interpretando documentación técnica e relacionándoa
coas características do produto final NO

RA4 - Aplica técnicas de unión do piso ao corte, utilizando procedementos manuais e automáticos 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 Interpretáronse as características técnicas das fichas de montaxe e acabamento de calzado

CA1.2 Utilizouse a linguaxe técnica acorde á montaxe e ao acabamento de calzado

CA1.3 Elaboráronse diagramas dos procesos industriais de montaxe e acabamento de calzado

CA1.4 Describíronse as fases do proceso para cada tipo de montaxe e acabamento

CA1.6 Interpretouse a documentación relacionada co control de calidade dos procesos de montaxe e acabamento de calzado

CA4.1 Tivéronse en conta as especificacións da ficha técnica de fabricación segundo o método (vulcanización, inxección, bottier, cubano, autoclave, mixto, pegada e cosedura)

4.5.e) Contidos

Contidos

 Fichas técnicas de montaxe e acabamento.

 Diagramas de procesos industriais para cada tipo de montaxe e acabamento

 Variables de control do proceso.
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OA MÍNIMOS EXIXIBLES:

Os mínimos exixibles son todos os Criterios de Avaliación presentes no curriculo e todos aqueles dispostos polo docente se os houber, e todos os

Contidos presentes no curriculo e os dispostos polo docente tamén se os houber.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA PARTE DESTA PROGRAMACIÓN QUE SE IMPARTIRÁ NO CENTRO EDUCATIVO (C.E.):

O alumno será avaliado segundo o peso aplicado a cada un dos criterios de avaliación (C.A.). As porcentaxes aplicadas a cada C.A. están

reflectidas nesta mesma programación no apartado 4.c. En cada traballo ou proba, sumaranse estas porcentaxes en función dos ítem das táboas

de indicadores.

Se quedara algunha unidade didáctica (U.D.) incompleta no trimestre, os C.A. ponderaránse proporcionalmente en función da porcentaxe da U.D

impartida nese trimestre.

Proporcionaráselle aos alumnos una táboa con ditos criterios e porcentaxes para que poidan verificar as puntuacións e informaráselles dos C.A.

impartidos por U.D.

Todos os  C.A. serán avaliados mediante uns instrumentos de avaliación determinados. Estes instrumentos de avaliación poden ser:

 PROBAS ESCRITAS

 TÁBOAS DE OBSERVACIÓN

 TÁBOAS DE COTEXO.

Estes instrumentos pódense aplicar sobre procesos ou procedementos de traballo na aula, sobre resultados ou produtos de traballos realizados e

sobre probas escritas e/ou probas prácticas.

Polo tanto, cada avaliación constará de:

1- PROBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS: un ou máis exames con cuestións teóricas e/ou unha ou máis probas prácticas de taller.

2- TRABALLOS PRÁCTICOS EN TALLER: uns traballos propostos que teñen que estar rematados e entregados en prazo.

3-    OBSERVACIÓNS DE PROCEDEMENTO unas observación sobre a actividade realizada na aula.

Cada unha destas metodoloxías de avaliación, veñen determinadas nesta mesma programación no apartado 4.c.

CÁLCULO DA NOTA FINAL DA AVALIACIÓN:

Esta nota será calculada coa suma de tódalas puntuacións acadadas nos C.A  correspondentes nestas tres probas e calculando á media aritmética

das tres notas. A nota mínima en cada unha delas debe ser de 4  sobre 10 para facer media, e a nota mínima da media resultante, debe ser 5

sobre 10 para aprobar a avaliación.

CONDICIÓNS IMPORTANTES:

Se o alumno é sorprendido copiando durante a execución dunha proba, suporá un cero na nota

Se o alumno non superase algunha tarefa ou exercicios propostos, por non entregalo nas datas fixadas ou por non acadar os mínimos

establecidos, terá que facer no mes de marzo a correspondente recuperación da tarefa ou exercicio trimestral non superado.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA PARTE DESTA PROGRAMACIÓN QUE SE IMPARTIRÁ NA EMPRESA COLABORADORA

 O traballo realizado na Empresa Colaboradora cualificarase en función do seguimento do responsable docente e os informes do responsable titor

da empresa de cada un dos alumnos.

