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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 Configuración de infraestruturas de redes de voz e datos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de 
telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribu-
ción de sinais de radiodifusión sonora e televisión (emisións terres-
tres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe a fun-
ción e as características dos espazos, os equipamentos e os elemen-
tos que a integran. 

 CA1.6 Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e 
as súas características. 

SI SI PE- Elementos e equipamentos 

 RA6 - Configura infraestruturas de redes de voz e datos con 
cableamento estruturado, para o que analiza as características 
das redes e elabora esquemas. 

CA6.1 Avaliáronse as necesidades dos servizos que cumpra 
soportar. 

NON SI PE- Avaliación das necesidades dos servi-

zos. 

  CA6.2 Prevíronse futuras ampliacións nos servizos. SI SI PE- Previsión de ampliacións futuras 

  CA6.3 Tívose en conta a presenza doutras instalacións que sexan 
posible fonte de interferencias. 

SI SI PE- Interferencias sobre redes de datos. 

  CA6.4 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos (ca-
bleamentos, canalizacións, distribuidores, etc.) de cada subsiste-
ma. 

SI SI PE- Selección de equipamentos e elemen-

tos da rede. 

  CA6.5 Seleccionáronse elementos e equipamentos dos recintos 
de telecomunicacións. 

SI SI PE- Elementos e equipamentos dos recin-

tos de telecomunicacións. Acometida 
eléctrica diferenciada 

  CA6.6 Elaboráronse esquemas dos racks. SI SI LC- Esquemas de distribución de equipa-

mento en racks 

  CA6.7 Definíronse as condicións de seguridade dos recintos de 
telecomunicacións e cuartos de equipamentos. 

NON SI PE- Condicións de seguridade nos recin-

tos de telecomunicacións. 
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  CA6.8 Elaboráronse esquemas da instalación utilizando progra-
mas informáticos. 

NON SI LC- Elaboración de esquemas. 

Nº Unidade didáctica 

7 Características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de 
telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribu-
ción de sinais de radiodifusión sonora e televisión (emisións terres-
tres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe a fun-
ción e as características dos espazos, os equipamentos e os elemen-
tos que a integran. 

CA1.6 Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as 
súas características. 

SI SI PE- Elementos e mecanismos nas instala-

cións 

 RA7 - Determina as características das instalacións eléctricas para 
sistemas de telecomunicacións, para o que analiza os requisitos do 
sistema e dimensiona os 

 elementos que as integran. 

CA7.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos 
recintos e das instalacións de telecomunicacións (equipamentos 
de cabeceira, cuartos de telecomunicacións, tomas de terra, 
sistemas de captación de sinais, etc.). 

SI SI PE- Acometida eléctrica diferenciada. 

  CA7.2 Dimensionáronse os mecanismos e os elementos da 
instalación. 

SI SI PE- Elementos e mecanismos nas instala-

cións eléctricas. Dimensionamento dos 
mecanismos e dos elementos da instala-

ción. 

  CA7.3 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa fun-
ción. 

SI SI PE- Dispositivos de mando e protección. 

  CA7.4 Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de 
instalación. 

SI SI PE- Rede de protección. 

  CA7.5 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de 
protección. 

SI SI PE- Cadros de mando e protección. Apa-

rellos de medida 

  CA7.6 Colocáronse en esquemas dos recintos os mecanismos, 
as tomas de corrente, proteccións, etc. 

SI SI LC-  Simboloxía normalizada nas instala-

cións eléctricas. 

  CA7.7 Verificouse a aplicación da normativa (REBT). NON SI PE- Normativa de ICT e REBT 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

   5.1 Mínimos exixibles 

 Caracterizáronse as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión (emisións terres-
tres e de satélite), analizando a normativa e describíronse a función e as características dos espazos, os equipamentos e os elementos que a integran. 

 Configuráronse infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para o que se  realizaron cálculos e elaboráronse 
esquemas 

 Caracterizouse a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público analizando a normativa e describíuse a función e as características dos 
elementos que a integran. 

 Configuráronse infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e realizáronse cálculos. 

 Caracterizouse a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga, analizando a normativa e describeuse a función e as características dos 
elementos que a integran. 

 Configuráronse infraestruturas de redes de voz e datos con cableamento estruturado analizando as características das redes e elaboráronse esquemas 

 Determináronse as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións, analizando os requisitos do sistema e dimensionáronse os elementos que as integran. 

   5.2 Criterios de Cualificación 

          1.- Exame teórico ----------------------------------- 75 %, se é posible de forma presencial. Se non pode ser realizarase de maneira telemática. 
          2.- Tarefas propostas ----------------------------- 25% 
 

É necesario obter unha valoración positiva nas dúas primeiras avaliacións e ter como mínimo un 5 sobre 10 unha vez aplicados os criterios expostos anteriormente. A terceira avalia-
ción valorarase aplicando os mesmos criterios, pero de xeito positivo para o alumno. Desta maneira,  a cualificación final será a media ponderada das tres avaliacións, salvo que esta 
nota sexa inferior á media das dúas primeiras, caso no que a cualificación final será a media ponderada das dúas primeiras avaliacións. Para obter unha valoración positiva final do 
modulo é necesario ter unha media ponderada de 5 sobre 10. 
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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 Infraestruturas de telecomunicación. Entorno normativo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomu-
nicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de 
radiodifusión sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o 
que analiza a normativa e describe a función e as características dos es-
pazos, os equipamentos e os elementos que a integran. 

