
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2022/202315016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ARG Artes gráficas Ciclos
formativos de
grao básico

CBARG11Artes gráficas Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3124 Traballos de reprografía 52022/2023 177177

MP3124_12 Recepción de traballos de reprografía e preparación de dispositivos
e materiais

52022/2023 7575

MP3124_22 Realización e despacho de traballos de reprografía, e mantemento
de equipamentos

52022/2023 102102

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

Profesorado asignado ao módulo ALBA SOUTO GARCÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo de  Traballos en contén a formación asociada á función de recepción e reproducción de encargos de reprografía, así como o

almacenamento dos soportes e

consumibles necesarios para a execución dos traballos, o mantemento dos equipamentos

necesarios e a xestión ambiental dos residuos xerados.

TIPOLOXÍA DO ALUMNADO:

A tipoloxía do alumnado é moi heteroxénea ao presentar dificultades diversas de aprendizaxe e , ademais, convivir distintas procedencias

xeográficas, normalmente nun entorno no que se mesturan a orixe rural e a urbana e  distintas bagaxes culturais. Este curso en concreto conviven

un total de 16 alumnos, con niveles de aprendizaxe e realidades sociais moi diferentes e complexas.

CONTEXTUALIZACIÓN DO MÓDULO E DA CONTORNA PRODUTIVA

O desenvolvemento deste módulo faise en 177 unidades lectivas de 60 minutos, distribuídas en 5 sesións semanais o longo do curso.

Na actualidade o CIFP Compostela conta con moitas empresas, que colaboran ou colaboraron acollendo estudantes para a realización do módulo

de formación en centros de traballo (FCT). Dentro destas, temos empresas con actividades variadas: editoriais, publicidade, deseño gráfico,

prensa, talleres de preimpresión e imprentas.

En canto a distribución provincial das empresas na comunidade galega, a maior parte dos locais están situados na Coruña (47,17%), seguida en

orde de importancia por Pontevedra (37,61%). A comarca de Santiago de Compostela mantén porcentaxes similares en todos os  aspectos

mencionados anteriormente para o sector en Galicia.  E importante destacar que nesta comarca e nas limítrofes está asentada unha porcentaxe

moi elevada da poboación de Galicia e das empresas do sector das Artes Gráficas.

PERFIL PROFESIONAL

O módulo forma o alumnado e capacitao para desenrolar as actividades de utilización de equipamentos e aplicacións informáticas para a recepción

de encargas de reprografía e para a súa reprodución.
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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 Atención e asesoramento á clientela.Recepción de pedidos. 15 7

2 Valoración da vialidade acorde aos requerimentos establecidos.Verificación de
orixinais.

22 10

3 Realización de labores de almacenamento e control con procedementos normalizadosAlmacenamento e
control de soportes e
consumibles

30 17

4 Preparación de consumibles e software, acorde á orde de reprodución.Selección de materiais
e aplicacións para
producción.

8 8

5 Análise dos sistemas de reprodución adecuados ao orixinal que se vai reproducir.Reprodución de
orixinais. Sistemas de
reprodución

45 26

6 Realización e métodos  de empaquetado e  despacho de produtos.Empaquetado,
embalado e despacho
de productos
terminados.

30 17

7 Realización de mantemento e obsevación das normas de seguridade e medioambientais.Mantemento de
equipos de
reprografía. Normas
de seguridade, saúde
e medioambientais.

27 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Recepción de pedidos. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Atende e asesora posible clientela, recibindo encargas-tipo de reprografía, cubrindo ordes de traballo e xestionando a documentación relacionada de acordo
cos procedementos establecidos SI

RA2 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados de traballos de reprografía 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 Identificáronse os pasos no protocolo de relación coa clientela establecido por unha empresa tipo, e recoñecéronse as técnicas de comunicación habituais

CA1.2 Recoñecéronse os orixinais máis comúns que se reproducen nas empresas de reprografía

CA1.3 Identificáronse os principais conceptos que aparecen nos documentos e nas tarifas que se utilizan en empresas de reprografía

