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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 

7 Mantemento preventivo e aplicación dos sistemas de radiocomunicacións 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.1 - Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. SI SI ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.2 - Inspeccionouse o cableamento e comprobouse a súa 
conexión entre os equipamentos e os dispositivos, os sistemas de 
alimentación e os elementos radiantes. 

NON NON  

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.3 - Realizáronse ampliacións de equipamentos. NON NON  

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.4 - Instalouse o software de ampliación de funcionalidades dos 
equipamentos. 

NON NON  

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.5 - Comprobáronse os parámetros de funcionamento mediante 
aplicacións informáticas. 

NON NON  

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.6 - Configuráronse os equipamentos e os dispositivos para as 
novas funcións. 

NON NON  

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.7 - Interpretáronse os plans de mantemento preventivo. SI SI ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.8 - Verificáronse as tensións de alimentación e substituíronse as 
baterías dos sistemas de alimentación redundantes. 

NON NON  

§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.9 - Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos 
mediante a inspección visual dos indicadores de alarma. 

SI SI ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
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§ RA5 -  Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 

§ CA5.10 - Realizouse o informe técnico. SI SI ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 
Nº Unidade didáctica 

8 Mantemento para a recuperación dos sistemas de radiocomunicacións 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.1 - Interpretáronse as alarmas do hardware dos equipamentos 
para o diagnóstico da anomalía ou do incorrecto funcionamento. 

SI Si ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.2 - Utilizáronse os equipamentos de medida e as aplicacións de 
software para determinar as características da anomalía. 

SI SI ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.3 - Localizouse a avaría ou a disfunción. 
§  

NON NON  

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.4 - Substituíuse o equipamento avariado e comprobouse a súa 
compatibilidade. 

NON NON  

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.5 - Axustáronse os equipamentos coas ferramentas e a 
precisión requirida. 

NON NON  

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.6 - Cargáronse os parámetros de configuración e comprobouse 
a funcionalidade. 

NON NON  

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.7 - Estableceuse conexión remota cos equipamentos e cos 
dispositivos ao recibir a alarma de mal funcionamento. 

NON NON  
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§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.8 - Restablecéronse de xeito remoto os parámetros nos 
equipamentos e nos dispositivos. 

NON NON  

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.9 - Verificáronse as características de funcionalidade. NON NON  

§ RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar as 
súas causas 

§ CA6.10 - Realizouse o informe coas actividades realizadas e coas 
incidencias detectadas. 

NON NON  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
Mínimos esixibles (competencias imprescindibles) 

• Comprende e manexa os parámetros básicos das ondas empregando axeitadamente as unidades correspondentes do SI. 
• Representa axeitadamente as ondas nos espazos do tempo e a frecuencia. 
• Comprende o uso dos instrumentos de medida e verificación propios dun taller de radiocomunicacións: osciloscopios, xeradores de sinais, frecuenciómetros e medidores de campo. 
• Comprende o espectro radioeléctrico e a súa distribución en canles. 
• Coñece a funcionalidade das antenas de radiofrecuencia. 
• Identifica correctamente os diferentes conectores empregados en radiofrecuencia; distingue as suas principais características e aplicacións. 
• Comprende o concepto de modulación. Coñece os tipos de modulación e identifica correctamente. 
• Describe correctamente as características dos medios de transmisión. 
• Coñece os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

 
Criterios de cualificación 
Valoraranse as actividade de reforzo, apoio, recuperación e ampliación do terceiro trimestre dende 0 puntos ata 2 puntos. Sumaremos a isto á media ponderada da primeira e segunda avaliacións e valoraremos así o seu esforzo e 
traballo durante este obrigado período de corentena e ensino aprendizaxe de teletraballo. Deben entregar ao seu profesor dentro do período previamente acordado, todos os traballos programados, salvo causa xustificada. 
Aseguramos así que o esforzo e traballo realizado baixo as medidas extraordinarias de confinamento nunca prexudiquen a cualificación final ou a avaliación sumativa e continua. 
 
a) Para alumnado coas dúas primeiras avaliacións superadas (cualificación igual ou maior que 5) 

• Para este alumnado a cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, podendo aumentar a súa cualificación en ata dous punto pola entrega das actividades de ampliación propostas no 
transcurso da terceira avaliación. 

 
b) Para alumnado con algunha das dúas primeiras avaliacións non superadas ou alumnado de segundo curso co módulo pendente 

• A cualificación da terceira avaliación terá en conta as actividades, exercicios e prácticas propostas conducentes a acadar parte das competencias mínimas imprescindibles, valoradas en conxunto de 0 a 10 puntos. O 
peso na cualificación final será do 60%. 

• O restante 40 % 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. 

• Poderán sumar ata dous puntos pola entrega das actividades de ampliación propostas no transcurso da 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 Conceptos e elementos básicos dos sistemas de radiocomunicacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  § RA1 -  Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de 
radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e 
describe as súas características e as súas aplicacións. 

§ CA1.1 - Describiuse a estrutura das redes fixas e móbiles de 
radiocomunicacións.  

§ CA1.2 - Describíronse os sistemas de transmisión para radiodifusión e 
televisión. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

X  § RA1 -  Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de 
radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e 
describe as súas características e as súas aplicacións. 

§ CA1.9 - Identifica os parámetros e características das ondas electromagnéticas. ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

X  § RA1 -  Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de 
radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e 
describe as súas características e as súas aplicacións. 

