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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
Ó ser un grupo de segundo non quedaron unidades didácticas por ver na terceira avaliación 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

§  §     

§  §     

§  §     

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

• Recoñeceu a configuración dunha rede de datos de área local e identificar as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a compoñen. 
• Instalou ou simulou infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica.   
• Instalou ou simulou redes sen fíos aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica.  
• Recoñeceu os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. 
• Sabe instalar  centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica.  
• Coñece as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificar os riscos asociados, as medidas e os equipamento para os previr. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
O alumnado obterá a avaliación positiva neste módulo ó alcanzaren os obxectivos sinalados como mínimos. Ademais, a cualificación final de cada sesión de avaliación trimestral obterase da media ponderada das cualificacións de 
cada unha dos seguintes instrumentos de avaliación: 

• Entrega de traballos e actividades: 70%  
• Exames programados: 30% 

 
O cálculo da nota final farase coa media das dúas avaliacións. 
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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 Redes de datos de área local 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  § RA1 -  Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área local, e 
identifica as características e a función dos equipamentos e dos elementos que 
a compoñen. 

§ CA1.1 - Identificáronse os tipos de redes de datos. 
§ CA1.4 - Describíronse os elementos da rede local e a súa función. 
§ CA1.5 - Clasificáronse os medios de transmisión. 
§ CA1.6 - Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e encamiñador, 

etc.). 
§ CA1.7 - Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e 

as súas características. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 
Nº Unidade didáctica 

2 Equipos na rede 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  § RA3 -  Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de 
conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. 

§ CA3.7 - Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede. ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
MEDIANTE SIMULACIÓNS 
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Nº Unidade didáctica 

3 Canalizacións e cableados para redes y telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  § RA2 -  Monta canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, 
con interpretación da documentación técnica. 

§ CA2.5 - Montáronse as canalizacións e as caixas repartidoras. 
§ CA2.6 - Tendeuse e etiquetouse o cableamento. 
§ CA2.7 - Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
 

  § RA9 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para 
os previr. 

§ CA9.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de 
transporte. 

§ CA9.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, etc. 

§ CA9.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e 
pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección 
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben 
empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
 

 



 

 

Páxina 6 de 10 
 

 
Nº Unidade didáctica 

4 Infraestruturas de redes de datos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  § RA3 -  Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de 
conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica. 

§ CA3.2 - Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.). 
§ CA3.3 - Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable. 
§ CA3.4 - Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de 

conmutación. 
§  

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
 

  § RA8 -  Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta 
a relación entre as disfuncións e as súas causas. 

§ CA8.1 - Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación 
funcional. 

§ CA8.1.1 - Identificáronse as disfuncións na rede de datos. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
 

 
Nº Unidade didáctica 

5 Instalación de redes inalámbricas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  § RA4 -  Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, 
con interpretación da documentación técnica. 

§ CA4.1 - Identificouse a localización dos puntos de acceso, as antenas e as 
canles dispoñibles. 

§ CA4.2 - Montáronse as antenas. 
§ CA4.3 - Realizáronse as conexións entre a antena e os equipamentos. 
§ CA4.6 - Configuráronse os modos de funcionamento. 
§ CA4.7 - Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e 

adaptadores sen fíos. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
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Nº Unidade didáctica 

6 Redes de telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  § RA6 -  Configura sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de seleccionar os 
compoñentes e xustificar a selección. 

§ CA6.1 - Describíronse as características técnicas dos sistemas de telefonía, as 
súas posibilidades funcionais e as prestacións. 

§ CA6.2 - Describíronse as características xerais e a función dos elementos que 
compoñen un sistema de telefonía (cableamento, puntos de acceso de 
usuario, terminais, etc.). 

§ CA6.3 - Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de 
liñas, interfaces de entrada, etc.). 

§ CA6.7 - Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións 
cos demais elementos asociados. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
 

 
Nº Unidade didáctica 

7 Tipos e características de centraliñas telefónicas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  § RA5 -  Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo 
en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. 

§ CA5.1 - Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e 
recoñecéronse as diferenzas entre elas. 

§ CA5.2 - Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, 
integración de voz e datos, etc.). 

