
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Arcebispo Xelmírez I 2019/202015015743 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe e son Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1302 Animación musical en vivo 122019/2020 252210

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

Profesorado asignado ao módulo ÓSCAR IGLESIAS ARAÚJO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

A competencia xeral do título de Técnico en Vídeo Disc-jockey e Son consiste en realizar sesións de animación musical e visual en vivo e efectuar

a captación, a mezcla directa, a gravación e a reprodución do son en todos os tipos de proxectos sonoros.

Como en calquera outra disciplina da FP, a parte procedimental é un elemento determinante na formación do alumnado. Neste caso ademáis

sobresae outro aspecto de suma importancia, a adaptación aos cambios tecnolóxicos, un rasgo que os alumnos deben adquirir para se integrar

cunha capacitación axeitada ao entorno laboral.

As características do contorno produtivo máis próximo ao centro son polivalentes, pero teñen actividades en común, e as sesións de disc-jockey

están presentes en moitos eventos variados onde se debe contar cun apoio audiovisual, como conferencias e celebracións, concertos en directo,

programas de radio, etc., e numerosas empresas do sector audiovisual, situadas en Santiago de Compostela e na comunidade galega, demandan

este tipo de perfil profesional xa que cubren este tipo de actividades e servizos. Polo tanto, para a impartición dos contidos necesarios, as

actividades de ensino e aprendizaxe deberán coordinarse para adquirir as competencias profesionais que entran en xogo. Ditas competencias

profesionais implican a mestura de coñecementos adquiridos en distintos módulos, sobretodo os seguintes: "MP1298. Instalación e montaxe de

equipamentos de son", "MP1300. Control, edición e mestura de son", "MP1301. Preparación de sesións de vídeo disc-jockey" e "MP1303.

Animación visual en vivo", deste ciclo formativo.

Por conseguinte, os aspectos máis importantes a ter en conta neste módulo é o relativo a poñer en relación todas as actividades relacionadas co

mesmo.
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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 Nesta unidade aprenderase a organizar a sesión musical atendendo a criterios estilísticos, temáticos, musicais,
de horario e de tipo de audiencia

Organización das
sesións

30 10

2 Nesta unidade aprenderase a planificar e organizar as sesións coordinando todos os recursos dispoñibles
nunha escaleta

Planificación das
sesións

42 20

3 Nesta unidade aprenderemos a instalar, conectar, configurar e axustar todo o equipo necesario para a sesión
musical

Instalación do
equipamento do disc-
jockey

30 10

4 Nesta unidade aprenderase a mesturar en directo tendo en conta o tipo de evento e as diferentes técnicas de
mestura

Mestura en directo 80 30

5 Nesta unidade aprenderemos a realizar un programa de radio en directo, mesturando as distintas fontes de son
e a locución a partir dun guión realizado con anterioridade

Realización dun
programa musical de
radio

70 30
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Organización das sesións 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Organiza os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, a partir da valoración das súas características sónicas, estilísticas e musicais. 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 Seleccionáronse do catálogo dispoñible os ficheiros de audio que se vaian utilizar na sesión, atendendo a criterios estilísticos, temáticos, musicais, de horario e de tipo de audiencia, a
partir da súa escoita.

CA1.2 Editáronse os metadatos nos propios ficheiros de audio, cubrindo todos os campos requiridos mediante a aplicación de catalogación e atendendo aos estándares de nomenclatura
ID3.

CA1.3 Agrupáronse os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, en cartafoles contedores organizados por estilos ou outros criterios de utilidade, para a súa utilización na sesión en
vivo.

CA1.4 Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.

CA1.5 Confeccionáronse listas de reprodución automática co material escollido para a sesión, destinadas a seren reproducidas de xeito desatendido por parte do/a disc-jockey.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características de soportes de audio analóxicos: vinilo e cinta.

 Características do prato xiradiscos e as súas partes: brazo, agulla, cápsula, control de velocidade, calibración de pesos, conexión do sinal phono, axuste e mantemento.

