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

Este módulo desenvolve as funcións correspondentes de montaxe e instalación dos equipamentos de son, así como a verificación e o axuste do

sistema de sonorización para a reprodución nos espectáculos en vivo, e o alumnado debe adquirir a polivalencia necesaria traballando coas

técnicas relacionadas coa instalación e a montaxe de infraestruturas de son para producións audiovisuais e espectáculos, de cara á súa inserción

no mundo laboral en empresas deste sector.

Na área próxima ao centro educativo, son varias as empresas do contorno produtivo adicadas ao sector do espectáculo, especializadas no

montaxe de equipamentos de son, vídeo, iluminación, etc., para concertos, eventos, conferencias, celebracións, etc.
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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 Preinstalación eléctrica necesaria para a conexión dos equipamentos e dos accesorios de son en producións
audiovisuais e en espetáculos.

Preinstalación
eléctrica para a
conexión dos
equipamentos e os
accesorios de son

54 20

2 Tiraxe e recollida das infraestruturas de cableamento de son, analizando e as normas técnicas de uso.sFabricación, tiraxe e
recollida das
infraestrturas de
cableamento de son

52 20

3 Conexión dos equipamentos do sistema de son e comprobación do funcionamento de sistemaConexión dos
equipamentos e
comprobación do
funcionamento do
sistema de son

54 20

4 Mantemento preventivo de equipamentos de son aplicando protocolos de detección de avarías e técnicas de
xestión de almacenamento dos equipamentos

Mantemento de
equipamentos de son

41 20

5 Montaxe dos equipamentos do sistema de son en producións audiovisuais e en espectáculos.Montaxe, desmontaxe
e colocación de
equipamentos do
sistema de son

54 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Preinstalación eléctrica para a conexión dos equipamentos e os accesorios de son 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza a preinstalación eléctrica necesaria para a conexión dos equipamentos e dos accesorios de son en producións audiovisuais e en espectáculos,
valorando as especificacións do proxecto de instalación e a seguridade das persoas e dos equipamentos. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Analizouse a documentación técnica da instalación eléctrica do espazo de traballo.

CA2.2 Repartiuse a potencia eléctrica requirida polos equipamentos entre as fases para equilibrar o consumo, adecuando a sección do cable da acometida para a alimentación do sistema
completo e separando os circuítos de iluminación dos de son (fases separadas).

CA2.3 Comprobouse o estado da fase ou das fases, o neutro e a terra no cadro eléctrico, medindo a tensión e outros parámetros eléctricos, e resolvéronse os problemas detectados,
segundo a normativa técnica correspondente.

CA2.4 Comprobouse o estado xeral da toma eléctrica, o cadro eléctrico e o funcionamento dos dispositivos automáticos (diferenciais e magnetotérmicos), así como a conexión e o aperto
dos cables da acometida, cumprindo a normativa de seguridade.

CA2.5 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección persoal requiridas na manipulación de cadros eléctricos, materiais, ferramentas e equipamentos de medida.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Magnitudes e unidades de corrente eléctrica, tensión, carga, potencia e impedancia.

 0Grupos electróxenos.

  Instrumentos de medida: voltímetros, amperímetros, ohmímetros, etc.

  Toma de terra.

  Regulamento electrotécnico de baixa tensión (RBT).

  Riscos eléctricos.

 Tipos e características de cables e conectadores de alimentación eléctrica.

 Realización de instalacións eléctricas.

 Uso da corrente alterna monofásica.

 Características e uso da corrente trifásica.

 Características e uso das instalacións eléctricas de alimentación de sistemas de son.

 Cadros e elementos de protección: diferencial, magnetotérmico, fusibles, etc.

 Illamento.

 Transformadores.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Fabricación, tiraxe e recollida das infraestrturas de cableamento de son 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a tiraxe e a recollida das infraestruturas de cableamento de son (corrente, audio e control), analizando as normas técnicas de uso e aplicando as
técnicas que garantan a súa conservación e o seu funcionamento. 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 Comprobouse o estado físico e estético de cables e conectadores de diversos tipos, asegurando que non teñan golpes nin sucidade que impida a súa interconexión, nin conexións
defectuosas ou fóra de norma, entre outras continxencias, e substituíronse en cas

CA3.2 Tiráronse as acometidas e as liñas entre equipamentos (control, sinal e altofalante) e identificáronse individualmente os cables utilizados na montaxe, evitando os bucles, non
interferindo con persoas, obxectos e outros elementos, e tomando, de ser o caso

CA3.3 Tiráronse as liñas de conexión polos lugares tecnicamente máis axeitados, seguindo os planos da instalación e evitando a interacción coa escenografía e os sistemas técnicos
implicados no proxecto.

