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

COMPETENCIA XERAL.

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa

tensión, máquinas

eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais,

asegurando a súa funcionalidade

e o respecto polo medio.

COMPETENCIAS PROFESIONAIS, PERSOAIS E SOCIAIS.

a) Establecer a loxística asociada á montaxe e o mantemento, interpretando a documentación técnica das instalacións e dos equipamentos.

b) Configurar e calcular instalacións e equipamentos determinando a localización e as dimensións dos elementos que os constitúen, consonte as

prescricións regulamentarias.

c) Elaborar o orzamento de montaxe ou mantemento da instalación ou do equipamento.

d) Xuntar os recursos e os medios para acometer a execución da montaxe ou do mantemento.

e) Trazar a instalación de acordo coa documentación técnica, de xeito que se resolvan os problemas da súa competencia, e informar doutras

continxencias para asegurar a viabilidade da montaxe.

i) Manter e reparar instalacións e equipamentos realizando as operacións de comprobación, axuste e substitución dos seus elementos, e

restituíndo o seu funcionamento

en condicións de calidade, seguridade e respecto polo medio.

j) Verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento mediante probas funcionais e de seguridade, para proceder á súa posta en marcha

ou servizo.

k) Elaborar a documentación técnica e administrativa consonte a regulamentación, a normativa e os requisitos da clientela.

l) Aplicar os protocolos e as normas de seguridade, de calidade e respecto polo medio nas intervencións realizadas, nos procesos de montaxe e

mantemento das

instalacións.

p) Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa

competencia.

OBXECTIVOS XERAIS.

a) Identificar os elementos das instalacións e dos equipamentos analizando planos e esquemas, así como recoñecer os materiais e os

procedementos previstos,

para establecer a loxística asociada á montaxe e ao mantemento.

b) Delinear esquemas dos circuítos e esbozos ou planos de localización empregando medios e técnicas de debuxo e de representación simbólica

normalizada,

para configurar e calcular a instalación ou o equipamento.

c) Calcular as dimensións físicas e eléctricas dos elementos constituíntes das instalacións e dos equipamentos aplicando procedementos de

cálculo e conforme

as prescricións regulamentarias, para configurar a instalación ou o equipamento.

d) Valorar o custo dos materiais e da man de obra mediante a consulta de catálogos e unidades de obra, para elaborar o orzamento da montaxe ou

o mantemento.

e) Seleccionar os útiles, a ferramenta, os equipamentos e os medios de montaxe e de seguridade tendo en conta as condicións da obra e

considerando as operacións

que cumpra realizar, para se dotar dos recursos e dos medios necesarios.

f) Identificar e marcar a posición dos elementos da instalación ou do equipamento, así como o trazado dos circuítos, tendo en conta a relación dos
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planos da documentación

técnica coa súa situación real para reformular a instalación.

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición e montaxe, manexando os equipamentos, as ferramentas e os instrumentos segundo

procedementos establecidos

e en condicións de calidade e seguridade, para efectuar a montaxe ou o mantemento de instalacións, redes, infraestruturas e máquinas.

i) Situar e fixar os equipamentos e os elementos auxiliares de instalacións, redes, infraestruturas e máquinas, con interpretación dos planos e do

esbozo, para montar e manter equipamentos e instalacións.

j) Conectar os equipamentos e os elementos auxiliares de instalacións, redes, infraestruturas e máquinas mediante técnicas de conexión e

empalme, de acordo cos esquemas da documentación técnica, para montar e manter equipamentos e instalacións.

l) Analizar e localizar os efectos e as causas de disfuncións ou avarías nas instalacións e nos equipamentos utilizando aparellos de medida e

interpretando os resultados, para efectuar as operacións de mantemento e reparación.

m) Axustar e substituír os elementos defectuosos ou deteriorados mediante a desmontaxe e a montaxe dos equipamentos, realizando manobras

de conexión e desconexión e analizando plans de mantemento e protocolos de calidade e seguridade, para efectuar as operacións de mantemento

e reparación.