 Tipoloxía e características de soportes de audio dixitais, ficheiros dixitais sen comprimir e ficheiros dixitais comprimidos.

 Características técnicas do reprodutor de discos compactos e os seus elementos: lente dixital, superficie de control e control de velocidade.

 Catalogación e nomenclatura de ficheiros musicais: criterios oficiais de ordenación.

 Estándar ID3.

 Tipoloxía, características e manexo de aplicacións de catalogación de ficheiros de audio, tales como iTunes, WMP, Winamp, etc.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Planificación das sesións 42

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Planifica a sesión musical, coordinando os recursos técnicos e humanos dispoñibles, e documentando nunha escaleta o desenvolvemento previsible da sesión
músico-visual. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Planificouse a sincronización dos ficheiros musicais cos recursos de iluminación, vídeo ou calquera outro tipo, tendo en conta a duración exacta das pezas musicais ou de imaxe, así
como as características de iluminación da sala.

CA2.2 Determináronse as características do espazo escénico e os condicionantes técnicos, económicos e de seguridade para artistas, persoal técnico e público asistente.

CA2.3 Organizáronse os procesos de traballo, aplicando técnicas de organización e planificación, e temporalizando as fases de actuación.

CA2.4 Determinouse o número, as características específicas e a orde das saídas ao escenario de figurantes, persoas animadoras, bailaríns e bailarinas e demais intervenientes, así como o
horario e o tempo de cada intervención.

CA2.5 Definíronse as características dos efectos de luminotecnia e de vídeo que cumpra utilizar no desenvolvemento da sesión, para ser realizados por light-jockeys e vídeo-jockeys ou, de
xeito integrado, por unha mesma persoa.

CA2.6 Documentáronse as necesidades de equipamento derivadas da interpretación dun rider técnico de artista, seguindo as instrucións precisas para a situación do equipamento no
espazo de traballo e formulado alternativas adaptadas á sala.

CA2.7 Elaborouse un documento ou unha escaleta que reflicta a temática da sesión, a planificación temporal dos cortes musicais e visuais, as características da iluminación e a intervención
de participantes e persoas invitadas.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Planificación e coordinación de recursos humanos: bailaríns e bailarinas, performers, intérpretes musicais en directo e persoal técnico (light-jockey e vídeo-jockey).

 Técnicas de organización e planificación de procesos de traballo en sesións de animación musical.

 Aplicación de procedementos de rexedoría á preparación de sesións de animación musical.

 Configuración e estrutura dos espazos escénicos en sesións de animación musical.

 A escaleta e as súas características. Elaboración dunha escaleta: liña de tempo, duración das pezas audiovisuais, duración das intervencións dos performers e situación no escenario.

 O rider técnico e as súas características. Elaboración dun rider técnico: o plot ou plano de escenario, listaxes de equipamento e infraestruturas, requisitos de audio e de iluminación, backline,
AC e escenario.
 Execución de rider técnicos de intervenientes invitados. Conexión de equipamentos de audio, vídeo e iluminación: tipos de conexións.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instalación do equipamento do disc-jockey 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Instala o equipamento de disc-jockey na cabina ou no espazo de traballo, aplicando procedementos estandarizados para a consecución dos resultados
acústicos óptimos. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Instaláronse reprodutores de audio, computadores portátiles, controladores MIDI e tarxetas de son de diversa procedencia no espazo de traballo, utilizando etiquetas identificativas de
propiedade.

CA3.2 Conectáronse os equipamentos reprodutores nas entradas de pista axeitadas, atendendo ao tipo de sinal phono, liña ou dixital.

CA3.3 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos reprodutores e do mesturador, seguindo os protocolos de detección de avarías, identificáronse as incidencias e
consignáronse nos partes correspondentes.

CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada de sinal procedentes dos reprodutores mediante a variación das súas ganancias, ecualizando o son cos controis do mesturador e referenciando os
indicadores gráficos de sinal ao nivel de cero decibeis.

CA3.5 Axustáronse os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar aos requisitos dos equipamentos de amplificación e megafonía.