CA3.4 Organizáronse as secuencias de recollida de cableamento e equipamentos para a axeitada conservación do material, evitando cóbados e tensións que modifiquen as súas calidades
eléctricas e mecánicas.

CA3.5 Fabricáronse ou reparáronse cables de corrente axeitados para conectar o equipamento de son, tales como prolongadores, regretas e adaptadores, utilizando conectadores
estándares normalizados (Schuko, CEE, CETAC, Powercon, etc.), e comprobáronse despois.

CA3.6 Fabricáronse ou reparáronse cables para a conexión analóxica ou dixital entre equipamentos (micrófonos, mesas, procesadores, amplificadores, altofalantes, etc.), considerando o
estándar do formato ou protocolo de transmisión dixital axeitado e utilizando

CA3.7 Fabricáronse cables axeitados para a comunicación dixital de sinais de control entre equipamentos (audio, vídeo e iluminación) segundo o estándar do formato ou protocolo de
transmisión dixital (Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, DMX, etc.), utilizando os c

CA3.8 Fabricáronse cables de radiofrecuencia para a conexión entre equipamentos sen fíos (antenas, boosters, splitters, receptores, etc.), utilizando os conectadores axeitados, e
comprobáronse despois.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Sinal de audio: micro, liña, altofalante, corrente, rede informática, etc.

 0Técnicas de enrolamento de cable simple.

  Técnicas de enrolamento de mangas multipar.

 Normas de uso e características técnicas dos conectadores e cables empregados na conexión á acometida eléctrica dos equipamentos de son.

 Técnica de soldadura de conectadores e cables de audio.

 Técnicas de preparación e crimpaxe de cables de redes.

 Normas e características técnicas dos conectadores e dos cables empregados na interconexión de equipamentos de audio analóxico.

 Normas e características técnicas dos conectadores e cables para audio dixital.

 Normas e características técnicas dos conectadores e dos cables para a comunicación dixital de sinais de control entre equipamentos (audio, vídeo, iluminación, etc.) segundo o estándar do
formato ou protocolo de transmisión dixital.
 Normas e características técnicas dos cables e dos conectadores empregados na interconexión de elementos de sistemas sen fíos.

 Sistemas de suxeición e marcaxe de cables.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Conexión dos equipamentos e comprobación do funcionamento do sistema de son 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza a conexión dos equipamentos do sistema de son e comproba o funcionamento do sistema, analizando as características dos sinais e as
especificacións do proxecto. 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 Avaliáronse e aplicáronse os procesos de adaptación de impedancias e apantallamento dos sinais de audio na conexión entre equipamentos.

CA4.2 Direccionáronse os sinais mediante paneis de interconexión, subcaixas, ganchos, etc., segundo a documentación técnica do proxecto de son.

CA4.3 Realizouse a conexión entre os equipamentos do sistema, comprobando a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e saída entre os equipamentos, e asignando as
entradas e saídas adecuadas ás características e á documentación do proxecto de i

CA4.4 Realizouse a conexión de equipamentos de audio con conectadores de distintos tipos, utilizando os adaptadores de conexión apropiados ao tipo de sinal.

CA4.5 Marcáronse e identificado as liñas de conexión entre equipamentos, utilizando os códigos máis habituais no sector e atendendo ao marcado no proxecto ou no rider.

CA4.6 Conectáronse os cables de carga aos altofalantes, atendendo ao tipo de caixa, ao número de vías (graves, medios e agudos) e ao tipo de conectador que cumpran.

CA4.7 Axustáronse e calibráronse os niveis de entrada e saída, para cada equipamento de son en si mesmo e con todos os da cadea, para conseguir a calidade e a funcionalidade da
instalación, mediante medidores de sinal.

CA4.8 Comprobouse o fluxo de sinal a través de todos os equipamentos da cadea de audio, a cobertura e a presión sonora, entre outros parámetros, rectificando as anomalías detectadas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipos de sinais de audio: características e parámetros estándar

 0Adaptadores: compatibilidade mecánica e eléctrica.