CA1.4 Relacionáronse os documentos de entrega, cobramento, expedición, orde de traballo, etc., coa súa estrutura, co seu sistema de formalización (manual ou informático) e coa súa
función

CA1.5 Identificáronse os artigos relacionados coa reprodución de documentos na lei de propiedade intelectual vixente

CA1.6 Relacionáronse os factores que interveñen na valoración das encargas máis comúns de reprografía co proceso de reprodución e cos materiais necesarios

CA1.7 Identificouse a documentación característica do proceso de pedido e despacho dos produtos nas empresas de reprografía

CA1.8 Cubríronse os documentos máis comúns utilizados no proceso de encarga de traballos de reprografía

CA1.9 Valoráronse os recursos necesarios para acometer os traballos de reprografía máis habituais, elaborando sinxelos orzamentos elementais segundo instrucións

CA1.10 Valoráronse os traballos tendo en conta a posibilidade legal de reprodución, as características do traballo (copia, fotocopia, impresión ou ploteado), do soporte (papel, acetato, etc.) e
do acabamento que se vaia realizar (formatado, encadernado ou encartado)

CA1.11 Realizáronse orzamentos tarifados tendo en conta os custos dos materiais e das operacións que interveñen no proceso, aplicando tarifas de prezos subministradas

CA2.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes necesarias nos traballos de reprografía

CA2.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nos traballos de reprografía

CA2.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada cos traballos de reprografía

4.1.e) Contidos

Contidos

 Protocolos de relación e comunicación coa clientela.

 Técnicas de comunicación habituais coa clientela.

 Especificacións dos pedidos: cliente/a, tipo de traballo, cantidade, cores, formato, etc.
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Contidos

 Normas de dereitos de autoría e reprodución vinculadas á reprografía.

 Documentos para a identificación e a tramitación das encargas de traballos de reprografía. Conceptos e tarifas. Documentos de entrega. Documentos de cobramento.

 Formalización de ordes de traballo.

 Valoración de encargas en reprografía. Elaboración de orzamentos. Tarifas de prezos.

 A persoa emprendedora nos traballos de reprografía.

 Iniciativa, creatividade, colaboración, motivación e formación nos traballos de reprografía.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora relacionada cos traballos de reprografía.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Verificación de orixinais. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Comproba orixinais para realizar a reprodución, con valoración da súa viabilidade técnica, de acordo cos criterios de calidade establecidos SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Relacionáronse os parámetros de calidade contidos nas ordes de traballo coa reprodución dos orixinais

CA3.2 Identificáronse os materiais (orixinais, tipos de soporte, formatos, elementos visualizantes, etc.) polas súas características e a súa funcionalidade, en relación cos equipamentos máis
axeitados para a súa reprodución

CA3.3 Identificáronse os sistemas de alimentación, paso e saída dos equipamentos, pola súa función, o seu formato e as súas posibles aplicacións (informáticas, de reprodución, de
impresión e de acabamento)

CA3.4 Relacionáronse os produtos que cumpra obter co soporte e co equipamento de reprodución dispoñibles

CA3.5 Elixíronse os soportes axeitados (en función do tamaño, a gramaxe, a textura e a cor) e os equipamentos óptimos para a reprodución do orixinal

CA3.6 Adaptáronse os orixinais e os ficheiros dixitais ao medio de reprodución

4.2.e) Contidos

Contidos

 Viabilidade de reprodución: relación cos equipamentos, os sistemas de alimentación dispoñibles e a calidade requirida. Parámetros de calidade.

 Identificación de orixinais: tipo de soporte e formato.

 Selección do soporte: tamaño, gramaxe, textura e cor.

