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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	

5	 INFRAESTRUCTURAS	DE	TELECOMUNICACIÓNS	PARA	O	ACCESO	AO	SERVIZO	DE	TELEFONÍA	

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

Desenvolveras
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	avaliación	

§  RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o 
acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais 
de servizos integrados, para o que analiza a normativa e describe a función 
e as características dos elementos que a integran.  

§  CA3.4 Determináronse os elementos de conexión (puntos de interconexión, 
punto de distribución, punto de acceso a usuario e BAT).  

§  CA3.7 Localizáronse sobre planos ou esquemas os elementos da rede. 

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

§  RA4 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao 
servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que realiza cálculos e ela-
bora esquemas.	

§  CA4.3 Determinouse o número de liñas atendendo ao uso, ao número de 
postos de traballo, á superficie e aos tipos de acceso. 

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

 
Nº	 Unidade	didáctica	

6	 CARACTERIZACIÓN	DA	INFRAESTRUCTURA	DE	TELECOMUNICACIÓNS	PARA	O	ACCESO	AO	SERVIZO	DE	TELECOMUNICACIÓNS	DE	BANDA	ANCHA	

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

Desenvolveras
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	avaliación	

§  RA5 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o 
acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga, para o que analiza 
a normativa e describe a función e as características dos elementos que a 
integran.  

§  CA5.1 Identificáronse os tipos de rede.  

§  CA5.3 Identificáronse en planos ou esquemas os rexistros e os recintos da 
rede de distribución.  

§  CA5.4 Determináronse os elementos de conexión nos puntos de distribución 
final.  

§  CA5.5 Determináronse os elementos de conexión nos puntos de terminación 
de rede.  

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

 



 

 

Páxina 3 de 8 

 

Nº	 Unidade	didáctica	

7	 CONFIGURACIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS	DE	REDES	DE	VOZ	E	DATOS	

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

Desenvolveras
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	avaliación	

§  RA6 - Configura infraestruturas de redes de voz e datos con cableamento 
estruturado, para o que analiza as características das redes e elabora es-
quemas.  

§  CA6.1 Avaliáronse as necesidades dos servizos que cumpra soportar.  

§  CA6.2 Prevíronse futuras ampliacións nos servizos.  
§  CA6.4 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos (cableamentos, 

canalizacións, distribuidores, etc.) de cada subsistema.  
§  CA6.5 Seleccionáronse elementos e equipamentos dos recintos de teleco-

municacións.  

§  CA6.6 Elaboráronse esquemas dos racks.  

NON	 SI	 Proba escrita telemática na aula virtual, de carácter 
diagnóstico e formativo. 
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5.	Mínimos	exixibles	para	alcanzar	a	avaliación	positiva	e	os	criterios	de	cualificación	
 

Os mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva son: 
 

CA1.1 - Identificáronse os elementos e os espazos que integran a ICT.  
CA1.2 - Identificouse o conxunto de elementos de captación de sinais (antenas, mastros, torres, elementos de suxeición, etc.).  
CA1.3 - Identificáronse e recoñecéronse sobre esquemas os elementos do equipamento de cabeceira.  
CA1.5 - Identificáronse e recoñecéronse sobre planos os tipos de redes (distribución, dispersión e de usuario).  
CA1.6 - Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as súas características.  
CA2.7 - Debuxáronse esquemas (xerais e de detalle) coa simboloxía normalizada. 
CA3.4 - Determináronse os elementos de conexión (puntos de interconexión, punto de distribución, punto de acceso a usuario e BAT).  
CA3.7 - Localizáronse sobre planos ou esquemas os elementos da rede de telefonía. 
CA4.3 - Determinouse o número de liñas de telefonía atendendo ao uso, ao número de postos de traballo, á superficie e aos tipos de acceso. 
CA5.1 - Identificáronse os tipos de rede de banda ancha. 
CA5.3 - Identificáronse en planos ou esquemas os rexistros e os recintos da rede de distribución.  
CA5.4 - Determináronse os elementos de conexión nos puntos de distribución final.  
CA5.5 - Determináronse os elementos de conexión nos puntos de terminación de rede. 
CA7.1 - Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e das instalacións de telecomunicacións. 
CA7.3 - Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función.  
CA7.5 - Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección.  
CA7.6 - Colocáronse en esquemas dos recintos os mecanismos, as tomas de corrente, proteccións, etc. 

 
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 ava-
liación 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 70% 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 30% 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	 INFRAESTRUCTURAS	DE	TELECOMUNICACIÓN.	ENTORNO	NORMATIVO	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

x	 	 §  RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunicacións 
para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e tele-
visión (terrestres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe a función e as 
características dos espazos, os equipamentos e os elementos que a integran.  

§  CA1.1 Identificáronse os elementos e os espazos que integran a ICT.  

§  CA1.5 Identificáronse e recoñecéronse sobre planos os tipos de redes (distribución, 
dispersión e de usuario).  

§  CA1.6 Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as súas características.  

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	

 
 

Nº	 Unidade	didáctica	

2	 ELABORACIÓN	DE	PLANOS	Y	ESQUEMAS	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

x	 x	 §  RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e 
a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para o que realiza cálculos 
e elabora esquemas.  

§  CA2.7 Debuxáronse esquemas (xerais e de detalle) coa simboloxía normalizada.  

 

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	
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Nº	 Unidade	didáctica	

3	 CARACTERÍSTICAS	DAS	INSTALACIÓNS	ELÉCTRICAS	PARA	SISTEMAS	DE	TELECOMUNICACIÓNS	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

	 x	 §  RA7 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de teleco-
municacións, para o que analiza os requisitos do sistema e dimensiona os elementos 
que as integran.  
  

§  CA7.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e das instala-
cións de telecomunicacións (equipamentos de cabeceira, cuartos de telecomunicacións, 
tomas de terra, sistemas de captación de sinais, etc.).  

§  CA7.3 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función.  

§  CA7.5 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección.  

§  CA7.6 Colocáronse en esquemas dos recintos os mecanismos, as tomas de corrente, 
proteccións, etc.  

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	

	

Nº	 Unidade	didáctica	

4	 INFRAESTRUCTURAS	DE	TELECOMUNICACIÓNS	PARA	SINÁIS	DE	RADIODIFUSIÓN	SONORA	E	TELEVISIÓN	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

	 x	 §  RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunicacións 
(ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e 
televisión (emisións terrestres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe 
a función e as características dos espazos, os equipamentos e os elementos que a in-
tegran.  

 

§  CA1.2 Identificouse o conxunto de elementos de captación de sinais (antenas, mastros, 
torres, elementos de suxeición, etc.).  

§  CA1.3 Identificáronse e recoñecéronse sobre esquemas os elementos do equipamento 
de cabeceira.  

§  CA1.5 Identificáronse e recoñecéronse sobre planos os tipos de redes (distribución, 
dispersión e de usuario).  

 

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	
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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 70% da cualificación final, e unha proba final práctica cun peso do 
30% 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 70% da nota final e una proba práctica que ten un peso do 30% 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.	
	

	

	


