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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 

6 Antenas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e 
recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza 

os seus parámetros típicos e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.6 Calculáronse parámetros das antenas. SI SI LC.2 - Teoría de antenas 

 

Nº Unidade didáctica 

 7 Medios de transmisión guiados 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identifican-

do os subsistemas que os integran e analizando a súa función no 
conxunto. 

 CA1.8 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída 

nos subsistemas. 

NON NON LC.1 - Práctica de medida 

RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e 

recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza 
os seus parámetros típicos e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.1 Identificáronse os modos de propagación de sinais 

electromagnéticos. 

SI SI PE.1 - Teoría da comunicación electróni-

ca 

RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, 
para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas carac-

terísticas. 

 CA3.1 Identificáronse os medios de transmisión guiados (ca-

bles de pares, fibra, guías de onda, etc.). 

SI SI LC.2 - Mostra de medios 

RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, 
para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas carac-

terísticas. 

 CA3.2 Recoñecéronse as súas características e os seus cam-

pos de aplicación. 

SI SI PE.2 - Teoría da comunicación electróni-
ca 
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RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, 

para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas carac-
terísticas. 

 CA3.3 Montáronse os conectadores e os accesorios utilizados 

en medios de transmisión de cobre. 

NON NON LC.3 - Prácticas de montaxe de conecto-

res e accesorios 

RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, 

para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas carac-
terísticas. 

 CA3.4 Realizáronse empalmes en fibra óptica. NON NON LC.4 - Práctica de empalme de f.o. 

RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, 
para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas carac-

terísticas. 

 CA3.5 Uníronse cables de fibra mediante conectadores. NON NON LC.5 - Práctica de conexionado de f.o. 

RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, 
para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas carac-

terísticas. 

 CA3.6 Medíronse parámetros dos medios de transmisión 

guiados. 

SI SI LC.6 - Prácticas de medida en circuítos 
(simulación) 

RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, 
para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas carac-
terísticas. 

 CA3.7 Relacionáronse os parámetros medidos co seu valor 
característico en distintas aplicacións. 

SI SI LC.7 - Práctica de medida en circuítos 
(simulación) 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.1 Identificáronse os equipamentos de medida de sinais 
eléctricos e as súas aplicacións. 

SI SI PE.3 – Identificación equipamentos medi-
da sinais eléctricos 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 

telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.2 Identificáronse os equipamentos de medida de sinais 

de radiofrecuencia e as súas aplicacións. 

SI SI PE.4 - Identificación equipamentos medi-

da sinais de radiofrecuencia 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 

telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.3 Identificáronse os equipamentos de medida de fibra 

óptica e as súas aplicacións. 

NON NON PE.5 - Práctica de medida en circuítos 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 

e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.4 Recoñecéronse as medidas que cumpra realizar para 

comprobar a calidade dos sinais e das liñas de transmisión. 

NON NON LC.8 - Práctica de medida en circuítos 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.5 Medíronse ou visualizáronse sinais. NON NON LC.9 - Práctica de medida en circuítos 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.6 Avaliouse a calidade en sinais e liñas de transmisión. NON NON LC.10 - Práctica de medida en circuítos 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 

telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.7 Relacionáronse os valores medidos dos sinais con 

valores de referencia. 

NON NON LC.11 - Práctica de medida en circuítos 
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Nº Unidade didáctica 

 8 Sinais eléctricos e ópticos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identifican-
do os subsistemas que os integran e analizando a súa función no 

conxunto. 

 CA1.8 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída 

nos subsistemas. 

NON NON LC.1 - Práctica de medida 

RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, 
para o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas carac-
terísticas. 

 CA3.6 Medíronse parámetros dos medios de transmisión 
guiados. 

SI SI LC.2 - Prácticas de medida en circuítos 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.1 Identificáronse os equipamentos de medida de sinais 
eléctricos e as súas aplicacións. 

SI SI PE.1 – Identificación equipamentos medi-
da sinais eléctricos 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 

telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.5 Medíronse ou visualizáronse sinais. NON NON LC.4 - Prácticas de medida 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 
técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 

parámetros. 

 CA5.2 Identificáronse e relacionáronse as funcións lineais e 

logarítmicas, e as súas unidades. 

SI SI PE.1 - Funcións e unidades 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 
técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 

parámetros. 

 CA5.3 Caracterizáronse os fenómenos acústicos e electroa-

cústicos. 

SI SI PE.2 - Teoría do son 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 
técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 
parámetros. 

 CA5.6 Determináronse as características dos sinais de audio e 
vídeo dixitais. 

SI SI PE.3 - Conversión A/D D/A 

 

Nº Unidade didáctica 

 9 Sinais de audio e vídeo 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identifican-
do os subsistemas que os integran e analizando a súa función no 

conxunto. 

 CA1.8 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída 

nos subsistemas. 