 Selección do equipamento de reprografía: produción.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Almacenamento e control de soportes e consumibles 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza operacións de control de almacén en reprografía, aplicando criterios establecidos para a recepción de soportes e consumibles, e utilizando
procedementos normalizados para a súa clasificación e o seu almacenamento SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Interpretáronse instrucións técnicas para o aprovisionamento de materiais e o control do almacenamento nunha empresa tipo de reprografía

CA4.2 Relacionáronse os factores que interveñen no mantemento das existencias mínimas para asegurar a dispoñibilidade de materiais nos procesos de reprografía

CA4.3 Describíronse os sistemas de mantemento de existencias mínimas de materiais e consumibles característicos das empresas de reprografía, e xustificáronse as súas vantaxes e os
seus inconvenientes

CA4.4 Identificáronse os criterios de calidade para a aceptación ou o rexeitamento dos soportes e consumibles comúns en traballos de reprografía

CA4.5 Relacionáronse os materiais e os consumibles empregados en reprografía co xeito e coas condicións de almacenamento que requiren

CA4.6 Relacionáronse as entidades provedoras cos produtos e os servizos que subministran

CA4.7 Describíronse as características dos medios e dos equipamentos de carga e transporte dos materiais e dos consumibles máis comúns utilizados en reprografía, en relación coas súas
aplicacións

CA4.8 Clasificáronse os materiais máis comunmente utilizados en reprografía (soportes de reprodución e consumibles de reprodución e de acabamento ou encadernación), segundo a súa
natureza e o xeito de aplicación

CA4.9 Adoptáronse as normas de seguridade, saúde e protección ambiental nas operacións de traslado e almacenamento de materiais e consumibles

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recepción de materiais. Instrucións de aprovisionamento. Criterios de calidade para a aceptación ou o rexeitamento de soportes e de consumibles.

 Almacenamento de soportes e consumibles.

 Control do almacenamento e do mantemento de existencias mínimas.

 Normas de seguridade, saúde e protección ambiental nas operacións de almacenamento de soportes e consumibles de reprografía. Riscos específicos e factores implicados. Medidas
preventivas. Elementos de protección individual.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Selección de materiais e aplicacións para producción. 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Dispón os recursos necesarios para realizar a reprodución de orixinais, seleccionándoos de acordo coas instrucións recibidas SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Interpretouse a información das consolas dos equipamentos de reprografía e do software de impresión e gravación, en relación coas necesidades de reprodución dos orixinais

CA5.2 Relacionouse a iconografía característica das consolas dos equipamentos de reprografía e do software de impresión co seu significado nos traballos de reprografía

CA5.3 Identificouse a iconografía dos parámetros modificables nos equipamentos coas funcións asociadas e a súa influencia na reprodución

CA5.4 Seleccionáronse os parámetros axeitados na consola do equipamento segundo as necesidades da reprodución presentadas

CA5.5 Seleccionáronse os parámetros axeitados no software de impresión segundo as necesidades da reprodución presentadas

4.4.e) Contidos

Contidos

 Preparación de soportes e consumibles.

 Equipamentos de reprografía: características e funcións.

 Elementos dos equipamentos de reprografía: alimentación, paso e saída. Parámetros configurables. Influencia na reprodución.

 Consolas. Aplicacións informáticas.

 Instrucións técnicas para a preparación dos equipamentos.

 Operacións de posta en marcha.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Reprodución de orixinais. Sistemas de reprodución 45

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Reproduce orixinais ou mostras autorizadas axustando os parámetros dos equipamentos de reprografía de acordo coas ordes de traballo SI

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 Relacionáronse as máquinas de reprodución utilizadas en reprografía co tipo de orixinais que reproducen, o sistema de reprodución e as operacións auxiliares que poidan realizar

CA1.2 Realizáronse operacións de carga ou substitución dos consumibles utilizados nos equipamentos de reprografía, cumprindo as normas de seguridade, saúde e protección ambiental

CA1.3 Realizáronse as probas necesarias para garantir a calidade requirida na orde de traballo e nas normas establecidas

CA1.4 Reaxustáronse os parámetros en función dos resultados obtidos

CA1.5 Diferenciáronse as necesidades de control do proceso segundo o tipo de reprodución (b/n, cor, liña e trama), o formato de impresión, o volume da tiraxe e o tipo de soporte

CA1.6 Axustáronse os parámetros de reprodución (tamaño, gramaxe, acabamento, b/n, cor, liña, trama, etc.), en función das ordes de traballo e partindo de orixinais en soporte papel e/ou
dixital

