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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0554 Sistemas de  Produción Audiovisual 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Dual A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Francisco José Lado Vara 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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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 Montaxe de sistemas de imaxe e son 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Instala sistemas de imaxe e son, para o que interpreta planos e 
esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe. 

 Interpretouse a documentación técnica da instalación. Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Seleccionáronse as ferramentas e as técnicas de montaxe axeitadas 
(soldadura, engaste, etc.). 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. Si si Proba telemática 

Tarefa 

   Documentáronse as implantacións e as modificacións realizadas 
respecto do proxecto orixinal. 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 
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Nº Unidade didáctica 

4 Posta en servicio de instalacións de imaxe e son 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Verifica a posta en servizo de instalacións de imaxe e son, realizando 
medidas e configurando os equipamentos. 

 Identificáronse e verificáronse os parámetros e medidas de control 
de calidade da instalación, en función das súas características. 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Realizáronse ensaios de funcionamento. Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Elaborouse o informe de posta en servizo Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Equipamentos de medida de sistemas de son. Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Planificación da posta en servizo. Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Configuración de sistemas de imaxe e son. Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Documentación da posta en servizo. Plan de posta en servizo. 
Protocolo de comprobación. Informe de posta en marcha. 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 
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Nº Unidade didáctica 

5 Mantemento de instalacións de imaxe e son 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Mantén sistemas de imaxe e son efectuando medicións e corrixindo 
avarías ou disfuncións. 

 Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos 
sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, 
desadaptacións de impedancia, desgastes mecánicos, avarías 
electrónicas, etc.). 

Si Si Proba telemática   

Tarefa 

 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 

equipos para os previr. 

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as 

máquinas 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, etc. 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se 

deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións 

de montaxe e mantemento das instalacións de imaxe e son 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 

   Normativa de prevención de riscos laborais relativa ás 
infraestruturas comúns de imaxe e son. 

Si Si Proba telemática 

Tarefa 
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   Normativa reguladora de xestión de residuos. Si Si Proba telemática 

Tarefa 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva 

 Clasificou os elementos de captación e emisión de imaxe e son en función da súa funcionalidade.  

 Comprobou as características técnicas dos equipamentos de imaxe e son. 

 Identificou os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de imaxe son de acordo coas súas características. 

 Examinou os tipos de interfaces dos equipamentos de son e as posibilidades de interconexión entre eles.  

 Elaborou esquemas das instalacións de imaxe e son 

 Relacionou a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

 Clasificou os residuos xerados, para a súa retirada selectiva. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

Nº Unidade didáctica 

 Configuración de instalacións de imaxe e  son 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1.-Caracteriza equipamentos de son, con identificación das súas aplicacións, 
para o que analiza o seu funcionamento. 

 CA1.4 - Comprobáronse as características técnicas dos equipamentos de son. 
 CA1.6 - Identificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas 
de son de acordo coas súas características. 

Proba telemática 

Tarefa 

x   RA2.- Configura instalacións de son e define a súa estrutura, logo de 
seleccionar os elementos que as compoñen. 

 CA2.1 - Identificouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos 

sistemas de son  
  CA2.6 - Seleccionouse o equipamento técnico (sistemas de previo, 
equipamentos de procesamento do sinal, micrófonos e difusores electroacústicas, 
etc.). 

Proba telemática 

Tarefa 

 x  RA3.-Caracteriza equipamentos de imaxe e identifica as súas aplicacións, para 
o que analiza o seu funcionamento. 

 CA3.3 - Identificáronse os equipamentos de captación e visualización de vídeo, 

as súas características e as súas aplicacións. 
 CA3.4 - Clasificáronse os equipamentos de xeración, conmutación, distribución 
e procesamento de vídeo, en función das súas características e das súas 
aplicacións. 

Proba telemática 

Tarefa 

 x   Ra4.-Configura instalacións de imaxe e define a súa estrutura, logo de 
seleccionar os elementos que as compoñen. 

 CA3.8 - Identificáronse e clasificáronse os conectadores e as liñas de 
transmisión dos sistemas de imaxe. 
 CA4.1 - Identificouse a estrutura e o equipamento dos sistemas de circuíto 
pechado de televisión. 

Proba telemática 

Tarefa 
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.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

As actividades de recuperación previstas na programación son: 

 A entrega das tarefas non aprobadas por parte do alumnado. 

 Unha proba telemática de carácter teórico-práctico para recuperar as partes que non superou o alumno nas distintas avaliacións. 

A única modificación, no caso de que en xuño non se poida facer a proba escrita no centro, é que esta pasaría a ser telemática. 

O alumnado que, logo da terceira avaliación, teña algún mínimo non acadado gozará dun período de recuperación no que se lle proporá a realización 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. 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 permita  comprobar a consecución da outra parte das competencias mínimas, valorada entre 
0 e 10 puntos. 

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

Non procede. 
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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 procede. 

 

 


