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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	

3	 VERIFICACIÓN	E	MANTEMENTO	

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

Desenvolveras
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	avaliación	

§  RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuando 
medidas e configurando os equipamentos de comunicacións.  

	

§  CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida.  

§  CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamentos, 
en local e de xeito remoto.  

§  CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento.  
§  CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas.  

NON	 SI	 Lista de cotexo sobre tarefas entregadas de 
simulación de montaxes e instalación, de carácter 

diagnóstico e formativo. 
	

§  RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo 
avarías ou disfuncións.  

	

§  CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía do sistema.  

§  CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías segun-
do a tipoloxía e as características.  

§  CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse as diferenzas 
obtidas e xustificáronse os resultados.  

NON	 SI	 Lista de cotexo sobre tarefas entregadas de 
simulación de montaxes e instalación, 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: 
 
- Sistemas de telefonía fixa analóxica. 
- Sistemas de telefonía dixital e IP. 
- Centralitas telefónicas. 
- Sistemas de telefonía móvil. 
 

 
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. 
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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	 CONFIGURACIÓN	DE	SISTEMAS	DE	TELEFONÍA	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

x	 	 §  RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determinando os servizos 
e seleccionando equipamentos e elementos. 

	

§  CA1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas e das redes 
de telefonía analóxica e dixital.  

§  CA1.4 Identificáronse interfaces e terminadores de rede.  

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	

	 x	 §  RA2 - Configura sistemas de telefonía de voz sobre IP, determinando os servizos e 
seleccionando equipamentos e os elementos.  

	

§  CA2.3 Determináronse os servizos de telecomunicacións segundo necesidades e 
requisitos.  

§  CA2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da rede local. 

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line.	

x	 x	 §  RA3 - Caracteriza sistemas de radiocomunicacións para telefonía, identificando a súa 
estrutura e analizando o funcionamento dos equipamentos que a integran.  

§  CA3.3 Identificouse a estrutura das redes terrestres fixas e móbiles de radiocomunica-
cións metropolitanas.  

Proba individual presencial ou telemática mediante 
videoconferencia on line. 

 
Nº	 Unidade	didáctica	

2	 INSTALACIÓN	DE	SISTEMAS	DE	TELEFONÍA	

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	avaliación	

	 x	 §  RA4 - Instala estacións base interpretando planos e esquemas, aplicando técnicas 
específicas de montaxe e configurando equipamentos.  

§  CA4.5 Conectáronse os equipamentos de telefonía, da rede troncal e das instalacións 
asociadas.  

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

	 x	 §  RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os 
seus equipamentos e os seus elementos.  

§  CA5.3 Conectáronse os equipamentos de telefonía á rede do provedor.  

 

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

	

	


