
 

 

Páxina 1 de 9 

 

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 

MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Dual A 

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

Nome e apelidos 

Julian Mejuto Urrutia 

 

 

 

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.   

 



 

 

Páxina 2 de 9 

 

1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

Na empresa o alumno non recibe ningún tipo de formación relacionada co presente módulo, por tanto os contidos, tarefas, actividaes, ..  coinciden ca do alumna-

do do grupo presencial. 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Cando se declarou o estado de alarma xa se impartira todo o módulo, e soamente faltaba algunha entrega por parte do alumnado e unha proba escrita que pasou a 

facerse de maneira telemática. 

Por tanto, o estado de alarma, soamente afecta ao período de recuperación de aqueles alumnos que non superaron o módulo. As actividades de recuperación xa se 

deseñaron, conforme ao estado de alarma, para que o alumnado as poidese facer dende a súa casa.  

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Verificación del funcionamiento de sistemas de emisión y transmisión. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 -  Verifica o funcionamento dos sistemas de emisión e transmi-
sión, para o que realiza medidas dos parámetros significativos e con-
figura os equipamentos. 

 CA4.1 - Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación.  

Si Si Lista de cotexo 

     CA4.2 - Configuráronse os equipamentos de xeito local e remoto.  Non Si Lista de cotexo 

     CA4.3 - Configurouse o hardware e o software dos equipamentos 
de emisión e transmisión seguindo a documentación técnica (modo 
de funcionamento, potencia, frecuencia de traballo, etc.).  

Si Si Lista de cotexo 

     CA4.4 - Realizáronse as probas e as medidas de funcionalidade dos 
equipamentos seguindo procedementos determinados por fábrica.  

Si Si Lista de cotexo 
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     CA4.5 - Medíronse os parámetros de calidade do sistema (poten-
cias directa e reflectida, ROE, distorsións, intermodulacións, medidas 
de ecos, relacións S/N, C/N e BER, etc.).  

Si Si Lista de cotexo 

     CA4.6 - Verificouse o funcionamento dos equipamentos de conmu-
tación automática e os sistemas redundantes.  

Non Si Lista de cotexo 

     CA4.7 - Realizáronse medidas no sistema de alimentación (sistemas 
fotovoltaicos, SAI, etc.).  

Non Si Lista de cotexo 

     CA4.8 - Contrastáronse os parámetros medidos cos característicos 
da instalación.  

Non Si Proba escrita 

 RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para os previr. 

   CA6.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as má-
quinas.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.2 - Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguri-
dade.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, etc.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, 
alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumenta-
ria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e man-
temento.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das ope-
racións de montaxe e mantemento dos sistemas de radiocomunica-
cións.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación am-
biental.  

Non Si Proba escrita 
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     CA6.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva.  

Non Si Proba escrita 

     CA6.9 - Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.  

Si Si Lista de cotexo 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Mantenimiento de sistemas transmisión. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 -  Mantén sistemas para a transmisión e a emisión de sinais de 
radio e televisión, efectuando medidas e corrixindo avarías ou dis-
funcións. 

 CA5.1 - Programouse o mantemento do sistema.  

Si Si Proba escrita 

     CA5.2 - Examináronse as tipoloxías e as características das avarías 
dos sistemas de emisión e transmisión (desadaptacións de impedan-
cia, derivas de frecuencia, distorsións, avarías en liñas de transmi-
sión, etapas amplificadoras, etc.).  

Si Si Proba escrita 

     CA5.3 - Definíronse os puntos de revisión e os controis para realizar 
no plan de mantemento preventivo.  

Si Si Proba escrita 

     CA5.4 - Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización 
de avarías.  

Si Si Lista de cotexo 

     CA5.5 - Identificáronse os síntomas da avaría.  Si Si Proba escrita 

     CA5.6 - Diagnosticouse a causa da avaría.  Si Si Lista de cotexo 

     CA5.7 - Substituíuse o equipamento ou o elemento causante da 
avaría.  

Si Si Lista de cotexo 

     CA5.8 - Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta 
en servizo.  

Non Si Lista de cotexo 
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     CA5.9 - Actualizáronse os históricos de avarías e o programa do 
mantemento preventivo.  

Non Si Proba escrita 

 RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para os previr. 

   CA6.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as má-
quinas.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.2 - Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguri-
dade.  

Si Si Lista de cotexo 

     CA6.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, etc.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, 
alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamen-
tos de protección individual (calzado, protección ocular, indumenta-
ria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e man-
temento.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das.  

Si Si Lista de cotexo 

     CA6.6 - Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das ope-
racións de montaxe e mantemento dos sistemas de radiocomunica-
cións.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación am-
biental.  

Non Si Proba escrita 

     CA6.8 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva.  

Non Si Proba escrita 

     CA6.9 - Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos.  

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

Dado que o módulo se impatiu antes do estado de alarma, non hai modificación de mínimos exixibles, que son: 

- Describiu os sistemas de modulación analóxicos e dixitais, representando os sinais modulados. 

- Describiu o proceso de transmisión nos sistemas de radio e televisión, analóxicos e dixitais. 

- Empregou os instrumentos de medida e os medios técnicos auxiliares. 

- Instalou e configurou instalacións de Radiocomunicacións. 

- Describiu e valorar os tipos de mantemento 

 

Os instrumentos de avaliación, asi coma os criterios de cualificación, previstos na programación son: 

 Exames programados (teóricos e prácticos) 70%. 

 Entrega de traballos, exercicios e prácticas 20% 

 Participación activa 10% 

A única modificación nos instrumentos de avaliación é que se a proba non se pode celebrar de forma presencial, realizarase de maneira telemática. 

 

Para calcular a nota do alumno elíxese a maior nota entre a da primeira avaliación e a media das dúas avaliacións (primeira e terceira) 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

Non procede, xa que o alumno superou todas as partes cursadas anteriormente. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Non procede 

 

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. 

 

 