CA3.6 Realizouse unha proba de son con auriculares para comprobar que todos os niveis de entrada e saída de audio sexan correctos.

CA3.7 Respectouse a normativa relativa á protección de riscos laborais e contaminación acústica, revisando os niveis de monitorización na cabina e potencia amplificada.

CA3.8 Documentáronse as incidencias xurdidas no proceso, especificando detalladamente o tipo de anomalía, para a súa solución.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía, características e calidades técnicas dos xiradiscos. Sinal preamplificado phono: características. Conexión de terra.

 Tipoloxía, características e calidades técnicas dos reprodutores de discos compactos. Sinal de liña: características. Tipos, características e conexión de sinais dixitais ópticos, SPDIF, AES e
EBU.
 Configuración e conexións entre reprodutores analóxicos, reprodutores dixitais e mesturador. Configuracións e axustes entre software e hardware. Aplicacións de reprodución dixital para DJ.
Tipos e características de códigos de tempo.
 Tipos e manexo de aplicacións de reprodución xeneralistas, tales como iTunes, Windows Media Player, Winamp, etc.

 Tipos e manexo de aplicacións profesionais de reprodución para DJ: Traktor, Serato e Ableton Live. Configuración e utilización dos programas.

 Tipoloxía, operación e características de mesturadores de DJ.

 Tipoloxía, operación e características de controladores MIDI.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mestura en directo 80

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Mestura en directo os ficheiros de audio na sala, tendo en conta a relación das características do público e a temática do evento coa consecución dos
obxectivos da sesión. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Axustouse de xeito manual ou automático a velocidade de reprodución do seguinte tema que se vaia mesturar, para o sincronizar co tema que estea a soar, mediante a escoita
simultánea de ambos.

CA4.2 Localizáronse, mediante preescoita, os puntos de mestura da peza ou o ficheiro entrante, e axustáronse ao nivel do sinal e ao ritmo da peza saliente.

CA4.3 Realizouse a mestura utilizando os controis do mesturador, ecualización, fader e crossfader, empregando a técnica máis conveniente para cada tipo de mestura, xa sexa en sincronía
ou xa en fundido progresivo ou en transición por corte.

CA4.4 Mantívose sempre a calidade do son, respectando as marxes dinámicas, a intelixibilidade da música e as marxes legais en materia de riscos laborais e contaminación acústica.

CA4.5 Mantívose a adecuación do discurso musical ao resto de elementos visuais ou escénicos que interveñan na sesión, realizando cambios e adaptacións en tempo real en caso de
descoordinación puntual.

CA4.6 Consideráronse as posibilidades de resposta do público, adaptando o repertorio dispoñible ás súas demandas e realizando unha mestura en directo tecnicamente correcta e
musicalmente coherente.

CA4.7 Reaccionouse ante imprevistos técnicos xurdidos durante a actuación en vivo, aplicando os protocolos de resposta e resolvendo as incidencias con prontitude.

CA4.8 Reaccionouse axiña e seguindo protocolos estandarizados de resposta en simulacros de emerxencia con alteracións de orde pública, incendios e outros contratempos.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estilos e técnicas de mestura de ficheiros e fontes de audio en tempo real.

 Mesturas de fundido: identificación de puntos de fundido, uso do crossfader e o ecualizador. Técnicas de kill frequency.

 Mesturas sincrónicas: sincronización manual; procedementos de localización do beat e o compás; características técnicas e utilización do control de pitch, a ecualización selectiva, o
crossfader e o control de ganancia.
 Mesturas por corte: procedementos de localización do beat e o compás; características técnicas e utilización do control de pitch, a ecualización selectiva, o crossfader e o control de
ganancia.
 Técnicas de scratch e turntabilism: técnica beat juggling. Técnica scratch. Técnicas de uso do reprodutor como instrumento.

 Sincronización dixital, análise de ficheiros para identificar características de tempo, técnicas de warping e beatmapping, localización de puntos de cue e almacenamento de ficheiros
procesados.
 Normativa de seguridade e riscos laborais en protección acústica.

