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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 

  Este módulo de Circuíto pechado de TV e seguridade electrónica pertence a  2º Curso, polo que non hai Criterios de avaliación afectados do terceiro trimestre. 

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 

                        Mínimos exixibles: 

- Identificará os bloques funcionais de cada tipo de instalación. 

- Describirá a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación. 

- Saberá relacionar os símbolos dos esquemas cos elementos reais. 

- Describirá os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable e sen fíos. 

- Describirá as funcións e as características dos equipamentos. 

-Interpretará esquemas, sabendo situar os elementos e os equipamentos para conectar posteriormente os elementos de protección 
(volumétricos, infravermellos, gas, lume, etc.). 

-Conectará e programará as centrais de detección e alarma, de toda-las estudiadas. 

- Saberá identificar as especificacións funcionais e técnicas da instalación, elaborando esbozos e esquemas da instalación a partir 
das especificacións dadas. 

-Elaborará esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións dadas. 

- Saberá interpretar a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e 
gas, etc.). 

-Describirá os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.). 

-Seleccionará en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais. 

-Elaborará orzamentos das instalacións. 

-Conectará os elementos sinalizadores e actuadores. obstáculos e accesos, etc.). 

-Seleccionará en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais, facendo unha elaboración dos orzamentos. 

-Aplicará a normativa na configuración da instalación. 

- Saberá identificar as especificacións técnicas da instalación. 

-Trazará a instalación. 

-Saberá propoñer solucións aos problemas de montaxe. 

- Saberá conectar os equipamentos tendo en conta as especificacións de fábrica. 

- Describirá os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica (interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.). 

- Saberá conectar os equipamentos de control e descodificación (protección de artigos, seguimento, fichaxe, biométricos, sen fíos, 
etc.) e os elementos sinalizadores e actuadores.. 

Criterios de cualificación: 
- Cada alumno recuperará a súa parte suspensa da 1ª e/o 2ª avaliación. 
- Os traballos ou actividades son de realización obrigada, e para superar o módulo, deben ser enviados ao profesor para a súa 

corrección; unha vez corrixidos poden ser devoltos aos alumnos para a súa modificación no caso de non estar ben resoltos, 
cando o profesor considere que os traballos están ben realizados entón serán puntuados de forma numérica de 1 ata 10. 

- Cada parte do traballo puntuará o mesmo, e se fará unha media do conxunto dos traballos entregados. 
- Si unha parte está en branco ou non entregada puntuará como un 0 na media do traballo. 
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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 Introducción ós sistemas de seguridade electrónica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto 
pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identifica-
ción das súas partes e as súas características máis salientables. 

 Describíronse as funcións e as características dos equipamentos. Actividade e Proba escrita dos equipa-
mentos. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas electrónicos de protección contra incendios e gases. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  Representa de forma esquemática a montaxe dunha central de CO  Interpretáronse os planos e os esquemas. Fixáronse e situáronse os 
elementos e os equipamentos, sensores de CO, sirenas… 

Memoria, esquemas e prácticas. Exame 
práctico no caso de  poder montar a 
instalación. 

X  Representa de forma esquemática a montaxe dunha central de incendios.  Interpretáronse os planos e os esquemas. Fixáronse e situáronse e se 
supo distinguir os elementos e os equipamentos tanto de forma esque-
mática como real: sensores, teclados, baterías, señalización, e todos os 
elementos para facer funcionar unha central de incendios. 

Memoria, esquemas e prácticas. Activi-
dades de repaso da UD. Exame práctico 
no caso de  poder montar a instalación. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas de seguridade contra roubo e intrusión 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e siste-
mas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos. 

 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación. 

 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especifi-
cacións dadas 

Cuestionario e preguntas da Unidade 
sobre sistemas de alarmas. 

Actividades relacionadas coa montaxe de 
sistemas de alarmas: desenrolo de es-
quemas sobre supostos prácticos nas 
alarmas contra roubo e intrusión. 

 X Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elemen-
tos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos 
de localización e esquemas. 

 Interpretáronse os planos e os esquemas. 

 Conectáronse e programáronse as centrais de detección e alarma. 

 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os mate-
riais. 

 Elaboráronse orzamentos. 

Actividades relacionadas coa montaxe de 
sistemas de alarmas: desenrolo de es-
quemas sobre supostos prácticos nas 
alarmas contra roubo e intrusión. 

 X Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a 
documentación técnica. 

 Fixáronse e situáronse os elementos e os equipamentos. 

 Conectáronse os elementos sinalizadores e actuadores. 

 Verificouse o funcionamento da instalación. 

No suposto caso de poder asistir a clases 
presenciais: entrega de memoria prácti-
cas. Exame práctico. 

Observación directa. 
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Nº Unidade didáctica 

4 Instalacións de circuitos pechados de televisión e videovixilancia 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto 
pechado de televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identifica-
ción das súas partes e as súas características máis salientables. 

Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica 
(interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.). 
Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación. 
Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especifica-
cións dadas. 
 

Cuestionario e preguntas da Unidade sobre 
sistemas de alarmas. 

 

 X Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e siste-
mas de seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos. 

Interpretáronse os planos e os esquemas. 

Trazouse a instalación. 

 

Cuestionario e preguntas da Unidade sobre 
sistemas de alarmas. 

Actividades relacionadas coa montaxe de 
sistemas de alarmas: desenrolo de esquemas 
sobre supostos prácticos nos sistemas de 
CCTV. 

 X Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de 
montaxe, para o que interpreta planos de localización e esquemas. 

Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais. 

Interpretáronse os planos e os esquemas. 

Trazouse a instalación. 

 

Actividades relacionadas coa montaxe de 
sistemas de alarmas: desenrolo de esquemas 
sobre supostos prácticos nos sistemas de 
CCTV. No caso de poder asistir neste período 
de alarma montarán un equipo CCTV: cáma-
ras, gravadores, sensores… 

 X Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visual-
zación e control. 

Verificouse o funcionamento da instalación. No caso de ter montado presencialmente o 
equipo CCTV: configurarán, e verificarán o 
funcionamento da instalación. 

 X Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elemen-
tos auxiliares aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos 
de localización e esquemas. 

Elaboráronse orzamentos. 

Conectáronse os equipamentos tendo en conta as especificacións de 
fábrica. 

Instalouse o software específico de configuración dos equipamentos. 

Configuráronse os equipamentos en rede (cámaras IP, servidor web, gra-
badores dixitais de vídeo, etc.). 

Programouse o sistema de almacenamento segundo as especificacións. 

Instalouse e configurouse software de análise de imaxes, seguimento, 
control biométrico e recoñecemento de matrículas, etc. 

Actividades relacionadas coa montaxe de 
sistemas de alarmas: desenrolo de esquemas 
sobre supostos prácticos nos sistemas de 
CCTV. No caso de poder asistir neste período 
de alarma montarán un equipo CCTV: cáma-
ras, gravadores, sensores… 
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 X Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, 
tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. 

Verificáronse os parámetros de funcionamento. 

Identificáronse os elementos susceptibles de mantemento. 

 

Suposto práctico do mantemento da instala-
ción montada. 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Normativa e seguridade laboral 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para 
os previr. 

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. 

Cuestionario, actividade relacionada coa 
prevención de risgos laboráis. 

 X Normativa actual de instalacións en CCTV Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de televi-
sión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.). 

Custionario, actividade relacionada coa 
Normativa actual sobre as instalacións de 
CCTV. Web, BOE, Decreto… 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

A cada alumno co módulo suspenso ou unha parte do módulo, 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 supe-
rada. 

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

Solicitaráse 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. 

 

 