CA1.7 Realizáronse as operacións de posta a punto do aparello de alimentación e saída da máquina de reprografía, asegurando a continuidade durante a tiraxe e determinando a
velocidade axeitada ao soporte e ao orixinal que se vaia reproducir

CA1.8 Comprobouse a integridade, a seguridade e o formato dos ficheiros dixitais, verificando que o tamaño dos ficheiros permita a gravación no soporte dixital establecido

CA1.9 Preparáronse os soportes para gravar e o software necesario segundo as instrucións recibidas, e verificouse o seu correcto funcionamento

CA1.10 Realizáronse as copias necesarias identificando os soportes gravados segundo as instrucións recibidas

CA1.11 Adoptáronse as normas de seguridade, saúde e protección ambiental relativas ás operacións de reprografía

4.5.e) Contidos

Contidos

 Produción en reprografía. Máquinas e sistemas de reprodución. Operacións auxiliares que poden realizar.

 Operacións de carga. Substitución de consumibles.

 Calidade na reprodución.

 Parámetros modificables durante a reprodución.

 Probas de reprodución. Comprobacións de calidade.

 Reaxuste de parámetros.

 Verificacións de funcionamento.

 Normas de seguridade, saúde e protección ambiental nas operacións de reprografía. Riscos específicos e factores implicados. Medidas preventivas. Elementos de protección individual.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Empaquetado, embalado e despacho de productos terminados. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Despacha encargas-tipo de traballos de reprografía, realizando as operacións de cobramento, empaquetaxe e embalaxe de acordo cos procedementos
establecidos SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Utilizáronse terminais de venda ou equipamentos informáticos para a xestión dos documentos de cobramento, aplicando os procedementos de control e arquivamento de documentos
establecidos

CA2.2 Realizáronse sinxelas operacións de control de calidade sobre o traballo elaborado

CA2.3 Valoráronse os traballos realizados seguindo os procedementos establecidos en normas e orzamentos

CA2.4 Utilizáronse os materiais e os utensilios de acordo coas características do produto e coa forma de entrega

CA2.5 Identificáronse os medios e os equipamentos para os cobramentos máis comúns (caixa rexistradora, TPV, etc.) e describíronse as súas características e a súa operativa

CA2.6 Simuláronse operacións de cobramento en metálico utilizando caixas rexistradoras, asegurando a entrega ao/á cliente/a do tícket ou recibo que acredite o pagamento

CA2.7 Simuláronse operacións de cobramento con tarxetas de crédito utilizando os TPV, asegurando a entrega ao/á cliente/a do tícket ou recibo que acredite o pagamento

CA2.8 Cubríronse os documentos mercantís necesarios para a xestión do cobramento (albarás, facturas, notas de entrega, etc.)

CA2.9 Cubríronse os documentos de expedición de mercadorías para o envío por mensaxaría, axencias de transporte, correo postal e reparticións propias, asegurando que os datos
contidos permitan a identificación dos paquetes e a súa entrega no destino

4.6.e) Contidos

Contidos

 Terminais de venda. Equipamentos informáticos de cobramento.

 Procedementos para o control e o arquivamento de documentos relacionados cos encargas de traballos de reprografía.

 Formalización de documentos de entrega: albarás, facturas e notas de entrega.

 Técnicas de empaquetaxe.

 Materiais de empaquetaxe e embalaxe.

 Utensilios e equipamentos de embalaxe funcional. Identificación dos paquetes.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Mantemento de equipos de reprografía. Normas de seguridade, saúde e medioambientais. 27

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos propios de reprografía, aplicando os procedementos establecidos no manual técnico ou nos plans
de mantemento correspondente SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as operacións de mantemento e as partes dos equipamentos que haxa que manter, a partir dos manuais técnicos dos equipamentos

CA3.2 Realizáronse as operacións de limpeza e mantemento en equipamentos de reprografía determinadas por fábrica, de acordo cos manuais de uso subministrados

CA3.3 Realizouse a limpeza dos elementos ópticos e das consolas de manobra

CA3.4 Realizouse a limpeza dos elementos mecánicos eliminando os residuos das zonas indicadas nos manuais correspondentes

CA3.5 Adoptáronse as normas de seguridade, saúde e protección ambiental nas operacións de mantemento de equipamentos de reprografía

CA3.6 Clasificáronse e retiráronse os residuos xerados (papel, plástico, cartuchos de tóner, envases de tintas, metais, vidros, etc.), nos lugares establecidos para tal efecto

CA3.7 Utilizáronse os equipamentos de protección individual relacionados coa limpeza e o mantemento dos equipamentos de reprografía

4.7.e) Contidos

Contidos

 Niveis do mantemento.

