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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	

3	 MONTAXE	DE	INSTALACIÓNS	DE	MEGAFONÍA	E	SONORIZACIÓN	

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

Desenvolveras
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	avaliación	

§  RA3 - Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o 
que interpreta as especificacións e elabora esquemas.	

§  CA3.1 Interpretáronse esquemas da instalación e comprobáronse as dificul-
tades de montaxe para canalizacións e equipamentos.  

§  CA3.2 Comprobouse e analizouse a acústica do recinto.  

§  CA3.3 Propuxéronse distintas solucións para resolver posibles dificultades 
acústicas e de montaxe.  

§  CA3.4 Comprobouse que a potencia de saída dos amplificadores sexa a 
adecuada para proporcionar o nivel de presión sonora (SPL) óptimo.  

§  CA3.5 Identificáronse os elementos difusores de sinal e comprobouse que 
as súas características sexan as axeitadas para o recinto da instalación.  

SI	 SI	 Proba escrita telemática na aula virtual, de carácter 
diagnóstico e formativo.	

§  RA4 - Monta canalizacións e cableamento de instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de montaxe, con interpretación de planos e 
esquemas.	

§  CA4.1 Seleccionáronse os elementos de montaxe de canalizacións (tubos, 
cables, ancoraxes e soportes, etc.).  

§  CA4.2 Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos necesarios para 
a montaxe.  

§  CA4.5 Tendeuse e etiquetouse o cableamento, utilizando códigos de catálo-
go.  

§  CA4.6 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación con 
cableamento e conectadores normalizados  

§  CA4.7 Interpretouse a documentación técnica da instalación (planos, es-
quemas e regulamentación, etc.).  

NON	 SI	 Lista de cotexo sobre tarefas entregadas de 
simulación de montaxes e instalación, de carácter 

diagnóstico e formativo.	
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Nº	 Unidade	didáctica	

4	 VERIFICACIÓN,	AXUSTE	E	MEDIDAS	EN	INSTALACIÓNS	DE	MEGAFONÍA	E	SONORIZACIÓN	

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

Desenvolveras
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	avaliación	

§  RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización 
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técni-
ca.	

§  CA5.5 Realizáronse medidas dos parámetros máis significativos da instala-
ción (nivel de presión sonora SPL, distorsións, diafonía, atenuación e interfe-
rencias, etc.).  

§  CA5.7 Contrastáronse os valores obtidos cos especificados na documenta-
ción técnica.  

§  CA5.8 Elaborouse un informe sobre as actividades desenvolvidas e os 
resultados obtidos.  

	

NON	 SI	 Proba escrita telemática na aula virtual, de carácter 
diagnóstico e formativo. 

 
Lista de cotexo sobre tarefas entregadas de 

simulación de montaxes e instalación, de carácter 
diagnóstico e formativo.	

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Páxina 4 de 7 

 

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

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son: 
 

-  Microfonía e conectores de audio. 
-  Cálculo de magnitudes fundamentáis en sonido e acústica. 
-  Acústica de recintos.  Cálculo do tempo de reverberación. 
-  Compoñentes e equipos. Amplificadores, Filtros de cruce, Altavoces, Ecualizadores, Procesadores de dinámica. 
-  Configuración e montaxe de instalacións de megafonía e sonorización. 
-  Instalación de sistemas de megafonía. Procesos, equipos, material e medios. 
-  Unidades e parámetros característicos da instalación de megafonía. 
-  Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de megafonía e sonorización: polímetro, sonómetro, analizador de espectro, oscilocopio. 
 

Os criterios de cualificación son:  
As actividades de recuperacio ́n, repaso, reforzo e ampliacio ́n das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre serán sempre en beneficio do alumnado. 
• Para o alumnado que teña superado as dúas primeiras avaliacións (calificación igual ou maior de 5):  

Para este alumnado a cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, podendo aumentar a súa cualificación ata dous puntos pola entrega das actividades 
de ampliación propostas na terceira avaliación de forma telemática.  