NON NON LC.1 - Práctica de medida 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.1 Identificáronse os equipamentos de medida de sinais 
eléctricos e as súas aplicacións. 

SI SI PE.1 - Prácticas de medida en circuítos 
(simulación) 

RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización 
e interpretando os valores obtidos. 

 CA4.5 Medíronse ou visualizáronse sinais. NON NON LC.2 - Prácticas de medida 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 

técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 
parámetros. 

 CA5.1 Relacionáronse as magnitudes fundamentais utilizadas 

en audio e vídeo coas súas unidades de medida. 

NON NON PE.2 - Magnitudes 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 

técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 
parámetros. 

 CA5.2 Identificáronse e relacionáronse as funcións lineais e 

logarítmicas, e as súas unidades. 

SI SI PE.3 - Funcións e unidades 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 
técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 

parámetros. 

 CA5.3 Caracterizáronse os fenómenos acústicos e electroa-

cústicos. 

SI SI PE.4 - Teoría do son 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 
técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 

parámetros. 

 CA5.4 Visualizáronse sinais de audio e vídeo, e identificáronse 

as súas características. 

NON NON LC.3 - Prácticas de medidas en circuítos 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 
técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 
parámetros. 

 CA5.5 Valoráronse os niveis normalizados dos sinais e as 
súas unidades de medida. 

SI SI PE.5 - Prácticas de medida en circuítos 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 
técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 
parámetros. 

 CA5.6 Determináronse as características dos sinais de audio e 
vídeo dixitais. 

NON NON PE.6 - Conversión D/A A/D 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 

técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 
parámetros. 

 CA5.7 Recoñecéronse as perturbacións máis usuais que 

afectan os sistemas de son e vídeo. 

NON NON LC.4 - Práctica de medida en circuítos 
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RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 

técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 
parámetros. 

 CA5.8 Identificáronse os instrumentos, os equipamentos e as 

técnicas de medida que se utilizan para avaliar sinais de audio 
e vídeo. 

NON NON LC.5 - Práctica de medida en circuítos 

RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando 
técnicas de visualización ou medida e interpretando os seus 

parámetros. 

 CA5.9 Medíronse e visualizáronse sinais dixitais. NON NON LC.6 - Práctica de medida en circuítos 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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Os criterios de avaliación marcados como mínimos imprescindibles permiten comprobar que o alumno ou a alumna 

 Identificou compoñentes analóxicos básicos, pasivos e activos. 

 Analizou o funcionamento de circuítos analóxicos típicos a partir dos seus compoñentes. 

 Identificou a aplicación de circuítos analóxicos típicos. 

 Analizou a función dos sistemas de telecomunicación, e identificou os seus bloques. 

 Identificou o tipo de antenas de emisión e recepción de OEM, analizando os seus parámetros típicos. 

 Identificou os distintos medios guiados de transmisión e as súas prestacións. 

 Determinou a calidade dos sinais en liñas de transmisión. 

 Avaliou a calidade dos sinais de son e vídeo. 

 

Criterios de cualificación: 

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 cuali ficación en ata un punto pola en-
trega 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 im-
prescindibles, valoradas en conxunto de 0 a 10 puntos, na que é necesario obter unha nota mínima de 5 puntos. O peso na cualificación fina l 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, e que sera´valorada entre 0 e 10 puntos. Será necesario ter unha nota mínima de 5. 
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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 Corrente continua e electromagnetismo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes 

pasivos e activos básicos. 

PE.1 - Mostra de compoñentes pasivos e 
activos 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos 

normalizados en esquemas. 

PE.2 - Compoñentes pasivos e activos 
básicos 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes 
pasivos. 

PE.3 - Compoñentes pasivos e activos 
básicos 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. PE.4 - Análise de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 

analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes. LC.1 - Prácticas de medidas en circuítos 

(simulación) 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 

analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. LC.2 - Prácticas de medidas en circuítos 

(simulación) 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 

LC.3 - Prácticas de medidas en circuítos 

(simulación) 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. PE.5 - Esquemas e circuítos 
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Nº Unidade didáctica 

2 Cálculos e medidas en corrente alterna 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes 

pasivos e activos básicos. 

PE.1 - Mostra de compoñentes pasivos e 
activos 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos 
normalizados en esquemas. 

PE.2 Escolma de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes 
pasivos. 

PE.3 – Escolma de esquemass 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 

analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. PE.4 – Escolma de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 

analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes. LC.1 – Circuítos tipo (simulación) 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. LC.2 – Circuítos tipo (simulación) 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 

LC.3 - Prácticas de medidas en circuítos 
(simulación) 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 
a interrelación dos seus compoñentes. 

 CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. PE.5 - Esquemas e circuítos 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Montaxe de circuítos electrónicos básicos  
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes 

pasivos e activos básicos. 