  Cable de carga.

  Factor de amortecemento (damping factor). Perda de potencia.

  Liñas de tensión constante (transformador).

  Multiamplificación.

  Conexión de caixas acústicas autoamplificadas e pasivas.

  Comprobación do funcionamento do sistema de son.

  Protocolos de intercomunicación entre equipamentos.

  Verificación do funcionamento global da instalación de son.

 Liñas balanceadas e non balanceadas.

 Apantallamento e prevención de parasitos e interferencias electromagnéticas.
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Contidos

 Marcaxe e selección dos cables apantallados.

 Adaptación de impedancias.

 Elaboración e interpretación de diagramas de bloques.

 Paneis de conexión: patch panel e matrices. Distribuidores e repartidores.

 Rutinas de comprobación da interconexión de equipamentos de son.

 Técnicas de direccionamento do sinal de son.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Mantemento de equipamentos de son 41

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento preventivo de equipamentos de son aplicando protocolos de detección de avarías e técnicas de xestión de almacenamento dos
equipamentos. 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 Realizouse a limpeza de cada elemento do sistema de son (lentes de láser nos reprodutores e no gravadores ópticos, microfonía, cableamento, etc.), seguindo as instrucións
indicadas por fábrica, co fin de manter a hixiene, a estética e a operatividade do e

CA5.2 Comprobouse visual e mecanicamente o estado físico dos equipamentos de son e os seus accesorios, someténdoos a probas específicas e avaliando o seu comportamento.

CA5.3 Realizouse a comprobación do funcionamento eléctrico dos equipamentos de son e os seus accesorios mediante probas específicas (inxección de sinais test), avaliando o seu
comportamento con aparellos de medida como polímetros, xeradores de sinal e oscilosco

CA5.4 Identificáronse os fallos de funcionamento dos equipamentos en sistemas de son (avarías electrónicas, problemas de conexión, bucles de terra, e desadaptación de niveis e
impedancias), e resolvéronse ou propuxéronse accións para a súa resolución.

CA5.5 Aplicáronse técnicas para a xestión do almacenamento e a reparación de avarías dos equipamentos de son.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas e procedementos de mantemento preventivo e preditivo de equipamentos de son.

 Ferramentas mecánicas e eléctricas de mantemento.

 Limpeza técnica de equipamentos.

 Técnicas de axustes correctivos en equipamentos e accesorios.

 Técnicas de xestión de almacenamento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Montaxe, desmontaxe e colocación de equipamentos do sistema de son 54

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a montaxe dos equipamentos do sistema de son en producións audiovisuais e en espectáculos, analizando as características do espazo de traballo e
aplicando as técnicas apropiadas que garantan a seguridade das persoas e dos equipamentos. 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 Realizouse a carga e a descarga dos equipamentos de son, aplicando as medidas de protección individual e colectiva, e as técnicas de manipulación manual de cargas, estiba e
amarre que garantan a seguridade das persoas e do equipamento.

CA1.2 Realizouse a distribución da carga do equipamento segundo a documentación técnica establecida, para un óptimo aproveitamento do espazo de transporte, así como a súa descarga
e a súa colocación posteriores no espazo de traballo.

CA1.3 Realizouse a colocación dos equipamentos, adaptando a documentación técnica ás características das zonas de traballo (circulación, espazo de traballo, etc.), consonte as medidas
de seguridade persoal e de protección do equipamento.

CA1.4 Realizouse a montaxe dos equipamentos do sistema de amplificación e reprodución de son, orientando as caixas acústicas de acordo coa súa área de cobertura e coas necesidades
do proxecto establecido.

CA1.5 Verificouse que as fixacións dos equipamentos do sistema de amplificación e reprodución de son empreguen os elementos de sustentación e fixación axeitados.

CA1.6 Aplicáronse os cálculos de cargas e as técnicas de rigging axeitadas para a suspensión de equipamentos no escenario ou no plató de rodaxe, acoutando e marcando o perímetro de
protección, para garantir a seguridade das persoas e dos equipamentos.

CA1.7 Realizouse a colocación e a montaxe dos equipamentos de control e mestura de son, tendo en conta a distancia e a angulación óptimas respecto aos PA laterais, e a comunicación
visual co escenario.

CA1.8 Realizouse con celeridade a montaxe e a desmontaxe dos equipamentos, coidando a seguridade das persoas e dos equipamentos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Manipulación manual de cargas.