 Normativa de seguridade, protocolos de emerxencia e evacuación.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Realización dun programa musical de radio 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Mestura en directo os ficheiros de audio e a locución correspondente do programa musical de radio en directo, en difusión hertziana ou a través de internet,
valorando as características da audiencia, a duración do programa, o horario de emisión e o rango de cobertura. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións de persoas invitadas, reflectindo
nunha liña de tempo acorde á duración do programa a irrupción de todos eles

CA5.2 Elaborouse o guión do programa radiofónico que inclúa os textos dos comentarios, as locucións e as presentacións de intervenientes que acompañen as pezas musicais, aplicando
os recursos da linguaxe radiofónica.

CA5.3 Axustáronse na mesa de mesturas os niveis óptimos de sinal das fontes de audio que se vaian utilizar no programa, tales como o sinal de microfonía, o procedente dos reprodutores
de audio e o procedente das cuñas publicitarias, monitorizando unha proba de

CA5.4 Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes musicais, seguindo as pautas de vocalización, ritmo e linguaxe radiofónica, e mantendo o estilo do programa musical e da emisora.

CA5.5 Mesturáronse en directo as fontes de son, seguindo sempre as indicacións do guión e axustándose á liña de tempo previamente definida.

CA5.6 Elaboráronse cortinas, cuñas e jingles, empregando efectos sonoros de elaboración propia e de mediatecas, e tendo en conta as características do programa musical.

CA5.7 Xerouse a versión podcast do programa realizado en vivo, aplicando a conversión de ficheiros predeterminada, e aloxouse nun servidor para o difundir mediante streaming ou
descarga por parte de persoas usuarias.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións profesionais de edición e emisión de programas de radio.

 0Funcións da música na comunicación radiofónica.

  Planos de son en radio.

  Confección dun guión radiofónico para sesións de animación musical.

  Recursos técnicos empregados na radiodifusión: filtro, eco, reverberación, resonancia, ouro, marca do ton, playback, camelos, racconto, bocadillo e dar o pé.

  A radio en liña: requisitos técnicos e funcionamento, fontes auditivas, software de reprodución, procesadores de audio, repetidores e reprodutores de stream, podcast, shoutcast e splitcast.

 Características técnicas e funcionais do control e do estudio de radio.

 Características xerais do medio radiofónico.

 Modelos de programación radiofónica: xeneralista, especializada e híbrida.

 Tipoloxía de programas musicais en radio: radiofórmula, musical especializado e revista.

 Publicidade no medio radiofónico: cuña, publirreportaxe e patrocinio.

 Linguaxe radiofónica: materiais sonoros e non sonoros.

 Código verbal: voz e linguaxe escrita.
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Contidos

 Técnicas de locución radiofónica.
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MÍNIMOS EXIXÍBEIS:

No establecemento dos mínimos exixíbeis para acadar a avaliación positiva establecense dous apartados cuxos requirimentos deben cumprirse:

a) Criterios de avaliación que acrediten as competencias mínimas que debe acadar o alumnado

b) Mínimos en canto a probas teóricas e traballos prácticos a entregar ou realizar.

a) CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1) Organización da sesión musical atendendo a criterios estilísticos, temáticos, musicais, de horario e de tipo de audiencia. Avaliarase a

consecución mínima desta competencia mediante os seguintes criterios:

- Seleccionáronse do catálogo dispoñible os ficheiros de audio que se vaian utilizar na sesión, atendendo a criterios estilísticos, temáticos,

musicais, de horario e de tipo de audiencia, a partir da súa escoita.

- Agrupáronse os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, en cartafoles contedores organizados por estilos ou outros criterios de utilidade,

para a súa utilización na sesión en vivo.

- Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.

- Manexouse con soltura o software relacionado: iTunes, Rekordbox, Traktor.