• Para alumnado con algunha das dúas primeiras avaliacións non superadas: 
Realizarase unha proba individual escrita, teórica e de exercicios, se é posible de forma presencial, e se non de xeito telemático, que permita comprobar a consecución dos mínimos 
exixibles correspondentes a esas dúas primeiras avaliacións. O peso desta proba escrita será un 60% da nota final. 
De igual xeito, será necesario que recuperen aquelas prácticas e tarefas non entregadas ou superadas, de xeito presencial ou telemático segundo sexa posible. O peso desta parte 
será un 40% da nota final. Para aprobar o módulo será necesario ter superados tódolos mínimos exixibles e obter unha nota igual ou superior a 5 puntos que poderá ser mellorada cas 
actividades de ampliación propostas na terceira avaliación. 
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6.	Procedemento	para	a	recuperación	das	partes	non	superadas	

Criterios	de	avaliación	imprescindibles	(por	cada	unidade	didáctica)	

Nº	 Unidade	didáctica	

1	 ELEMENTOS	DE	MEGAFONÍA	E	SONORIZACIÓN	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

x	 x	 §  RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e sonoriza-
ción en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as súas carac-
terísticas máis salientables.	

§  CA1.5 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos 
esquemas, e utilizáronse catálogos comerciais.  

§  CA1.6 Describíronse a función e as características máis salientables dos equipamentos 
e dos elementos de conexión.  

§  CA1.7 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da 
instalación.  

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line. 

	

	
Nº	 Unidade	didáctica	

2	 CONFIGURACIÓN	DE	INSTALACIÓNS	DE	MEGAFONÍA	E	SONORIZACIÓN	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

x	 X	 §  RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e sonoriza-
ción en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as súas carac-
terísticas máis salientables.	

§  CA1.1 Analizouse a normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización.  

§  CA1.2 Describíronse os tipos de instalacións segundo a tecnoloxía utilizada (con 
cables, VoIP ou sen fíos), a tipoloxía (distribución, ambientación, seguridade e 
emerxencia, etc.) e o lugar de localización (exterior, interior e nun vehículo).  

§  CA1.3 Identificáronse os elementos da instalación (sistemas de previo, procesadores de 
sinal, mandos, micrófonos, difusores electroacústicos, etc.).  

§  CA1.4 Identificáronse os tipos de canalizacións en función dos espazos polos que 
discorra a instalación.  

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	
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	 x	 §  RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de seleccio-
nar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de instalación.	

§  CA2.1 Analizáronse as especificacións funcionais, técnicas e económicas da instalación 
en función da súa utilización.  

§  CA2.2 Realizouse o esquema normalizado da instalación a partir das especificacións 
dadas, tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais 
empregados.  

§  CA2.3 Utilizáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación 
para o cálculo (potencia, impedancia, relación sinal/ruído, distorsión harmónica, etc.).  

§  CA2.4 Calculáronse e analizáronse as variables e as características acústicas do local, 
do recinto ou do vehículo (coeficiente de absorción, tempo de reverberación, resonan-
cia, etc.).  

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	

	

6.a)	Procedemento	para	definir	as	actividades	de	recuperación		

En caso de non superar o módulo despois da terceira avaliación, para estes alumnos deixarase un periodo non superior a duas semanas entre a terceira avaliación e o exame final de 
xuño, para realizar actividades de recuperación. Estes alumnos deben realizar unha proba final teórica cun peso do 60% da cualificación final, e unha proba final práctica cun peso do 
40% da cualificación final. Para superar o módulo sempre será necesario aprobar tódolos mínimos exixibles cunha nota igual ou maior que 5. Por tanto, se algún dos mínimos exixibles 
non se supera, o módulo estará suspenso.  

De non poder ser presenciais, tanto a proba teórica como a proba práctica realizaranse por medios telemáticos. 

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

No caso de alumnos con perda de dereito a avaliación continua, deberán presentarse no mes de xuño a duas probas fináis que recollan todos os criterios dos minimos exixibles. Unha 
proba teórica escrita que ten un peso do 60% da nota final e una proba práctica que ten un peso do 40% da nota final. Para superar o módulo sempre será necesario aprobar tódolos 
mínimos exixibles cunha nota igual ou maior que 5. Por tanto, se algún dos mínimos exixibles non se supera, o módulo estará suspenso.  

De non poder ser presenciais, tanto a proba teórica como a proba práctica realizaranse por medios telemáticos. 
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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	

  Non	son	necesarias	medidas	de	atención	á	diversidade	para	o	alumnado	matriculado	neste	módulo.	
	

	
	