 0Simboloxía para diagramas de instalacións de son e interpretación de diagramas de bloques técnicos.

  Sistemas de suspensión mecánicos.

  Sistemas especiais de voadura de equipamentos de PA.

  Técnicas de rigging. Maquinaria e equipamento: motores de cadea (manuais e eléctricos), cabrestantes, varas e voadura en teatro, barras, guindastres; ferramentas e accesorios para a
elevación de elementos.
  Técnicas de suxeición con estrobos. Compoñentes dos estrobos e a súa colocación. Seguridade secundaria. Avaliación da montaxe de estrobos. Suxeición con estrobos de truss; materiais
de suspensión e factores de forza.
 Equipamentos de traballo.

 Equipamentos de protección individual. Medidas de seguridade.

 Teatros e salas multiúso: tipoloxía e normas de utilización.

 Tipos e características de platós.

 Localizacións exteriores: sets de rodaxe.

 Escenarios fixos ou en xira.
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Contidos

 Estudios, salas de control e unidades móbiles.

 O rider e as necesidades técnicas.
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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) Preinstalación eléctrica para a conexión dos equipamentos e os accesorios de son. Avaliarase a consecución mínima desta competencia

mediante os seguintes criterios:

- Repartiuse a potencia eléctrica requirida polos equipamentos entre as fases para equilibrar o consumo, adecuando a sección do cable da

acometida para a alimentación do sistema completo e separando os circuítos de iluminación dos de son (fases separadas).

- Comprobouse o estado xeral da toma eléctrica, o cadro eléctrico e o funcionamento dos dispositivos automáticos (diferenciais e

magnetotérmicos), así como a conexión e o aperto dos cables da acometida, cumprindo a normativa de seguridade.

- Aplicáronse as medidas de seguridade e protección persoal requiridas na manipulación de cadros eléctricos, materiais, ferramentas e

equipamentos de medida.

2) Fabricación, tiraxe e recollida das infraestruturas de cableamento de son. Avaliarase a consecución mínima desta competencia mediante os

seguintes criterios:

- Comprobouse o estado físico e estético de cables e conectadores de diversos tipos, asegurando que non teñan golpes nin sucidade que impida a

súa interconexión, nin conexións defectuosas ou fóra de norma, entre outras continxencias, e substituíronse en caso de que fora necesario.

- Tiráronse as liñas de conexión polos lugares tecnicamente máis axeitados, seguindo os planos da instalación e evitando a interacción coa

escenografía e os sistemas técnicos implicados no proxecto.

- Organizáronse as secuencias de recollida de cableamento e equipamentos para a axeitada conservación do material, evitando cóbados e

tensións que modifiquen as súas calidades eléctricas e mecánicas.

- Fabricáronse ou reparáronse cables de corrente axeitados para conectar o equipamento de son, tales como prolongadores, regretas e

adaptadores, utilizando conectadores estándares normalizados (Schuko, CEE, CETAC, Powercon, etc.), e comprobáronse despois.

3) Conexión dos equipamentos e comprobación do funcionamento do sistema de son. Avaliarase a consecución mínima desta competencia

mediante os seguintes criterios:

- Avaliáronse e aplicáronse os procesos de adaptación de impedancias e apantallamento dos sinais de audio na conexión entre equipamentos.

- Realizouse a conexión entre os equipamentos do sistema, comprobando a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e saída entre

os equipamentos, e asignando as entradas e saídas adecuadas ás características e á documentación do proxecto.

- Realizouse a conexión de equipamentos de audio con conectadores de distintos tipos, utilizando os adaptadores de conexión apropiados ao tipo

de sinal.

- Conectáronse os cables de carga aos altofalantes, atendendo ao tipo de caixa, ao número de vías (graves, medios e agudos) e ao tipo de

conectador que cumpran.

- Axustáronse e calibráronse os niveis de entrada e saída, para cada equipamento de son en si mesmo e con todos os da cadea, para conseguir a

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

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

calidade e a funcionalidade da instalación, mediante medidores de sinal.

- Comprobouse o fluxo de sinal a través de todos os equipamentos da cadea de audio, a cobertura e a presión sonora, entre outros parámetros,

rectificando as anomalías detectadas.