PE.1 - Mostra de compoñentes pasivos e 
activos 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos 

normalizados en esquemas. 

LC.1 - Escolma de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.4 Identificouse a función e as características de compoñentes 
activos. 

LC.2 - Escolma de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. LC.3 - Escolma de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 

analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes. LC.4 - Medidas sobre circuítos tipo (simu-

lación) 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 

analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. LC.5 – Prácticas de funcionamento en 

circuítos (simulación) 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 

LC.6 - Prácticas de medidas en circuítos 

(simulación) 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. PE.2 - Esquemas e circuítos tipo 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos bási-

cos. 

LC.7 - Circuítos e esquemas tipo 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en 

circuítos analóxicos básicos. 

LC.8 - Diagramas de bloques e circuítos 

básicos 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos. LC.10 - Circuítos e esquemas tipo (simu-

lación) 
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Nº Unidade didáctica 

4 Fontes de alimentación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos 

normalizados en esquemas. 

PE.1 - Esquemas tipo 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes 
pasivos. 

LC.1 - Escolma de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.4 Identificouse a función e as características de compoñentes 
activos. 

LC.2 - Escolma de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 

analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. LC.3 - Escolma de esquemas 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 

analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. LC.4 - Circuítos tipo (simulación) 

X  RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 

súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 

LC.5 - Prácticas de medidas en circuítos 

(simulación) 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. PE.2 - Esquemas e circuítos tipo 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos bási-

cos. 

LC.6 - Circuítos e esquemas tipo 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en 

circuítos analóxicos básicos. 

LC.7 - Diagramas de bloques e esquemas 

tipo 

X   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e 

a interrelación dos seus compoñentes. 
 CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos. LC.8 - Circuítos e esquemas tipo (simula-

ción) 
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Nº Unidade didáctica 

5 Características dos sistemas de telecomunicacións  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

 CA1.1 Identificouse a función dos dispositivos electrónicos empregados 

en telecomunicacións (amplificadores, mesturadores, osciladores, mo-
duladores, filtros, etc.). 

LC.1 – Esquemas tipo 

 X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 

subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 
 CA1.2 Recoñecéronse os tipos de modulación, as súas características e 

as súas aplicacións. 

PE.1 - Teoría da modulación 

 X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

 CA1.3 Elaborouse un diagrama dos bloques funcionais do sistema. PE.2 - Diagramas debloques de sistemas 
de comunicacións 

 X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

 CA1.4 Identificáronse os tipos de canles de comunicacións e as súas 

características. 

OU.1 - Proba de identificación de descri-
ción de canles 

 X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 

subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 
 CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuen-

cia 

PE.3 – Sobre as característicoas dos 

transmisores 

 X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 

subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 
 CA1.6 Definíronse as características dos receptores de radiofrecuencia. PE.4 – Sobre as característicoas dos 

receptores 

 X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

 CA1.7 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento 

en cada bloque. 

LC.2 - Diagramas de bloques de circuítos 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Antenas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

 CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuen-
cia 

PE.1 – Sobre as característicoas dos 
transmisores 
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 X RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción 

para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros 
típicos e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.1 Identificáronse os modos de propagación de sinais electromag-

néticos 

PE.2 – Teoría da telecomunicación 

 X RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción 

para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros 
típicos e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.2 Recoñecéronse bandas e servizos de comunicacións no espec-

tro electromagnético 

PE.3 - Listaxe do CNAF 

 X RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción 
para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros 

típicos e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.3 Definíronse as características das antenas. PE.4 - Teoría de antenas 

 X RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción 
para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros 

típicos e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.4 Relacionáronse os tipos de antenas coa súa aplicación.  PE.5 - Teoría de antenas 

 X RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción 
para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros 
típicos e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.5 Relacionáronse os elementos das antenas coa súa función.  PE.6 - Teoría de antenas 

 X RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción 
para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros 
típicos e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.7 Relacionáronse diagramas de radiación coa súa aplicación.  PE.7 - Teoría de antenas 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que, logo da terceira avaliación, teña algún mínimo non acadado gozará dun período de recuperación no que se lle proporá a realiza-

ción 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, sendo necesario obter unha nota mínima de 5 puntos. O seu 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 permi-

ta comprobar a consecución da outra parte das competencias mínimas, valorada entre 0 e 10 puntos. Será necesario ter unha nota mínima de 5. 
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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 ho-

ras 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 pro-

ba se realizaría por medios telemáticos. 

- Unha proba presencial práctica, coa montaxe ou simulación dun circuíto típico dos elementos de telecomunicacións e a realización de medidas 

de parámetros característicos. Cualificarase entre 0 e 10 e o seu peso na nota final será o 50 %, sendo necesario superar todos os mínimos exixi-

bles 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 

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

 

 