 É responsabilidade do alumno respectar as normas da Empresa Colaboradora, deberá cumprilas e non cometer faltas (puntualidade, asistencia,

comportamento...) que puideran levar a non superar a súa estadía.

O alumno sobre o que se comunique un ditame desfavorable por parte da empresa, deberá realizar unha proba (escrita e/ou práctica) no Centro

Educativo.

Ao remate da estadía, o titor da empresa cualificará unicamente cun APTO ou NON APTO .

e cubriran un informe de seguimento cunha valoración para cada un dos C.A. realizados na empresa de:

Mal; Regular; Ben; Moi ben; Excelente

 En función desta valoración, o profesor cualificara  a terceira avaliación.

A nota final no Centro Educativo será a media das tres avaliacións trimestrais e deberá ter un valor mínimo de 5 puntos sobre 10 para ser un

aprobado.

Tendo en conta sempre o seguinte requisito:

Para aprobar cada módulo é necesario ter superadas todas as avaliacións.

A cualificación da Empresa Colaboradora debe ser necesariamente APTO.

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

O alumno que non superase algunha ou a totalidade das probas avaliadoras realizadas nos dous trimestres (exames, traballos ou exercicios), terá

a partir do mes de marzo ata finais do mes de xuño (esta data será consensuada polo docente co alumno, tentando de non interromper o traballo

na empresa) a posibilidade de presentarse a unha nova proba  de tipo teórico e/ou práctico, segundo proceda para recuperar o módulo. Amais, o

alumno deberá entregar os traballos non presentados en tempo durante o curso (se os houbera), e realizar as actividades de recuperación

propostas polo profesor, atendendo as dificultades específicas presentadas polo alumnado e ós recursos dispoñibles.

Como na avaliación ordinaria, terase en conta o seguinte ao valorar os resultados:

O criterios de cualificación, seguirán a mesma dinámica que os aplicados na avaliación ordinaria, haberá probas escritas, traballos, e criterios de de

observación de procedemento. Deberase acadar un mínimo 5 puntos sobre 10 de para poder superar o módulo.

A nota resultante obterase aplicando as mesmas porcentaxes da avaliación ordinaria.

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

Non se prevé que o alumnado que curse ciclos formativos na modalidade Dual,  non asista ás actividades do Ciclo, en tal medida que puidese
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orixinar a súa perda do dereito á avaliación continua. De ser o caso, poderase penalizar ós alumnos que teñan mais do 10% de faltas sen xustificar

, ainda que teñan os exames ou traballos aprobados, cunha proba de avaliación adicional ao final da segunda avaliación. Nesta proba examinarase

de toda a materia impartida dende o momento que o alumno acadou o 10% de faltas.

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

O seguimento da programación farase no CADERNO DO PROFESOR e na WEB de PROGRAMACIONS DA CONSELLERIA DE CULTURA,

EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE DA XUNTA DE GALICIA.

Cada mes haberá unha reunión de DEPARTAMENTO na que se revisarán as programacións de cada responsable docente e o seu

desenvolvemento.

No Departamento quedaran arquivadas as copias en papel ou dixital deste seguimento.

Os membros do Departamento deben entregar unha copia ao Xefe de Departamento para que a supervise.