2) Planificación e organización das sesións de discjockey coordinando todos os recursos dispoñibles nunha escaleta. Avaliarase a consecución

mínima desta competencia mediante os seguintes criterios:

- Planificouse a sincronización dos ficheiros musicais cos recursos de iluminación, vídeo ou calquera outro tipo, tendo en conta a duración exacta

das pezas musicais ou de imaxe, así como as características de iluminación da sala.

- Elaborouse un documento ou unha escaleta que reflicta a temática da sesión, a planificación temporal dos cortes musicais e visuais, as

características da iluminación e a intervención de participantes e persoas invitadas.

3) Instalación, conexión, configuración e axuste de todo o equipo necesario para a sesión musical. Avaliarase a consecución mínima desta

competencia mediante os seguintes criterios:

- Conectáronse os equipamentos reprodutores nas entradas de pista axeitadas, atendendo ao tipo de sinal phono, liña ou dixital.

- Axustáronse os niveis de entrada de sinal procedentes dos reprodutores mediante a variación das súas ganancias, ecualizando o son cos

controis do mesturador e referenciando os indicadores gráficos de sinal ao nivel de cero decibeis.

- Axustáronse os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar aos requisitos dos equipamentos de amplificación e

megafonía.

4) Mestura en directo tendo en conta o tipo de evento e as diferentes técnicas de mestura. Avaliarase a consecución mínima desta competencia

mediante os seguintes criterios:

- Axustouse de xeito manual ou automático a velocidade de reprodución do seguinte tema que se vaia mesturar, para o sincronizar co tema que

estea a soar, mediante a escoita simultánea de ambos.

- Realizouse a mestura utilizando os controis do mesturador, ecualización, fader e crossfader, empregando a técnica máis conveniente para cada

tipo de mestura, xa sexa en sincronía ou xa en fundido progresivo ou en transición por corte.

5) Realización dun programa de radio en directo, mesturando as distintas fontes de son e a locución a partir dun guión realizado con anterioridade.

Avaliarase a consecución mínima desta competencia mediante os seguintes criterios:

- Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións

de persoas invitadas, reflectindo nunha liña de tempo acorde á duración do programa a irrupción de todos eles.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes musicais, seguindo as pautas de vocalización, ritmo e linguaxe radiofónica, e mantendo o estilo

do programa musical e da emisora.

- Elaboráronse cortinas, cuñas e jingles, empregando efectos sonoros de elaboración propia e de mediatecas, e tendo en conta as características

do programa musical.

- Xerouse a versión podcast do programa realizado en vivo, aplicando a conversión de ficheiros predeterminada, e aloxouse nun servidor para o

difundir mediante streaming ou descarga por parte de persoas usuarias.

b) Mínimos en canto a probas teóricas e traballos prácticos a entregar ou realizar:

- Deberán ser entregados polo menos a metade dos traballos prácticos feitos ó longo do curso e haber acadado un mínimo dun 5 sobre 10 en cada

un deles.

- Sacar un mínimo dun 5 sobre 10 nos exames teóricos propostos para cada avaliación.

- Demostrar o manexo suficiente do software, hardware e equipamento específico necesario para a realización das diferentes tarefas.

- Ter unha actitude positiva, participativa e de respeto entre os compañeiros e compañeiras e hacia o equipo docente e a comunidade educativa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación positiva de cada avaliación acádase tendo en conta os seguintes criterios:

1) Os exercicios, actividades practico-instrumentais, proxectos..., supoñerán o 60% da cualificación. Están divididas en dous tipos: os exercicios

rutinarios do día a día e os proxectos, logo de ter asimilado unha serie de coñecementos. Haberá, por tanto, máis exercicios que proxectos, pero a

valoración será a mesma, xa que nos proxectos terán que demostrar e manexar un conxunto de coñecementos aplicados maior. Tamén engadir:

que non será correxido e avaliado un traballo en forma de arquivo dixital, que non esté ben nomeado, por exemplo, se non está indicado o nome

do alumno ou alumna que supostamente o fixo, así como indicacións básicas e mínimas sobre o contido, o nome do módulo AMV, o número do

traballo, a descrición básica do mesmo.