n) Comprobar as conexións, os aparellos de manobra e protección, os sinais e os parámetros característicos, utilizando a instrumentación e os

protocolos establecidos, en condicións de calidade e seguridade, para verificar o funcionamento da instalación ou do equipamento.

o) Cubrir fichas de mantemento, informes de incidencias e o certificado de instalación, seguindo os procedementos e os formatos oficiais, para

elaborar a documentación da instalación ou do equipamento.

p) Recoñecer os seus dereitos e deberes como axente activo na sociedade, analizando o marco legal que regula as condicións sociais e laborais

para participar na cidadanía democrática.

r) Analizar e describir os procedementos de calidade, prevención de riscos laborais e ambientais, sinalando as accións que haxa que realizar en

casos definidos, para actuar de acordo coas normas estandarizadas.

Tratase dun ciclo a distancia no que os alumnos traballan sobre unha plataforma informática a través da rede e interaccionan co docente a través

da plataforma plantexando as dúbidas e entregando as tarefas na mesma.

Tamén dispoñen de titorías presenciais non obrigatorias, tanto para aclarar dudas como para realizar prácticas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de aprendizaxe, montaxe e mantemento de infraestruturas de

telecomunicación en vivendas e edificios, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.

Dado que no noso entorno atópase a empresa Televés, dedicada a fabricación de equipos destinados a instalacións de ICT, a maior parte do

material de prácticas é deste fabricante; ainda que, na medida do posible, explícanse tamén os de outros fabricantes nacionales e internacionales.
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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 Introdución as infraestruturas comúns de telecomunicación.Introdución as
infraestruturas comúns
de telecomunicación.

18 20

2 Transmisión de sinais, antenas e liñas para radio e televisión, sistemas de captación e distribución, cabeceirasTransmisión e
captación de sinais,
antenas e liñas para
radio e televisión

30 20

3 Montaxe, reparación e posta en marcha de instalalación de senais de tvMontaxe e verificación
de sistemas de radio e
tv

39 20

4 Montaxe e reparación de instalacións de aceso a TB e RDSI e ADSLInstalacións de
telefonía

18 20

5 Montaxe e reparación de telefonía interior , intercomunicación, porteiros electricos e videoporteirosTelefonía interior e
intercomunicación e
control de acesos

18 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución as infraestruturas comúns de telecomunicación. 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.3 Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.

CA1.4 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT).

CA1.5 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) dunha ICT.

CA1.6 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior).

CA1.7 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior).

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA2.9 Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).

 Instalacións de ICT. Elementos dunha ICT. Recintos e rexistros. Canalizacións e redes.

 Normativa sobre infraestruturas comúns para servizos de telecomunicación en edificios (ICT).

 Receptividade ao recoller as necesidades formuladas pola propiedade da instalación.

 Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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Contidos

 Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Transmisión e captación de sinais, antenas e liñas para radio e televisión 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. NO

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.

CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.

CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.

   CA1.9.1 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de televisión.

CA2.3 Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación.

CA2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.

CA4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, atenuacións, interferencias, etc.

CA4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc.

CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.

 Antenas e liñas de transmisión. Ondas e espectro electromagnético. Tipos de transmisión: vía terrestre, vía satélite, vía cable e vía sen fíos. Tipos de tecnoloxías. Tipos de modulacións.
Antenas de radio.  Antenas de TV: tipos e elementos e característic
 Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe.  Equipamento de cabeceira.  Elementos para a
distribución.  Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión.  Instal
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Montaxe e verificación de sistemas de radio e tv 39

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. NO

RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe. NO

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados. NO

RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas. SI

RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica. SI

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.

CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

CA3.2 Realizouse a traza da instalación.

CA3.3 Localizáronse e fixáronse canalizacións.

CA3.4 Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc.

CA3.5 Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do equipamento de cabeceira.

CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.

CA3.9 Realizouse unha selección do material instalado no exterior das edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico.
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Criterios de avaliación

CA3.10 Aproveitáronse convenientemente os materiais.

CA3.11 Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados.

CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

CA4.3 Orientáronse os elementos de captación de sinais.

CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.

CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.

CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.

CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

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

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.

4.3.e) Contidos
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Contidos

 Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
 Documentación e planos de instalacións de ICT.