4) Mantemento de equipamentos de son. Avaliarase a consecución mínima desta competencia mediante os seguintes criterios:

- Realizouse a comprobación do funcionamento eléctrico dos equipamentos de son e os seus accesorios mediante probas específicas (inxección

de sinais test), avaliando o seu comportamento con aparellos de medida como polímetros, xeradores de sinal e osciloscopio.

- Identificáronse os fallos de funcionamento dos equipamentos en sistemas de son (avarías electrónicas, problemas de conexión, bucles de terra, e

desadaptación de niveis e impedancias), e resolvéronse ou propuxéronse accións para a súa resolución.

- Aplicáronse técnicas para a xestión do almacenamento e a reparación de avarías dos equipamentos de son.

5) Montaxe, desmontaxe e colocación de equipamentos do sistema de son. Avaliarase a consecución mínima desta competencia mediante os

seguintes criterios:

- Realizouse a carga e a descarga dos equipamentos de son, aplicando as medidas de protección individual e colectiva, e as técnicas de

manipulación manual de cargas, estiba e amarre que garantan a seguridade das persoas e do equipamento.

- Realizouse a distribución da carga do equipamento segundo a documentación técnica establecida, para un óptimo aproveitamento do espazo de

transporte, así como a súa descarga e a súa colocación posteriores no espazo de traballo.

- Realizouse a colocación dos equipamentos, adaptando a documentación técnica ás características das zonas de traballo (circulación, espazo de

traballo, etc.), consonte as medidas de seguridade persoal e de protección do equipamento.

- Realizouse a montaxe dos equipamentos do sistema de amplificación e reprodución de son, orientando as caixas acústicas de acordo coa súa

área de cobertura e coas necesidades do proxecto establecido.

- Verificouse que as fixacións dos equipamentos do sistema de amplificación e reprodución de son empreguen os elementos de sustentación e

fixación axeitados.

- Realizouse con celeridade a montaxe e a desmontaxe dos equipamentos, coidando a seguridade das persoas e dos equipamentos.

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

- Deberán ser entregados (en forma de arquivo dixital), ou realizados nas horas lectivas, polo menos a metade dos traballos prácticos feitos ó longo

de cada trimestre, é dicir, contando a metade dos traballos feitos por avaliación, e haber acadado un mínimo dun 5 sobre 10 en cada un deles. O

peso deste apartado sobre o total avaliado é dun 60%.

- Sacar un mínimo dun 5 sobre 10 nos exames teórico-prácticos (30%) propostos para cada avaliación.

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

- Aplicar medidas de seguridade eléctrica, e coidado do material e os equipamentos a utilizar.

- Ter unha actitude positiva, de participación activa e de respeto entre os compañeiros e compañeiras e hacia o equipo docente e a comunidade

educativa. Deberán acadar como mínimo un 5 sobre 10, dentro deste 10% restante.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

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

1) A actitude e participación positivas e activas, así como o respeto pola convivencia e polo material do ciclo. Este apartado será valorado en cada

avaliación cun 10% sobre o total, repartido entre probas teóricas e prácticas. Este 10% aplicarase a calquer actividade práctica ou proba escrita, e

será recollido en táboas de cotexo ou de observación. O alumnado que teña unha boa actitude que favoreza a convivencia, xa poderá obter un 5

sobre 10 neste 10%. E o alumnado que ademáis teña unha actitude participativa e positiva poderá obter un 10 sobre 10 dentro deste 10%. Aqueles
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que non aporten unha actitude participativa e se adiquen a outras tarefas que non sexan as do módulo IMES, aqueles que estén na aula cos

auriculares postos mentres o profesor está a explicar e non atendan ás explicacións, ou molesten na aula falando inapropiadamente, etc., terán

unha calificación por debaixo do 5 sobre 10, deste 10%. Pero unha mala actitude podería penalizar unha proba escrita ou suspender directamente

unha práctica, por exemplo: no caso de que o alumno ou alumna non respete as normas básicas de convivencia, entregue fora de prazo unha

práctica, copie no exame teórico, ou non respete o mobiliario e os equipos do ciclo de VDJ ou do centro A. Xelmírez I, etc. Os alumnos/as serán

debidamente avisados destas cuestións: por exemplo, nun exame escrito se lles anotará dentro das pautas do exame... De tódolos xeitos, serán

informados do contido desta programación e destes criterios de avaliación ó inicio do curso.

2) Os exercicios, actividades practico-instrumentais, proxectos, traballos de investigación e exposición, etc...., supoñerán o 60% da cualificación.