3) As probas escritas (exames de resposta aberta ou de tipo test ou prácticas de exposición na aula), completan o 40% restante. Só haberá unha

destas probas teóricas, prácticas ou teorico-prácticas por trimestre e avaliación. Cualificaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesario acadar un

mínimo de 5 para superar estas probas e un 4 para facer media. Logo farase a media aritmética entre estas probas, se son máis de unha.

A cualificación está baseada sobretodo na avaliación individual de cada tarefa mediante Listas de Cotexo (LC). Outra ferramenta para a avaliación

actitudinal do alumnado e a avaliación do profesor son as Táboas de Observación (TO): unhas fichas individuais por alumno, e tarefas que

permiten coñecer a resposta do alumno ás mesmas ó longo do curso.

Avaliación final e recuperacións:

A obtención da nota final do curso será mediante a media aritmética entre as notas totáis da primeira e a segunda avaliación. A obtención das

notas totais por avaliacións trimestrais, será mediante a media ponderada entre as porcentaxes antes detalladas, a grosso modo se reparte nun

60% parte práctica e un 40% a parte teórica ou a aplicación e definición dos coñecementos e conceptos máis importantes en probas de exposición,

exames tipo test e preguntas á responder, prácticas de investigación, glosarios de termos e definicións, etc.

Aqueles alumnos/as que non superen todas ou algunhas das avaliacións terán dereito a realizar un exame final de tipo teórico-práctico ou prácticas

relacionadas con aqueles contidos ou resultados de aprendizaxe non superados. Nese caso, todas as probas prácticas terán o mesmo valor, e

serán cualificadas de 0 a 10 puntos, debendo obter un 5 como nota mínima en cada proba práctica para superala.

O alumnado que queira subir nota poderá repetir prácticas non superadas ou perfeccionar aquelas que teñan máis frouxas.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno

asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise dos LC. Identificando os aspectos que non foros asumidos

correctamente e analizando as posibles razóns tendo en conta o perfil do alumno para así poder responder dunha forma máis individualizada.

Se ao final do curso non conseguise unha cualificación positiva, háselle propoñer unha serie de tarefas e probas antes da avaliación final.

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

O alumnado que teñan perdido o dereito á avaliación continua (aquel cuxas faltas sen xustificar superen o 10% das horas totais do módulo) poderá

presentarse a unha proba extraordinaria que se celebrará no mes de  xuño e que estará composta de dúas partes:

1. Un exame escrito de tipo cuestionario onde debe demostrar o dominio dos contidos necesarios para acadar os Resultados de Aprendizaxe (RA)

do módulo previstos no currículo oficial do mesmo (Decreto 200/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de

grao medio correspondente ao título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son)

2. Un exercicio práctico instrumental que estará composto dunha serie de prácticas ou supostos prácticos nos que demostre o dominio dos

coñecementos procedimentales necesarios para acadar os Resultados de Aprendizaxe (RA) do módulo previstos no citado currículo oficial.

Para ter a cualificación de 5 (Aprobado) os alumnos e alumnas deben obter como mínimo un 5 en cada unha das partes do exame. A cualificación

final será a media dos dous exames, sempre que se obtivese un mínimo de 5 en cada unha das partes.

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

A práctica docente se avaliará mediante varias vías:

1. A partir das Táboas de Observación. Obtendo unha visión global da resposta do grupo nas distintas tarefas.

2. A partir de cuestionarios anónimos.

3. Mediante o diálogo periódico cos alumnos.

4.     Mediante un modelo de test xenérico que será anónimo e terá periodicidade trimestral (un por avaliación)

8. Medidas de atención á diversidade
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8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os elementos usados para a avaliación inicial son: Un cuestionario inicial para coñecer as características do grupo, o seguimento a través das TO

e as LC.

Así, transcorridas as primeiras semanas de curso, deberanse poder definir:

1. As características xerais do grupo.

2. A disposición é capacidade de aprender do grupo.

3. A relación y habitos de traballo.

4. O punto de partida e a evolución do grupo.

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

Para aqueles alumnos que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse uns

reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que

favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumnos esixan que se

incorporen medidas extraordinarias.