 Operacións de mantemento de primeiro nivel.

 Interpretación de manuais técnicos e plans de mantemento.

 Identificación de partes dos equipamentos que é preciso manter.

 Operacións de mantemento.

 Operacións de principio e fin de xornada.

 Normas de seguridade, saúde e protección ambiental nas operacións de mantemento de equipamentos de reprografía. Riscos específicos e factores implicados. Medidas preventivas.
Sistemas de seguridade dos equipamentos. Elementos de protección individual.
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MINIMOS EXIXIBLES:

Os que aparecen no punto 4 C desta programación

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

-O 33% da cualificación será a obtida a partir dos proxectos prácticos. Deberán ser entregados todos os proxectos prácticos encargados.

-O 34% obterase a partir dun exame teórico. A cualificación será obtida a través de probas escritas  tipo test ou de desenvolvemento de preguntas

ou temas. Será necesario acadar o 40% para facer media coa parte teórica e de traballo na aula.

-O 33% corresponderase cos traballos realizados en clase.

O alumnado que non supere o módulo no período ordinario conta cunha recuperación antes da finalización do ciclo. Esta recuperación constará, en

primeiro lugar, dunha parte teórica que ten un peso do 40%,  sendo necesario acadar o 50% da mesma para facer media coa proba práctica. A

proba práctica terá un peso do 60%, sendo necesario acadar o 50% para sumar coa proba teórica.

Os alumnos/as de PD deben facer unha proba teórica e práctica en xuño, onde teñen que demostrar os mínimos exixidos nesta programación. A

proba teórica terá un peso do 40%, sendo necesario acadar o 50% da mesma para facer media ca proba práctica. A proba práctica terá un peso do

60%, sendo necesario acadar o 50% para sumar coa proba teórica.

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

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

A programación didáctica adaptarase ás necesidades do alumnado. A profesora coordinará a programación e realizará o seguimento diario da súa

aplicación, especialmente nos exercicios ou cuestións formuladas. Tamén se terán en conta as observacións que o resto de docentes fagan nas

reunións de titoría e/ou nas sesións de avaliación.

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolve cada alumno/a e

ofrécense os recursos básicos coa fin de facilitar as aprendizaxes dos alumnos/as en función das súas necesidades concretas.

Propóñense dúas actividades, secuenciadas no tempo para acadar os obxectivos dentro de cada unha das unidades didácticas:

o A primeira, común para todos os alumnos/as, é a de resolver un cuestionario, realizar unha práctica ou ambas opcións co fin de asimilar os

contidos e desenvolver as destrezas mínimas da unidade didáctica.

o A segunda proponse dependendo de se os alumnos/as acadaron os contidos mínimos ou non:

-No caso de acadar os mínimos esixidos, poderán realizar outro exercicio máis complexo para profundizar nos coñecementos.

        -Os alumnos/as que non alcanzaron os contidos mínimos, ao mesmo tempo que os anteriores, terán que realizar outro exercicio cos

contidos máis detallados, recalcando aqueles conceptos menos claros, e se é posible incluíndo exemplos do contorno (aula, centro, casa...) para

que o alumno/a sexa capaz de conseguir o fin proposta.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Tendo en conta o establecido na Orde do 5 de agosto de 2014, no seu artigo 14, no que non se contempla para o alumnado de F.P. Básica a

Perda do dereito de avaliación continua a que se refire a Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 25;  acórdase establecer, con carácter xeral, o

seguinte:

1. Para aquel alumnado que supere o 10 % de faltas de asistencia de xeito continuado a un determinado módulo, con respecto a duración

total do mesmo:

- Outorgarlle unha cualificación final cun peso diferente ao do resto do alumnado, sendo este peso de até un 30 % menos sobre a

cualificación final obtida.