Están divididas en dous tipos: os exercicios rutinarios do día a día, e os proxectos (logo de haber asimilado unha serie de coñecementos). Haberá,

polo 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. A porcentaxe será do 30% para os exercicios, e outro 30% para os proxectos. En cada práctica, tamén se terá en

conta a actitude e a participación mencionada no apartado 1), que contará un 10%, valorándose aspectos como: o coidado e uso axeitado do

material do CM de Video Discjockey e Son, responsabilidade e compromiso cos proxectos á hora de abordar prácticas en grupo, respeto ós

membros da comunidade educativa permitindo o normal desenvolvemento das clases, actitude positiva e colaborativa no desenvolvemento de

traballos e prácticas en equipo,...

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 IMES, o número do

traballo, a descripción básica do mesmo,... O modo axeitado de nomear estes arquivos se lles indicará ós alumnos/as escrito na pizarra, ou

proxectado na pantalla, e terán que envialos ó seu cartafol persoal do Google Drive. Dito cartafol levará o seu nome exclusivo e non será

compartido co resto da clase.

Os traballos prácticos entregados fora de prazo optarán a un aprobado (5 sobre 10) como nota máxima, sempre que o profesor indique unha

segunda ampliación do prazo de entrega. As datas de entrega serán informadas polo profesor na aula. A frecuencia de entrega de prácticas será

semanal, na maior parte dos casos, pero se lles indicará claramente na aula, escrito na pizarra ou proxectado na pantalla, e tamén dito oralmente.

No caso deste módulo IMES, unha boa parte dos exercicios serán os do libro: "Instalación y Montaje de Equipos de Sonido" de Javier Sánchez

Orús, que deberá ser mercado polos alumnos e alumnas ó inicio do curso. Estes exercicios deberán levar o mesmo número de Unidade e Exercicio

que figura en dito libro, aparte do primeiro apelido e o nome do alumno ou alumna.

Haberá máis exercicios extra, dos cales, o profesor explicará as pautas na aula: exercicios de soldadura con estaño, plegado de cables de son,

instalación de cadeas de audio, etc.

O alumnado deberá tomar apuntes das explicacións do profesor que amplíen os contidos do libro de IMES, e das pautas dos exercicios.

Os posibles traballos de exposición na aula serán calificados ó remate da mesma.

3) As probas escritas (exames de resposta aberta ou de tipo test), contarán cunha parte teórica e outra práctica, ou soamente teórica ou soamente

práctica, supostos prácticos, etc., que completan o 30% restante. Poderá haber unha ou varias destas probas por avaliación. Cualificaranse de 0 a

10 puntos, sendo necesario acadar un mínimo dun 5 sobre 10 para superar estas probas. Logo farase a media aritmética entre estas probas, no

caso de ser varias probas, e á nota obtida se lle aplicará ese 30% do total. A valoración da actitude e a participación que xa se mencionou no

apartado 1), vai implícita en todas as probas tanto teóricas como prácticas, as cales, poderán ser anuladas se a actitude ou o comportamento

impiden un normal funcionamento da convivencia e o respeto entre os alumnos entre sí e hacia o profesor.

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

do alumnado 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.

As calificacións obtidas nas prácticas serán comunicadas ós alumnos e alumnas en voz alta na aula cando estén correxidas, agás aqueles

alumnos/as que teñan reparo en que se diga a súa nota en voz alta. A nota dos exames teóricos tamén se lles comunicará cando estén correxidos.
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Os alumnos/as deberán apuntar as súas respostas no caso de facer exames tipo test, pero logo de recoller ditos exames, e o profesor explicará as

respostas correctas e incorrectas e os alumnos/as poderán comprobar se as teñen ben, logo de entregar o exame.

Seguiráse un libro de texto neste módulo: "Instalación y Montaje de Equipos de Sonido" de Javier Sánchez Orús, que poderá ser mercado polos

alumnos/as, e lles servirá como apuntes para estudar. As quince unidades deste libro serán distribuidas a cinco unidades por trimestre, pero

poderán explicarse contidos puntuais de unidades máis adiantadas para cubrir necesidades ou esixencias ligadas ó mesmo curso ou a eventos do

instituto. Os apuntes sobre os contidos teóricos, tamén poderán ser tomados polos alumnos/as nas súas libretas, mentres o profesor lles explica.