§ CA5.3 - Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, listaxe telefónica, 
etc.). 

§ CA5.4 - Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as 
súas características. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
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Nº Unidade didáctica 

8 Instalación e configuración de sistemas de telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  § RA7 -  Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con 
interpretación da documentación técnica. 

§ CA7.3 - Programouse a central. 
§ CA7.4 - Realizouse a posta en servizo da central. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
 

  § RA8 -  Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta 
a relación entre as disfuncións e as súas causas. 

§ CA8.1 - Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación 
funcional. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que suspendera algunha das avaliacións gozará dun período de recuperación no terceiro timestre que se lle proporá a realización de actividades, exercicios e prácticas para que poidan acadar unha avaliación positiva, 
facendo fincapé nos mínimos non superados. Estas actividades serán preferentemente presenciais, sendo substituídas por formación a distancia en caso de non poder ser presenciais. 
Valoraranse estas actividades entre 0 e 10 puntos. O seu peso na cualificación final será do 70%. 
O restante 30 % se obterá dunha proba escrita individual, realizada se é posible de forma presencial e se non de maneira telemática, que permita comprobar a consecución da outra parte das competencias mínimas, valorada 
entre 0 e 10 puntos.  
Será necesario ter unha nota mínima de 5. 
 

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

Realizarase unha proba teórico-práctica con anterioridade á avaliación final. Esta proba constará de dúas partes, cunha duración de entre 2 e 3 horas cada unha: 
§ Unha proba presencial escrita, con contidos teóricos e de resolución de problemas típicos. Cualificarase entre 0 e 10 e o seu peso na nota final será o 50 %, sendo necesario superar todos os mínimos exixibles avaliados para 

obter unha cualificación de 5. De non poder ser presencial a proba se realizaría por medios telemáticos. 
§ Unha proba presencial práctica, coa montaxe ou simulación. Cualificarase entre 0 e 10 e o seu peso na nota final será o 50 %, sendo necesario superar todos os mínimos exixibles avaliados para obter unha cualificación de 5. De 

non poder ser presencial a montaxe sería substituída por unha simulación e realizada 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 

En coordinación coa titoría e coa dirección do centro comprobamos a disposición de todo o alumnado para poder seguir a distancia as actividades propostas. 
Estas actividades podémolas encadrar en dous grupos: 

1. Actividades de repaso e reforzo, destinadas ao alumnado con unha ou as dúas primeiras avaliacións suspensas. Teñen como finalidade permitirlle a este alumnado acadar os mínimos exixibles, mediante a proposta de 
actividades, exercicios e prácticas relacionadas cos mínimos non acadados. Son actividades individualizadas, facendo fincapé nas carencias de cada alumno ou alumna. 

2. Actividades de ampliación, para o alumnado que superou sen problemas as dúas primeiras avaliacións, e co propósito de que poida adquirir todos os resultados de aprendizaxe iniciais do módulo 
Os materiais e ferramentas utilizadas para a proposta, recollida, avaliación e realimentación destas actividades foron: 

1. O correo electrónico, tanto para o envío de actividades como para a recollida delas, mediante foto, por exemplo. Tamén para establecer contacto co alumnado. 
2. A aula virtual, na que se incluíron contidos, enlaces a outros recursos, proposta de actividades e foros de consulta de dúbidas de realización de actividades. Serve tamén como plataforma de entrega e corrección das 

actividades propostas. 
3. Acceso na aula virtual ao curso do mesmo módulo na modalidade de distancia, para contar con máis recursos, especialmente probas de autoavaliación de coñecementos. 
4. Software de simulación, para substituír as montaxes físicas por montaxes virtuais, empregando a instrumentación que este software proporciona para substituír os aparellos físicos. 

A combinación destes materiais e ferramentas cos exercicios, prácticas e resto de actividades propostas, xunto co seguimento e resolución de dúbidas a través das canles ditas, garanten que o alumnado poida acadar o mínimos 
exixibles respecto das aprendizaxes das dúas primeiras avaliacións e avanzar nos resultados de aprendizaxe aínda non avaliados. 

 
 