CA1.1 Identificáronse os elementos e os espazos que inte-
gran a ICT. 

PE- Normativa. Proxecto técnico. Recintos 

e rexistros. Regulamentación 

    CA1.5 Identificáronse e recoñecéronse sobre planos os 
tipos de redes (distribución, dispersión e de usuario). 

PE-  Identificación sobre planos de distin-

tos tipos de redes 

Nº Unidade didáctica 

2 Infraestruturas de telecomunicación e distribución de espazos e canalizacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomunica-
cións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodi-
fusión sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o que analiza 
a normativa e describe a función e as características dos espazos, os equipa-
mentos e os elementos que a integran. 

CA1.2 Identificouse o conxunto de elementos de captación de 
sinais (antenas, mastros, torres, elementos de suxeición, etc.). 

PE- Normativa. Proxecto técnico. 

x   RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a 
adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, para 
o que realiza cálculos e elabora esquemas. 

 CA2.1 Identificáronse as características físicas dos edificios 
para a instalación da ICT. 

PE- Identificación sobre planos de distintos 

tipos de redes. Identificación e caracterís-
ticas do método de enlace ao inmoble. 

Arquetas de entrada 
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x   RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso 
ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais de servizos 
integrados, para o que analiza a normativa e describe a función e as caracterís-
ticas dos elementos que a integran. 

CA3.1 Identificáronse os tramos que constitúen a rede de interior 
(rede de alimentación, distribución, dispersión e rede interior de 
usuario). 

PE- Puntos de acceso a usuario. Bases de 

acceso de terminal. Elementos e equipa-
mentos que compoñen a rede interior 

    CA3.3 Recoñecéronse en planos os rexistros implicados depen-
dendo do método de enlace. 

PE-  Identificación sobre planos 

    CA3.4 Determináronse os elementos de conexión (puntos de 
interconexión, punto de distribución, punto de acceso a usuario e 
bases de acceso terminal). 

PE- Elementos de conexión. Puntos de 

interconexión, de distribución, de acceso 
a usuario e de acceso terminal. 

    CA3.7 Localizáronse sobre planos ou esquemas os elementos da 
rede. 

PE- Interpretación de planos. Colocación 

dos elementos da rede 

Nº Unidade didáctica 

3 Infraestruturas de telecomunicacións para sinais de radiodifusión sonora e televisión 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomu-
nicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de 
radiodifusión sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o 
que analiza a normativa e describe a función e as características dos es-
pazos, os equipamentos e os elementos que a integran. 

CA1.3 Identificáronse e recoñecéronse sobre esquemas os elementos do 
equipamento de cabeceira. 

PE- Elementos e equipamentos de cabe-

ceira. Relación dos equipamentos de 
cabeceira cos conxuntos de captación. 

    CA1.4 Relacionáronse os elementos do equipamento de cabeceira cos 
conxuntos de captación de sinais. 

PE- Elementos de captación: antenas. 

Norma técnica para RTV 

    CA1.6 Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as súas 
características. 

PE- Elementos e equipamentos 

x  RA2 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para a captación, a 
adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión, 
para o que realiza cálculos e elabora esquemas. 

CA2.1 Identificáronse as características físicas dos edificios para a instala-
ción da ICT. 

PE- Características do edificio ou do com-

plexo urbano de instalación 

   CA2.2 Colocáronse en planos os elementos de captación respectando as 
distancias a posibles obstáculos e a liñas eléctricas. 

LC- Características do edificio ou do com-

plexo urbano de instalación 
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   CA2.3 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos. PE- Cálculo dos parámetros das infraes-

truturas comúns de telecomunicacións. 
Atenuación da rede de distribución e 

dispersión. 

   CA2.4 Seleccionáronse os elementos de captación en función das caracte-
rísticas técnicas indicadas na normativa (calidade do sinal, velocidade do 
vento, radiación, inmunidade, etc.). 

PE- Cálculo dos parámetros das infraes-

truturas comúns de telecomunicacións 

   CA2.5 Seleccionáronse os elementos activos e pasivos do equipamento de 
cabeceira, para o procesamento dos sinais. 

PE- Elección dos elementos e equipamen-

tos de cabeceira segundo características 
técnicas 

   CA2.6 Dimensionáronse as redes que compoñen a infraestrutura de comu-
nicacións. 

PE- Sistemas de distribución. Elección do 

sistema de distribución. 

   CA2.7 Debuxáronse esquemas (xerais e de detalle) coa simboloxía norma-
lizada. 