Os principais indicadores do grao do cumprimento da programación serán:

a. grao de cumprimento da calendario establecido

b. logro dos obxectivos programados

c. resultados académicos acadados

Para a avaliación da práctica docente obterase información a través de cuestionarios periódicos respondidos por cada alumno nos que se solicitará

valoración sobre a metodoloxía e aspectos relativos á docencia, a forma de traballo na aula e no taller, as técnicas de avaliación, así como una

valoración sobre os obxectivos acadados nas distintas unidades didácticas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade

Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, establécense os

principios, e fins do sistema educativo, destacando entre os principios que o inspiran a calidade da educación para todo o alumnado; a equidade, a

inclusión educativa e a non discriminación; a flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e

necesidades do alumnado. Como principio que rexe esta lei, hai que atender a cada un dos alumnos con medidas diferentes e adecuadas,

atendendo á súa diversidade, co fin de axudarlles acadar o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional. Neste caso, por ser

un grupo de FP dual, integrado por adultos, aínda que non se poden descoidar estes aspectos, é previsible que sexa un grupo homoxéneo e que

non sexa necesario aplicar grandes diferencias na atención a cada un deles.

Atendendo á ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das

ensinanzas de formación profesional inicial e segundo recolle no seu Artigo 28 farase unha sesión de avaliación inicial ao principio do curso na que

eu, como titora do grupo, informarei ao Equipo Docente das características e capacidades individuais de cada alumno e das peculiaridades do

grupo. Esta información recollereina do expediente do alumno, accesible no XADE; da información que recade entre o profesorado que os coñece

do primeiro curso e das actividades e do contacto que teñamos na aula os primeiros días de clase.

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

Na Formación Profesional o Reforzo Educativo é fundamental para cubrir as necesidades particulares de cada alumno. Posto que non existen
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adaptacións curriculares na FP, unicamente como medida extraordinaria de atención a la diversidade poderá valorarse ao principio de curso unha

flexibilización modular, ben meditada, adaptada ás necesidades e capacidades e consensuada co alumno e de ser menor de idade, cos pais.

COMO MEDIDAS ORDINARIAS, DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE APLICAREI AS SEGUINTES:

- Resposta individual aos diferentes ritmos de aprendizaxe.

- Un seguimento intensivo e individualizado con cada un dos alumnos.

- Titorías e comunicacións orientadas ao reforzo positivo

- Traballo colaborador como metodoloxía para potenciar a inclusión respectando a diversidade.

- Programas de recuperación específicos para as materias non superadas, realizando as probas e exames necesarios para cada alumno, co fin de

alcanzar o resultado positivo na adquisición das competencias

     Terase en conta que:

     -Nas horas de titoría prestarase atención especial aos alumnos que necesiten axuda extra do profesor.

     -Cando un alumno non responda globalmente aos obxectivos programados, reforzaranse as actividades e, si el o demandase, propoñeránselle

traballos sinxelos extraordinarios ata a súa reincorporación ao grupo no ritmo normal que sigue a clase.

     -Reforzaráselle e axudaráselle para que no se sinta illado do grupo ó que pertence.

     -No caso de alumnos que teñan un nivel superior a media, en ningún caso frearase a súa aprendizaxe, sino que se lle dará a posibilidade de

realizar máis tarefas e exercicios, aumentando si cabe un pouco a complexidade dos mesmos co fin desenvolver o       mellor posible o seu

potencial durante o curso.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A Formación Profesional ten un carácter técnico, pero no por iso se pode esquecer a educación en valores, que é tan importe como calquera

ensinanza obrigatoria decretada no currículo. Esta é sumamente importante, polo tanto, ao longo deste módulo traballarase intensamente para

inculcar pautas morais que axude aos alumnos a se converter en cidadáns responsables. Así pois, podemos destacar:

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE:

Estará sempre presente, xa que, en ningún momento farase diferencia entre o alumnado por causa de sexo, raza, crenzas o calquera outra

característica diferenciadora. Todos por igual, desempeñarán tódolos roles, incluídos os que habitualmente se asumen como masculinos nun taller

de calzado (manexo de ferramentas, pesos, etc.) e como femininos (costura manual, limpeza de talleres). propoñendo o traballo en equipo

compartindo entre alumnas e alumnos en todo momento.