- Non se contemplará para este alumnado a realización de probas parciais, debendo de realizar unha única proba final teórico-práctica

baseada no realizado, segundo programación, ao longo do curso. Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo una

puntuación de 5 puntos.

2. Para aquel alumnado no que a súa falta de asistencia non supere o 5% de horas do módulo por trimestre descontaráselle na avaliación

parcial de módulos, no apartado correspondente á cualificación actitudinal, ata un total de 0,5 puntos; podendo seguir sendo avaliado de forma

parcial ao longo do curso, sempre e cando non incorra no establecido no apartado 1.

Terase en conta, para este segundo caso que, a pesares de que o alumno/a supere o 10 % total de faltas de asistencia do módulo ao final do

curso, se esta ausencia non se produce de xeito continuado e se mantén dentro dun limite razoable, non se aplicará o sinalado no apartado 1.

En todo caso cada docente, na súa programación de módulo, establecerá as concrecións que considere oportunas, sempre dentro do establecido

nas Normas de Organización e Funcionamento do  centro (NOF)  ou Regulamento de Réxime Interior (RRI) e sen que implique unha desviación

significativa ao respecto do indicado neste acordo xeral do equipo docente.

O alumnado será informado dos criterios de avaliación e cualificación, ao inicio de curso e en todo caso, tan pronto como se produza calquera

variación do desenvolvemento da programación fixada para cada materia e nivel/curso, conforme ao establecido na correspondente orde de

calendario escolar e /ou outras instrucións e normativa vixentes en materia de avaliación dos módulos de ciclos de Formación Profesional Básica.

3.      Os porcentaxes serán os seguintes para a avaliación:

3.1. Parte práctica. Computarán un 40% da nota.

             Este traballo englobará as capacidades prácticas mínimas esixidas no curso académico.

3.2. Parte escritas (coñecementos). Computarán un 30% da nota.

             Este exame englobará os coñecemtos mínimos exisidos no curso académico.

3.3          Traballo de clase e asistencia o 30% da nota tendo en conta neste punto o especificado no punto 1 e 2

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

O seguimento da programación realizarase mensualmente, cubrindo o documento PR.75.AUL. destinado para tal fin, o cal será entregado o xefe

do departamento nas reunións mensuais.
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Considérase que a avaliación da práctica docente permite recoller información válida sobre os resultados da acción educativa e é indispensable

valorala para que os seus datos sirvan para incentivar ao alumnado.

Aínda que non hai unha metodoloxía específica para a avaliación docente, a profesora debe identificar as necesidades do alumnado e formular

unha serie de preguntas: como aprende mellor  e rende máis o/a alumno/a? con que se cansa? qué axuda necesita? qué novos estímulos son

necesarios?

Unha vez feitas, débese reflexionar e tomar decisións sobre a adecuación ou non das actividades realizadas, e sobre a eficacia da metodoloxía e

recursos tanto persoais como materiais empregados.

Mellorar o proceso de ensinanza, modificar o plan de actuación deseñado na programación, programar actividades de reforzo específico e

introducir os mecanismos de corrección adecuados, son os obxectivos que se perseguen.

Como ferramentas para a concreción dos obxectivos cóntase con varios métodos:

   -Por un lado coa observación, esta é un método de investigación, utilízase con moita frecuencia na maioría dos modelos de avaliación dos

labores académicas do docente.

   -Compartir experiencias formais e informais cos meus compañeiros para a solución de problemas conxuntos.

   -Lista de control, escala o cuestionario completado polo alumnado.

   -É importante coñecer a situación de partida dos alumnos, detectar as dificultades que xurdan e valorar os resultados obtidos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao inicio do curso farase unha proba escrita individual que permita obter datos respecto á situación previa e intentar detectar algunha dificultade

no/a alumno/a.