 Montaxe da infraestrutura de ICT. Rexistros e canalizacións. Montaxe de instalacións de radio e televisión, e de banda larga. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas e útiles para a
montaxe.
 Calidade na montaxe de instalacións de ICT.

 Criterios de selección do material instalado no exterior das edificacións atendendo ao contorno urbanístico e paisaxístico.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

 Limpeza e orde no traballo.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.

 Posta en servizo da instalación de ICT.

 Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.

 Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Avarías típicas en instalacións de ICT.

 Criterios e puntos de revisión.

 Operacións programadas.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.

 Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT.

 Reparación de avarías.

 Calidade nas reparacións.

 Documentación sobre reparacións. Histórico de reparación de avarías.

 Normas de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.

 Medios e equipamentos de seguridade na montaxe de instalacións de ICT.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Instalacións de telefonía 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. NO

RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe. NO

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados. NO

RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas. SI

RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica. SI

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

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.2 Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha.

CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.

CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.

   CA1.9.2 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema telefonía.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.2 Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación.

CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.

CA2.6 Utilizouse a simboloxía normalizada.

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.8 Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe.
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Criterios de avaliación

CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.

CA4.4 Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da instalación.

CA4.5 Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.

CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA4.7 Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada.

CA5.1 Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, os equipamentos e os instrumentos específicos.

CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.

CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.

CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

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

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.

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

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

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

CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instalacións de
infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.
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Criterios de avaliación

CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Sinais recibidos nunha instalación de ICT. Radio e televisión terrestre e vía satélite. Telefonía accesible ao público. Servizos de banda larga: SAFI, cable, etc. Características dos sinais.

 Telefonía interior e intercomunicación.  Sistemas de telefonía: conceptos e ámbito de aplicación.  Rede telefónica conmutada: tipoloxía e características. Centrais telefónicas: tipoloxía,
características e xerarquías. Equipamentos telefónicos individuais.
 Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
 Configuración das instalacións do servizo de radio e TV. Antenas terrestres e parábolas, mastros, torres e accesorios de montaxe.  Equipamento de cabeceira.  Elementos para a
distribución.  Redes: cables, fibra óptica e elementos de interconexión.  Instal
 Calidade na montaxe de instalacións de ICT.

 Criterios para o óptimo aproveitamento dos materiais.

 Limpeza e orde no traballo.

 Eficiencia e organización do traballo.

 Traballo en equipo.

 Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de ICT.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.

 Posta en servizo da instalación de ICT.

 Documentación para a posta en servizo da instalación de ICT.

 Normas para unha correcta utilización da instrumentación e da ferramenta.

 Avarías típicas en instalacións de ICT.

 Criterios e puntos de revisión.

 Operacións programadas.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Manual de mantemento.

 Ferramentas e útiles para reparación e mantemento de ICT.

 Reparación de avarías.

 Calidade nas reparacións.

 Documentación sobre reparacións. Histórico de reparación de avarías.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Telefonía interior e intercomunicación e control de acesos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. NO

RA2 - Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que a
conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. NO

RA3 - Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica técnicas de
montaxe. NO

RA4 - Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significativos e a
interpretación dos seus resultados. NO

RA5 - Localiza avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de detección, e relaciona as
disfuncións coas súas causas. NO

RA6 - Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso, de substitución de
compoñentes, tendo en conta as recomendacións de fábrica. SI

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
os previr. 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 Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.

CA1.8 Identificáronse os elementos de conexión.

CA1.9 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no acceso a vivendas e a
edificios de vivendas.

   CA1.9.3 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de  intercomunicación

CA1.10 Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios.

CA1.11 Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.

CA1.12 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os sistemas domóticos e de
megafonía do interior da vivenda.

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.

CA2.7 Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comerciais e normativas.

CA2.8 Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.

CA3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.

CA3.6 Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a edificios de vivendas.

CA3.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación.

CA3.12 Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia.

CA3.13 Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo.
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Criterios de avaliación

CA4.6 Realizáronse probas funcionais e axustes.

CA5.2 Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de avarías.

CA5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.

CA5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.

CA5.5 Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción.

