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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	 TELEFONÍA	DISPOÑIBLE	AO	PÚBLICO	STDP	

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

Desenvolveras
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	avaliación	

§  RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao 
servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que interpreta planos ou 
esquemas, aplicando técnicas especificas de montaxe.  

	

§  CA6.1 Identificouse o método de enlace utilizado polos operadores.  

§  CA6.4 Individualizáronse ata o TR1 os cables de emisión e recepción.  

§  CA6.5 Montáronse os rexistros de terminación de rede para telefonía básica. 
§  CA6.7 Montáronse os elementos dos puntos de distribución.  

§  CA6.8 Montouse a intercomunicación e o control de acceso.  

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

 
Lista de cotexo sobre tarefas entregadas de 

simulación de montaxes e instalación, de carácter 
diagnóstico e formativo. 

 
Nº	 Unidade	didáctica	

7	 BANDA	ANCHA	TBA	

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

Desenvolveras
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	avaliación	

§  RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que interpreta 
planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas de montaxe.  

§  CA7.1 Fíxose a implantación da instalación de acordo cos planos.  
§  CA7.8 Elaboráronse esquemas das posibles modificacións. 

SI	 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: 
 

Implantar infraestruturas de sistemas de telecomunicacións.  
Montar conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora de televisión para emisións terrestres e de satélite.  
Saber montar o equipamento de cabeceira dunha instalación de ICT.  
Instalar os elementos da rede de distribución para sinais de radio e televisión.  
Instalar a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público.  
Instalar infraestruturas de redes de banda ancha.  

 
 

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 avaliación 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. 



 

 

Páxina 4 de 7 

 

6.	Procedemento	para	a	recuperación	das	partes	non	superadas	

Criterios	de	avaliación	imprescindibles	(por	cada	unidade	didáctica)	

Nº	 Unidade	didáctica	

1	 INFRAESTRUCTURAS	DE	SISTEMAS	DE	TELECOMUNICACIÓN	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

x	 	 §  RA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, para o 
que interpreta planos de edificación e esquemas da instalación, e relaciona redes de 
cableamento, equipamentos e os elementos no seu lugar de colocación.  

§  CA2.2 Verificouse que os espazos (recintos, rexistros, arquetas, lugar de colocación 
dos elementos de captación de sinais, etc.) sexan os indicados na documentación téc-
nica.  

§  CA2.3 Tivéronse en conta as características específicas dos tipos de instalación.  
§  CA2.8 Tivéronse en conta os regulamentos e as normas de aplicación na implantación.  

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	

 
Nº	 Unidade	didáctica	

2	 INSTALACIÓNS	ELÉCTRICAS	PARA	SISTEMAS	DE	TELECOMUNICACIÓN	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

x	 	 §  RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de teleco-
municacións analizando os requisitos do sistema.  

§  CA1.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e as instala-
cións de telecomunicacións (equipos de cabeceira, cuartos de telecomunicacións, to-
mas de terra, sistemas de captación de sinais, etc.).  

§  CA1.2 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función.  
§  CA1.3 Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de instalación.  

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

3	 CAPTADORES	DE	SINAIS	DE	RTV	TERRESTRE	E	SATÉLITE	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

	 x	 §  RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de televisión 
para emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e esquemas de mon-
taxe, aplicando técnicas específicas.  
 

§  CA3.2 Montáronse os elementos de soporte e de fixación das antenas.  

§  CA3.3 Montáronse antenas para radiodifusión sonora e de televisión.  
§  CA3.4 Verificouse a dirección de máximo sinal.  

§  CA3.5 Orientáronse as antenas.  

Lista de cotexo sobre tarefas realizadas de simula-
ción de montaxes e instalación. 

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	

	
Nº	 Unidade	didáctica	

4	 EQUIPAMENTO	DE	CABECEIRA	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

	 x	 §  RA4 - Monta o equipamento de cabeceira e describe a función de cada elemento, 
aplicando técnicas de montaxe específicas.  

§  CA4.3 Montáronse e configuráronse os elementos do equipamento de cabeceira 
(mesturadores de sinais, conversores, separadores), necesarios para procesar os si-
nais.  

Lista de cotexo sobre tarefas realizadas de simula-
ción de montaxes e instalación. 

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	

 
Nº	 Unidade	didáctica	

5	 DISTRIBUCIÓN	DE	SINAIS	DE	RTV	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

	 x	 §  RA5 - Instala os elementos da rede de distribución para sinais de radio e televisión de 
acordo con planos ou esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe.  
 

§  CA5.1 Tendeuse o cableamento da rede de distribución, de dispersión e de interior de 
usuario.  

§  CA5.2 Montáronse derivadores, distribuidores, puntos de acceso de usuario (PAU) e 
tomas de usuario (bases de acceso terminal).  

§  CA5.4 Medíronse os valores característicos da rede e comprobouse que estean dentro 
dos mínimos exixidos.  

Lista de cotexo sobre tarefas realizadas de simula-
ción de montaxes e instalación. 

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.	
	

	
	