- Ao longo dos módulos e antes do inicio de cada un deles verase o punto de partida do alumnado cara a ese novo módulo, ben mediante unha

proba escrita, ben observando as capacidades do alumnado ou mediante coloquio-entrevista.

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

Esta programación ten un carácter aberto e flexible para poder atender á diversidade de alumnos/as, posibilitando diferentes niveis para adaptarse

ás condicións específicas de cada alumno/a, presentando como colectivos específicos os alumnos/as con necesidade educativas especia e os

estranxeiros.

Cando se trate de alumnos/as con necesidade especias de aprendizaxe será necesario:

- Personalizar o proceso de ensino-aprendizaxe o máximo posible, tendo en conta os protocolos existentes,  e buscar que os alumnos/as traballen

apoiándose uns nos outros co fin de conseguir suplir as deficiencias de cada un.

- Insistirase nos contidos mínimos e actividades de reforzo.

- Potenciarase a participación do alumno/a e a consecución de pequenos logros como elementos de motivación.

Por outra parte, cando se trate de alumnos/as que requiran unha atención específica por ter un ritmo máis acelerado de aprendizaxe que a media

do grupo, podemos sinalar como actuación xerais:

- Proporlles un número adicional de supostos prácticos para facilitar o afundimento nos contidos e o desenvolvemento da súa capacidade de

investigación e razoamento.

-  Evitar a frustración ou o aburrimento mediante contidos e casos prácticos mais complexos e variados nos momentos nos que se están a realizar

exercicios, actividades ou aclaración de dúbidas e recapitulacións co resto da clase.
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- Evitarlles os exercicios repetitivos e as prácticas superfluas en materias xa analizadas.

Por último, no caso de que existise algún alumno/a estranxeiro/a habería que tratar con carácter xeral e como elemento previo unha rápida e eficaz

integración no grupo. Para iso como metodoloxía específica podemos sinalar:

- A creación de grupos de traballo nos que se integre o alumno e poida participar como un máis.

- Fomentar actitudes de respecto ás diferenzas individuais. É básico na metodoloxía didáctica que nos equipos de traballo se potencie un ambiente

de cordialidade e cooperación, así como as actitudes de respecto cara as diferenzas individuais, preservando as súas peculiaridades culturais,

todo iso guiado polo sentimento de rexeitamento cara calquera situación xenófoba ou racista.

Para levar a cabo todas estas actuacións, as actividades de clase deben atender ao traballo en equipo e a axuda recíproca entre os alumnos/as.

Ten que establecerse unha continua comunicación, diálogo, entre profesor e alumno/a a fin de poder adaptar as actividades segundo os

coñecementos de cada un.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Entre os contidos da programación hai temas indispensables para a formación de profesionais, pero sobre todo, debe haber actitudes e valores.

Trátase de que os alumnos reflexionen sobre valores humanos esenciais e compartan as súas ideas cos seus compañeiros, amigos, profesores,...

A educación en valores comprende unha serie de ensinanzas que se deberán apoiar, facendo fincapé no fomento de actitudes de respecto ás

diferenzas individuais, é básico que nos equipos de traballo se potencie un ambiente de cordialidade e cooperación, preservando as diferenzas

culturais dos individuos. Esta educación en valores pode abarcar os seguintes ámbitos:

-Educación Moral e Cívica.

-Educación para a Igualdade entre os sexos.

-Educación para a Paz.

-Educación para a Saúde.

-Educación Sexual e no respeto á diversidade sexual.

-Educación Ambiental.

-Educación para a xustiza social.

-Educación do Consumidor.

-Educación Vial.

-Educación de non Discriminación por sexo, raza ou relixión.

Ao longo do curso potenciaranse os ámbitos anteriormente sinalados, ben mediante debates, ben con exemplos, co visionado dalgunha película,

con presentacións PPS, etc...

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

De cara a outubro-novembro do 2022  poderase realizar unha visita ao Museo Pobo Galego e/ou ao Mupega.

10.Outros apartados
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10.1) AVALIACION INICIAL

Na primeira semana realizase un cuestinario da avaliación inicial, que logo se leva a reunión de avaliación inicial.
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