LC- Esquemas de principio. Software de 

aplicación de deseño asistido para o 
debuxo de planos. 

   CA2.8 Aplicouse a normativa de ICT na configuración da instalación. PE- Norma técnica para RTV. Bandas de 

traballo e canles de RTV para distribuír. 

Nº Unidade didáctica 

4 Infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomu-
nicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de ra-
diodifusión sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o que 
analiza a normativa e describe a función e as características dos espazos, os 
equipamentos e os elementos que a integran. 

 CA1.6 Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as súas 
características 

PE- Elementos para o acceso ao servizo 

de telefonía dispoñible ao público 

 x RA3 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o 
acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e redes dixitais 
de servizos integrados, para o que analiza a normativa e describe a función 
e as características dos elementos que a integran. 

CA3.2 Identificáronse as características da instalación de acordo co méto-
do de enlace entre as centrais e o inmoble (mediante cable ou medios 
radioeléctricos). 

PE- Determinación de liñas e usos. Identi-

ficación dos tipos de accesos. 

    CA3.7 Localizáronse sobre planos ou esquemas os elementos da rede. PE-  Interpretación de planos 
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 x  RA4 - Configura infraestruturas de telecomunicacións para o acceso ao 
servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que realiza cálculos e 
elabora esquemas. 

CA4.1 Identificáronse os usos do inmoble (vivenda, locais comerciais, 
oficinas en edificios de vivendas, etc.). 

PE- Topoloxías segundo o tipo e os usos 

do inmoble 

    CA4.2 Avaliáronse as necesidades telefónicas das persoas usuarias do 
inmoble. 

PE- Análise das necesidades telefónicas 

das persoas usuarias 

    CA4.3 Determinouse o número de liñas atendendo ao uso, ao número de 
postos de traballo, á superficie e aos tipos de acceso. 

PE- Determinación de liñas e usos 

    CA4.4 Tívose en conta na rede común o cableamento para o servizo a 
través de redes dixitais. 

PE- Cableamento para redes dixitais. 

    CA4.5 Dimensionouse a rede de distribución tendo en conta a necesidade 
futura estimada e do número de verticais. 

PE- Dimensionamento da rede de distribu-

ción. 

    CA4.6 Dimensionáronse as redes de dispersión e interior de usuario (nú-
mero de estancias, superficies, etc.). 

PE- Determinación das redes de disper-

sión e interior de usuario 

    CA4.7 Determinouse a colocación dos terminadores de rede. PE- Terminadores de rede. 

    CA4.8 Seleccionáronse os elementos das instalacións. PE- Elementos para o acceso ao servizo 

de telefonía dispoñible ao público. 

    CA4.9 Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas infor-
máticos. 

LC- Elaboración de esquemas. 

Nº Unidade didáctica 

5 Caracterización da infraestrutura de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telecomunicacións de banda ancha 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x RA1 - Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de telecomu-
nicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a distribución de sinais de 
radiodifusión sonora e televisión (emisións terrestres e de satélite), para o 
que analiza a normativa e describe a función e as características dos es-
pazos, os equipamentos e os elementos que a integran. 

 CA1.6 Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as súas 
características. 

PE- Redes de banda larga para o acceso 

ao servizo de telecomunicacións 
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 x RA5 - Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións para o 
acceso ao servizo de telecomunicacións de banda larga, para o que anali-
za a normativa e describe a función e as características dos elementos que 
a integran. 

CA5.1 Identificáronse os tipos de rede. PE- Redes de banda larga para o acceso 

ao servizo de telecomunicacións. 

    CA5.2 Recoñeceuse o tipo de enlace (mediante cable ou radioeléctrico). PE- Tipo de enlace da rede de banda 

larga. 

    CA5.3 Identificáronse en planos ou esquemas os rexistros e os recintos da 
rede de distribución. 

PE- Identificación e interpretación de 

planos e esquemas 

    CA5.4 Determináronse os elementos de conexión nos puntos de distribu-
ción final. 

PE- Métodos e técnicas de determinación 

dos elementos de conexión nos puntos de 
distribución final. 

    CA5.5 Determináronse os elementos de conexión nos puntos de termina-
ción de rede. 

PE- Métodos e técnicas de determinación 

dos elementos de conexión nos puntos de 
terminación de rede. 

    CA5.6 Identificáronse as especificacións técnicas mínimas dos edificios en 
materia de telecomunicacións. 

PE- Regulamentación e especificacións 

mínimas das telecomunicacións en edifi-
cacións. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

En xuño establécese un período de recuperación onde se resolverán as dúbidas e planearanse tarefas sobre os contidos da materia aos alumnos con algún trimestre suspenso. 
Dentro deste período de recuperación o alumno recibirá tarefas avaliables para facer,  fixaranse outras actividades de recuperación e farase unha proba final sobre a materia suspensa 
presencial ou telemática sobre as partes que non superou. 
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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 

 

 

 

 

 