Os alumnos son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno,

capacidades, etc. Todo isto sitúa ós docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".

A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo: 1.Alumnos

con necesidades educativas especiais. Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua

discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE). No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas

máis axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior rendimiento e integración.

2. Alumnos con altas capacidades intelectuais. No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos

sistema educativo, con independencia da idade do alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando

conceptos, investigando feitos e creando retos que favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.

3. Alumnos con integración tardía no sistema educativo. No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como

mínimo, na idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ó curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e

apoios necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito

linguístico, e deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno.

Teráse en conta o diferente grao de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de

integración lingüística (orixe estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación.

Prevese a medida de flexibilización modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de

apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización

distinta á establecida con carácter xeral.

PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS IMPLEMENTARANSE AS SEGUINTES MEDIDAS DE ATENCIÓN NON

SIGNIFICATIVAS:

PARA AS PROBAS ESCRITAS O ALUMNO PODERÁ TER UN ESQUEMA DOS TEMAS SUSCEPTIBLES DE AVALIACIÓN ENRIBA DA MESA.

NO CASO DO QUE O ALUMNO NON SUPERE A PROBA PODERASE REALIZAR UN EXAME ORAL.

Actividades prácticas adaptadas para acadar os niveles mínimos esixidos. Asesoramento sobre bibliografía e páxinas web que lle poden axudar.

Sesións individualizadas en horas de titorias sobre os temas que lles coste asimilar
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Realizarase atendendo especialmente aos seguintes principios educativos, que se tenta transmitir aos alumnos e alumnas:

Liberdade. A educación debe capacitar aos alumnos/as para a libre elección, desde o coñecemento, entre as diversas opcións que na vida se

ofrecen.

Igualdade. A educación debe promover a consecución efectiva da igualdade entre os homes e as mulleres segundo o establecido no artigo 9o da

lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia. Solidariedade.

Tolerancia e Respecto serán valores que rexerán as relacións duns alumnos con outros independentemente da súa orixe, relixión ou procedencia

(artigo 10o da lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia), buscando transmitir os hábitos tendentes a

conseguir un clima de paz e tolerancia no centro docente, de forma que cree nos individuos unha cultura da "non violencia" e o respecto aos

demais.

Respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, e na igualdade de trato e non

discriminación das persoas con discapacidade.

Responsabilidade de todos os membros da Comunidade Educativa no exercicio das súas funcións, aceptando as normas de convivencia.

Poténciase nos alumnos e alumnas o desenvolvemento da súa capacidade para regular o seu propio aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e

coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.

Participación democrática. A vida en democracia precisa que formemos cidadáns que, desde a súa liberdade, participen libre e responsablemente

nas institucións políticas e sociais, e sexan quen de respectar en todo momento os principios democráticos de convivencia, así como a prevención

de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos.

A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, verdadeiro

motor do interese por explorar e intentar coñecer o mundo que nos rodea.

Potenciación do mérito do esforzo persoal, da responsabilidade individual e da autodisciplina como valores necesarios para conseguir un fin.

Desenvolvemento da capacidade dos alumnos para regular a súa propia aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para

desenvolver a creatividade, a  iniciativa persoal e o espírito emprendedor.

Formación para a paz, o respecto polos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así

como a adquisición de valores que  propicien o respecto aos seres vivos e o medio ambiente.

Integración. A educación favorecerá a integración das alumnas e alumnos con necesidades educativas especiais. A capacitación para o exercicio

das actividades profesionais

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como complemento da formación académica e regulada organízanse no propio centro actividades culturais, como poden ser ciclos de conferencias

de profesionais do medio audiovisual, charlas e e encontros con profesionais do sector no Centro A. Xelmírez I.

Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais como as organizadas no festival Curtocircuíto. Actividades

extraescolares de colaboración con empresas e outro tipo de institucións.
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