Tamén será necesario consultar diversas páxinas Web, software online, etc., para ampliar, completar ou aclarar algún concepto ou realizar algunha

práctica. Para facer máis participativas as explicacións: os alumnos/as citados polo profesor poderán ler na aula en voz alta algúns conceptos

importantes. Estes contidos serán explicados seguindo esta programación e o currículo no que se basa, e se explicarán a propósito de estudar a

teoría dunha unidade didáctica, ou tamén, mentres se ensina o uso dun software ou un hardware, etc.

A cualificación do módulo será numérica, entre un 1 e un 10, sen decimais, atendendo ao criterio de que se na suma das distintas probas se obtén

unha cualificación con decimais, esta aproximarase á unidade inmediatamente inferior se non alcanza o 0,50 ou a inmediatamente superior se o

iguala ou supera.

Avaliación final e recuperacións:

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

obtención das notas totáis por avaliacións trimestrais, será mediante a media ponderada entre as porcentaxes antes detalladas, a grosso modo se

reparte nun 60% parte práctica, un 30% parte teórica ou prácticas directamente relacionadas coa teoría, como definición de conceptos importantes

en glosarios de termos, exames tipo test e de resposta aberta, traballos de investigación e exposicións na aula, etc., e o 10% restante a actitude e

participación positivas e activas, así coma o respeto pola convivencia e polo material do ciclo.

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

aquelas prácticas que respondan a contidos ou resultados de aprendizaxe non acadados. O alumnado que queira subir nota poderá repetir

prácticas non superadas ou perfeccionar aquelas que teñan máis frouxas.

Os alumnos que promocionen a segundo curso con IMES pendente, teñen dereito a dúas oportunidades de recuperación: 1ª no periodo de

setembro a marzo e 2ª no periodo de recuperación de abril a xuño. Para o periodo de setembro a marzo corresponde se dividirá a materia a

recuperar en 2 blocos a recuperar (as cualificacións poranse durante as avaliacións de segundo). Asimesmo no inicio de cada periodo o alumnado

dispoñerá dun informe de avaliación no que se lle fixará a materia a recuperar, cando, cómo  e os criterios de cualificación e avaliación. Os

contidos a recuperar serán informados ós alumnos ó inicio do curso. Os alumnos pendentes serán citados fora do horario de clase de segundo

curso, se teñen que realizar algunha proba práctica. No caso de ter que facer un exame teórico-práctico de recuperación, terá lugar ó final de cada

trimestre, indicando previamente a materia a estudar, e constará de dúas partes, unha teórica, que deberá ser superada cun mínimo dun 5 sobre

10 para poder facer a segunda parte, que sería a proba práctica. Este tipo de exame teórico, que no caso de aprobarse, permite facer a proba

práctica, tamén se aplicará a aqueles alumnos que perdan o dereito á avaliación continua, salvo que éstes poderán seguir asistindo ás clases, pero

non poderán facer os exames de cada avaliación trimestral.

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

As actividades de recuperación plantexaranse de modo individualizado, baseándose nas partes non superadas polo alumno.

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.

Trimestralmente farase unha valoración sobre o seguimento da programación.

En canto ao procedemento específico para avaliar a labor docente: elaborouse e aprobouse no Dpto. un modelo de enquisa xenérica para todos os

módulos, que será anónima e terá periodicidade trimestral (un por avaliación). Recórdase que será cometido da Xefatura de Dpto. ou de Estudos

facelo ao alumnado e recollela.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Consistirá nunha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancias particulares de cada alumno.

Antes os alumnos cubrirán unha enquisa con preguntas ao respecto.

Terá por obxecto coñecer as características, capacidades dos alumnos e a súa formación previa, todo encamiñado a tomar as medidas de reforzo

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

Consistirán básicamente no establecemento de tarefas complementarias, según as necesidades dos alumnos con necesidades específicas, co

seguimento do profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia de cidadáns e saiban comportarse de forma adecuada

posteriormente no mundo profesional.

Farase especial fincapé no uso do teléfono privado ou da empresa para temas particulares e a utilización axeitada das redes sociais en horas de

traballo que será sempre por temas exclusivos da empresa.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades extraescolares plantexadas para este módulo consistirán en conferencias, visitas,..., a empresas do sector e a organismos

relacionados, que lles permitan complementar a formación recibida nos distintos módulos no propio centro educativo.
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