§ CA1.10 - Manexa magnitudes logarítmicas no contexto das 
radiocomunicacións. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Modulación e demodulación de sinais de radiofrecuencia. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  § RA1 -  Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de 
radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e 
describe as súas características e as súas aplicacións. 

§ CA1.11 - Identifica os diferentes tipos e equipamentos de modulación, 
demodulación e filtrado asociados ás radiocomunicacións. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
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Nº Unidade didáctica 

3 Seguridade e medio ambiente 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  § RA7 -  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. 

§ CA7.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

X  § RA7 -  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. 

§ CA7.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, etc. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

X  § RA7 -  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. 

§ CA7.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 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 

X  § RA7 -  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. 

§ CA7.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

X  § RA7 -  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. 

§ CA7.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e 
mantemento das instalacións de radiocomunicacións. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 
Nº Unidade didáctica 

4 Instalación de sistema de radiocomunicacións. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X § RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación 
de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas 
características e as súas aplicacións. 

§ CA1.4 - Recoñecéronse as interfaces de conexión entre equipamentos e coa 
rede troncal. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
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 X § RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación 
de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas 
características e as súas aplicacións. 

§ CA1.6 - Describíronse as características dos equipamentos, os medios de 
transmisión e os elementos auxiliares. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de radiocomunicación 
de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións asociadas, e describe as súas 
características e as súas aplicacións. 

§ CA1.7 - Relacionouse cada equipamento de emisión e recepción coas súas 
aplicacións características. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles 
aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a 
documentación técnica. 

§ CA2.1 - Interpretouse documentación técnica (planos e esquemas, etc.). ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles 
aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a 
documentación técnica. 

§ CA2.2 - Seleccionáronse os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o 
instrumental de medida. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles 
aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a 
documentación técnica. 

§ CA2.4 - Montáronse as antenas. ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e móbiles 
aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que interpreta a 
documentación técnica. 

§ CA2.6 - Localizáronse e fixáronse os equipamentos de radiocomunicacións. ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 
Nº Unidade didáctica 

5 Configuración de sistemas de radiocomunicacións. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X § RA3 - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a 
relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida. 

§ CA3.1 - Identificouse o software segundo o tipo e as características do 
equipamento. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA3 - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a 
relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida. 

§ CA3.3 - Seleccionáronse os parámetros de configuración segundo as 
características, o tipo e o funcionamento do equipamento (receptor, 
descodificador e transmisor, etc.). 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
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 X § RA3 - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en conta a 
relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida. 

§ CA3.8 - Cumpriuse a normativa na asignación de bandas e frecuencias. ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
 

 
Nº Unidade didáctica 

6 Posta en servizo dos sistemas de radiocomunicacións. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X § RA4 -  Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que 
interpreta e executa plans de proba. 

§ CA4.1 - Seleccionáronse equipamentos, materiais, ferramentas e instrumental 
de medida. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA4 -  Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que 
interpreta e executa plans de proba. 

§ CA4.2 - Verificouse a conexión dos equipamentos e dos dispositivos cos 
sistemas de alimentación e os elementos radiantes. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA4 -  Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que 
interpreta e executa plans de proba. 

§ CA4.4 - Realizouse a comprobación visual de funcionamento dos 
equipamentos e dos dispositivos. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA4 -  Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que 
interpreta e executa plans de proba. 

§ CA4.5 - Realizouse a medición de relación de ondas estacionarias (ROE) en 
cada banda de frecuencia e nas liñas de transmisión, entre os transceptores e 
as antenas. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA4 -  Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que 
interpreta e executa plans de proba. 

§ CA4.6 - Realizáronse axustes para garantir unha ROE dentro dos límites 
establecidos. 

ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 

 X § RA4 -  Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o que 
interpreta e executa plans de proba. 

§ CA4.8 - Realizáronse as medidas de radiación e cobertura. ACTIVIDADE TELEMÁTICA NA AULA VIRTUAL 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que non supere o módulo na terceira avaliación ten un período de dúas semanas para recuperar. Durante estas dúas semanas propoñeranse ao alumno ou alumna actividades telémáticas relacionadas cos contidos 
suspensos.  
 
Durante este período, antes do remate das clases realizarase unha 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. Dita proba versará sobre os contidos da primeira e segunda avaliación para superar o módulo. Será necesario ter unha nota mínima de 5 para superar o módulo. De non poder 
ser presencial a proba se realizaría por medios telemáticos. 
 

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

Para os alumnos con perda de avaliación continua propoñerase actividades de repaso na aula virtual relacionadas cos contidos das dúas primeiras avaliacións. 
 
Realizarase unha proba con anterioridade á avaliación final: 
Unha proba presencial escrita individual, con contidos teóricos e de resolución de problemas típicos, realizada se é posible de forma presencial e se non de maneira telemática, que permita comprobar a consecución das 
competencias mínimas. Dita proba versará sobre os contidos da primeira e segunda avaliación. A proba cualificarase entre 0 e 10 e será necesario ter unha nota mínima de 5 para superar o módulo. De non poder ser presencial a 
proba se realizaría 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. Software de simulación, para substituír as montaxes físicas por montaxes virtuais, empregando a instrumentación que este software proporciona para substituír os aparellos físicos. 
4. Cando sexa necesario contactarase cos alumnos por teléfono. 

 
Par o alumnado con menos recursos as actividades plantexaranse para facer en papel de forma que poidan ser escaneadas e enviadas á Aula Virtual (ou por correo electrónico) co smartphone do alumno. Isto non impide que se 
poidan facer, si o profesor o indica ou permite, empregando ferramentas informáticas. 
 
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. 
 

 
 


