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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767 CIFP POLITECNICO DE SANTIAGO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

ELE CICLO FORMATIVO INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0237 INFRAESTRUCTURAS COMÚNS DE TELECOMUNICACIÓN EN VIVENDAS E EDIFICIOS 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral Ordinario Presencial  2º A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

JOSE MANUEL RIAL ANTELO. 

 
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

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

Para alcanzar os mínimos esixibles o alumno deberá ser quen de: 
- Identificar os elementos de infraestruturas de telecomunicación en vivendas e edificios, e analizar os sistemas que as integran. 
. Configurar pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, saber determinar os elementos que 
a conforman e seleccionar compoñentes e os equipamentos. 
- Calcular e montar instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para vivendas e edificios, saber interpretar a documentación 
técnica e aplicar técnicas de montaxe. 
- Verificar e axustar os elementos das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros 
significativos e a interpretación dos seus resultados. 
- Localizar avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de 
detección, e relacionar as disfuncións coas súas causas. 
- Reparar 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. 
- Cumprir as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificar os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

2 Sinais de RF e FI 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións 
en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. 

Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións 
en edificios. 
Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. 
Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da instalación. 

Actividade e Proba escrita dos equipa-
mentos, componentes usados en ICT, 
aparatos de medida 

X  Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomuni-
cacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que 
a conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. 

Identificáronse os elementos de conexión. 
Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da insta-
lación. 

Memoria, esquemas e prácticas. Activi-
dade de cálculo de atenuacións dunha 
suposta vivenda. Exame práctico no caso 
de  poder montar a instalación. 

X  Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para 
vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica 
técnicas de montaxe. 

Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipa-
mentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunica-
ción) no acceso a vivendas e a edificios de vivendas. 
Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requi-
rida. 
Utilizouse a simboloxía normalizada. 
Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada. 
Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os proce-
dementos utilizados e os resultados obtidos. 

Memoria, esquemas e prácticas. Activi-
dade de cálculo de atenuacións dunha 
suposta vivenda. Deseño de amplificado-
res monocanais. Exame práctico no caso 
de  poder montar a instalación. 

X  Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns 
de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significati-
vos e a interpretación dos seus resultados. 

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

No caso de poder asistir a clases presen-
ciais: entrega de memoria prácticas. 
Exame práctico. 
Observación directa. 
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Nº Unidade didáctica 

4       Telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X Identifica os elementos das infraestruturas comúns de telecomunicacións 
en vivendas e edificios, e analiza os sistemas que as integran. 

Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións 
en edificios. 
 

Actividade e Proba escrita dos equipa-
mentos, componentes usados en ICT, 
aparatos de medida 

 X Configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de telecomuni-
cacións para vivendas e edificios, para o que determina os elementos que 
a conforman e selecciona compoñentes e os equipamentos. 

Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da insta-
lación. 
Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, 
telefonía e banda ancha. 
Utilizouse documentación necesaria para a selección dos equipamentos e 
os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas, comer-
ciais e normativas. 
Utilizouse a simboloxía normalizada. 

Actividade de proxectos de cálculos de di-
mensionamento de redes nos catro sistemas: 
pares trenzados, multipar, coaxial e de F.O. e 
cos seus esquemas correspondentes 

 X Monta instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións para 
vivendas e edificios, para o que interpreta documentación técnica e aplica 
técnicas de montaxe. 

Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requi-
rida. 
Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada. 
Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. 
Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os proce-
dementos utilizados e os resultados obtidos. 

Actividade de proxectos de cálculos de di-
mensionamento de redes nos catro sistemas: 
pares trenzados, multipar, coaxial e de F.O. e 
cos seus esquemas correspondentes. No caso 
de asistir de forma presencial farán una 
montaxe real. 

 X Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas comúns 
de telecomunicacións tendo en conta a medida dos parámetros significati-
vos e a interpretación dos seus resultados. 

Realizáronse probas funcionais e axustes. 
Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os 
medios, os equipamentos e os instrumentos específicos. 

Observación directa do funcionamento da 
instalación. 

 

 



 

 

Páxina 6 de 7 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

A cada alumno co módulo suspenso ou con PD envióuselles actividades de recuperación para realizar na casa. Estas actividades están relacionadas coa materia impartida, unha vez que foron desenrolando estas actividade nas súas 
casas e,  mediante email ou outro sistema, estas  deben  ser entregadas para corrixir. No caso de que éstas actividades de recuperación estean ben feitas se lle comunicará ao alumno que a materia esta superada. 
No caso de non realizar ou non superar estas actividades o alumno non recuperará o módulo. 
No caso de asistir a clase neste período se lles pode pedir a realización práctica (montaxe) dalgunha actividade que desenvolveron na casa, sempre que teñan entregadas positivamente as actividades de realización na casa. 
Ainda que na «Orden ministerial EFP/365/2020, de 22 de abril Artículo 4. Marco y directrices generales de actuación: 
1.a Cuidar a las personas, un principio fundamental». 

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

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua (por número de faltas sen xustificar superior ao 10% do total do módulo) terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación final de xuño. A 
proba dividirase en dúas partes, unha para avaliar coñecementos máis teóricos e outra para avaliar coñecementos máis procedimentais. Pero neste momento isto non é posible, polo que solicitarase ao alumnado a entrega de 
actividades ou tarefas relacionadas cos apartados anteriores. Estas actividades son de realización obrigatoria, que irán entregando de forma telemática ao profesor para corrixir, e istas  serán devoltas no caso de non superar a 
corrección. Unha vez entregadas correctas as actividades para realizar na casa poderán superar o módulo.  
No caso de asistir a clase neste período de alarma, entón realizarán actividades prácticas que poderán contar para a nota, asi como un exame final se é o caso. Ainda que na «Orden ministerial EFP/365/2020, de 22 de abril  
Artículo 4. Marco y directrices generales de actuación: 
1.a Cuidar a las personas, un principio fundamental». 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Nas primeiras sesións, o profesor fixou un estudo inicial das características e coñecementos do alumnado, ben mediante observación e diálogo espontáneo, ou ben mediante as respostas a un cuestionario o proba escrita. Será 
especialmente importante coñecer estas ferramentas: 
- Motivacións do alumno para estudar o ciclo. 
- Estudos previos. 
- Entorno social y familiar do alumno. 
- Expectativas profesionais ao acabar o ciclo. 
Cos resultados obtidos, tivemos un punto de partida axeitado para comezar o proceso de ensino e aprendizaxe. 
Non obstante, realizamos un seguimento para coñecer as características do alumnado e valorar a necesidade de introducir algunha medida, ben porque se detecta unha necesidade específica de apoio educativo ou a necesidade 
de medidas de atención á diversidade de intereses e capacidades. 
Non detectamos ningún alumno que pola súa dificultade de aprendizaxe ou polas súas características persoais necesitase unha flexibilización modular. 
Tampouco se detectou neste grupo algún alumno sen medios, por exemplo: sen ordenador ou móvil, que poidera impedir o desenrolo da recuperación na casa. 

 
 