CA5.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.

CA6.2 Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.

CA6.3 Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.

CA6.4 Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da instalación.

CA6.5 Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.

CA6.6 Operouse con autonomía nas actividades propostas.

CA6.7 Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos.

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación acústica, visual, etc. do contorno ambiental.

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos para a interconexión, no relativo á infraestrutura, dos servizos de televisión, telefonía interior, comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios, e dos
sistemas domóticos e de megafonía interior da vivenda.
 Configuración de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Equipamentos e elementos.  Medios de
transmisión: cables, fibra óptica e elementos de interconexión en in
 Montaxe de instalacións de comunicación entre o exterior e o interior das vivendas e dos edificios de vivendas, e de instalacións de telefonía. Técnicas específicas de montaxe.  Ferramentas
e útiles para a montaxe.
 Calidade na montaxe de instalacións de ICT.

 Parámetros de funcionamento nas instalacións de ICT: axustes e posta a punto.

 Avarías típicas en instalacións de ICT.

 Criterios e puntos de revisión.

 Operacións programadas.

 Equipamentos e medios. Instrumentos de medida.

 Diagnóstico e localización de avarías.

 Reparación de avarías.

 Calidade nas reparacións.
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Os alumnos alcanzarán a avaliación positiva cando se alcancen os obxetivos especificados no Decreto 28/2.010 polo que se publica o currículo do

título de ¿Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas¿ derivado do RD 177/2.008 177/2008, de 8 de febreiro, polo que se establece o título

de ¿Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas¿ e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

Mínimos exixibles:

Os mínimos exixibles son os que se indican como obxectivos para as unidades didácticas que desenvolven o currículo do módulo.

BC 1.-Identificación dos elementos de infraestructuras de telecomunicacións.

BC 2.- Configuración de pequenas instalacións de infraestruturas de telecomunicacións de vivendas e de edificios.

BC 3.- Montaxe de instalacións de infraestruturas de telecomunicacións de vivendas e edificios

BC 4.- Verificación, axuste e medida dos elementos e dos parámetros das instalacións de infraestruturas de telecomunicacións.

BC 5.- Localización de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas de telecomunicacións.

BC 6.- Reparación de instalacións de infraestruturas de telecomunicacións en vivendas e edificios.

BC 7.- Seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

    Criterios de cualificación:

A cualificación levarase a cabo de forma parcial, ao remate das unidades didácticas ou grupo delas que conforman cada unha das unidades

formativas e tamén ó longo de todo o proceso de ensinanza.

Avaliaranse tanto as competencias profesionais como as persoais e sociais.

En canto ás competencias profesionais valoraranse a través de exames teóricos en primeira instancia.

Tanto as competencias profesionais como as persoais valoraranse en base a probas escritas ou prácticas presenciais (70%), as tarefas realizadas

(20%) e a participación (10%) nos foros e no desenvolvemento do curso.

Para superar o módulo será necesario superar cada un dos parciais.

Valorarase tanto a participación como as prácticas e  tarefas realizadas e o manexo de ferramentas e instrumental.

Tamén se valorará a metodoloxía empregada e a documentación técnica elaborada a tal fin, que formará parte da memoria/dosier que  cada

alumno deberá elaborarar e entregará para ser avaliada ó final de cada UD ou traballos realizados dentro dela.

Cada memoria/dosier deberás ser elaborada polo alumno, a título individual, e entregada ó final de cada práctica realizada, na que describirá:

     1.- Obxeto da instalación

     2.- Lista de materiais e orzamento da instalación.

     3.- Características dos elementos empregados.

     4.- Esquemas.

     5.- Secuencia da práctica.

     6.- Cálculos necesarios.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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     7.- Problemas xurdidos e solucións adoptadas.

     8.- Medidas.

     9.- Normativa de aplicación.

     10.- Conclusións finais.

     11.- Lista de materiais e accesorios complementarios para outro tipo de instalacións propostas.

     12.- características, funcionamento e aplicación das instalacións e accesorios do apartado anterior.