 EDUCACIÓN AMBIENTAL:

 é fundamental fomentar O respecto ao medio ambiente E á natureza; promover o correcto emprego dos medios de que se dispón sen desperdiciar

papel, tecidos, auga, electricidade, etc. Insistirase na reciclaxe e na conservación. Realizaranse actividades de reciclaxe de materiais, co fin de

educar o hiperconsumismo irresponsable, orientando cara unha economía solidaria, sostible e circular;

EDUCACIÓN PARA A SALÚDE; Tanto persoal como colectiva:

É importante adquirir bos hábitos posturais no traballo, así como unhas adecuadas prácticas de saúde, limpeza e hixiene, sen obviar que hai que

educalos, para que a nivel profesional atendan súa saúde, pero tamén á dos demais, como elemento cotián do seu traballo.

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA:
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Procurarase resolver conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de consenso de xeito democrático. Por

exemplo: propostas e ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de exames, etc. Prevención de riscos laborais: O módulo

contempla numerosos CA dirixidos á prevención de riscos, polo tanto, a cultura e a educación na prevención de riscos laborais será intensa e

estará presente na aula ao longo do curso, ademais de ser expresamente avaliable.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR:

fomentarase entre os alumnos un consumo responsable, tanto Dos seus propios materiais como dos do Centro (tecidos, material informático,

peles...). Na industria do calzado trabállase con materiais caros, e que tardan en se degradar, as peles, e as gomas de solas son de prezo elevado,

por iso, inculcarase o sentido do aforro deses materiais.

INTERCULTURALIDADE:

Traballando dende o principio do respecto ás distintas culturas e xeitos  de entender o mundo; véndoo como un enriquecemento; sinalar a este

respecto, a cada vez máis frecuente presencia nas aulas de alumnos doutras culturas que axudan a interpretar que non todas as realidades son

iguais.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Actividades previstas durante o curso escolar, sempre que sexan dentro dos acordos establecidos no I.E.S. e poidan levarse a cabo sen

interromper o desenvolvemento da programación.

O seu calendario repartirase nos dous trimestres dependendo das dispoñibilidades orzamentarias e da dita programación.

Entre outras, actividades complementarias poderán ser:

   -Visitas a empresas de calzado e marroquinería dentro e fóra da Comunidade Autónoma

   -Visitas a feiras téxtiles dentro e fora da Comunidade Autónoma, así como desfiles de moda e actos relacionados coa industria téxtil (confección,

calzado ou marroquinería).

   -Asistencia a charlas e conferencias de profesionais vinculados ó sector.

Visita ao taller de bolsos de STL

Visita á fabrica Picusa

Clase maxistral de zapatilla deportiva por parte do artesán Marcelo Filgueiras

Clase sobre pegamento e materiais impartida polo artesán Marcelo Filgueiras

Clase sobre a montaxe de zocos impartida pola artesá Elena Ferro

Clase sobre mantemento de máquinas impartida por un técnico especialista

10.Outros apartados

10.1) Metodoloxía

A metodoloxía maioritariamente será práctica nunha porcentaxe maior á teórica.

O Realizaránse tres avaliacións, dúas no Centro Educativo e a terceira, ao rematar a estadía na empresa. Cos resultados das avaliacións

trimestrais farase a avaliación final no mes setembro, ao remate do curso académico.
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10.2) Recursos

Para o desenvolvemento deste módulo empregaranse os recursos existentes no Centro Educativo: instalacións (aulas - taller), maquinaria e outros

bens mobles (ordenadores, máquinas de coser, mesas de corte...), materiais técnicos (peles, pisos, tecidos, adhesivos, fíos,...) e material docente

e de estudo (libros, revistas técnicas...)

10.3) Traballos

Os traballos que sexan obxecto de avaliación serán devoltos ao alumnado ao terminar cada avaliación e unha vez rematado o período de

reclamacións. Cada alumno terá que firmar nun documento no que se comrpomete a non reclamar despois de que lle sexa devolto o traballo.

O centro quedaráse coas copias pertinentes en fotografías para poder xustificar a  avaliación destes traballos.
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