Criterios de cualificación:

Exame--------------------------------80% (É imprescindible obter unha cualificación de 5 sobre 10, en caso contrario considerarase suspenso)

Tarefas entregadas-------------20%

Haberá un exame parcial presencial por cada trimestre.

Para superar o módulo é necesario ter superadas todos os trimestres. Ao finalizar o desenvolvemento do módulo, realizarase unha proba

presencial estructurada por unidades didácticas para que o alumnado realice a recuperación da(s) que lle corresponda.

Esta proba terá que realizala o alumnado que non superase o módulo mediante as probas presenciais parciais que se realicen ao longo do curso.

Para obter a nota trimestral non se terán en conta os decimais pero si que se conservarán para obter a cualificación final.

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

    Distinguiremos dóus tipos de actividades de recuperación:

    Antes da avaliación final de módulo.-

A aqueles alumnos que nas evolucións das unidades didácticas, non acaden os obxectivos mínimos propostos por non superar alguna ou a

totalidade delas, se lles proporán actividades de reforzo para lograr esos obxectivos. Logo someteranse os criterios de avaliación expostos no

apartado 5 desta programación.

    Despois da avaliación final de módulo.-

Os alumnos que non superen o módulo facilitaráselle material para que poidan traballar os contidos e procedementos necesarios para conseguir

unha avaliación positiva, facendo fincapé naqueles apartados nos que amosaban máis carencias.

Durante os períodos de recuperación establecidos, os alumnos poderán asistir ás clases programadas para esa finalidade, onde se lles darán os

apoios e materiais necesarios para poder superar o módulo.

En calquera caso manteranse os mesmos criterios de avaliación, criterios de cualificación e contidos mínimos exixibles para superar o módulo que

se estableceron con anterioridade.

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

    O final do módulo realizarase un examen final de recuperación, ó que poderá asistir o alumnado que non superara o módulo con anterioridade.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
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Levarase un rexistro da materia explicada semanalmente e valorarase si se cumpriu co planificado,

 analizando as posibles causas de desvío e sacando as conclusións oportunas para realizar, de selo caso, os posibles axustes.

Asemesmo comprobarase a idoneidade dos materiais aportados e se foron motivadores.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na primeira ou primeiras sesións, o profesor fará un estudo inicial das características e coñecementos previos do

alumnado, ben mediante unha observación/diálogo espontáneo, ou ben mediante a realización dun test/cuestionario

escrito. Será especialmente importante coñecer con estas ferramentas:

-Motivacións do alumno para estudar o ciclo.

-Estudos previos realizados.

-Na medida do posible, entorno socio/familiar que rodea ao alumno.

-Expectativas profesionais ao acabar o ciclo

Cos resultados obtidos, teremos un punto de partida axeitado para comezar o proceso de ensino/aprendizaxe.

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

Todos os profesores son conscientes das diferenzas que existen entre os seus alumnos e alumnas; as características

persoais de cada un deles, a súa forma de motivarse para optimizar o seu proceso de ensino-aprendizaxe, a súas

capacidades intelectuais, o seu entorno familiar, etc. son factores que poden contribuír ao éxito ou fracaso en moitos

casos.

Dadas estas diferenzas de aprendizaxe que poden darse entre os alumnos, propóñense as seguintes medidas:

-Estimulación do traballo en grupo e colaborativo.

-Cando por limitacións no aula haxa que compartir ordenador ou outros equipamentos didácticos, organizaranse os

alumnos de tal xeito que persoas con niveis de aprendizaxe parecidos traballen no mesmo posto.

-No caso de que existan serias dificultades na aprendizaxe, adaptaranse os instrumentos de avaliación empregados,

primando aqueles que fomenten as habilidades prácticas do alumno na contorna de traballo, en detrimento das probas

escritas tradicionais, de contido máis teórico.

Para que algunhas destas medidas se poidan levar a cabo na práctica é imprescindible que existan desdobres ou

profesores de apoio.

9.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

En canto ás competencias persoais e sociais teranse en conta as seguintes:

- Asistencia e puntualidade

- Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas

- Participación e atención prestada,

- Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor

- Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
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- Respeto pola seguridade e saúde no traballo

- Orde e limpeza

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non hai nengunha prevista.
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