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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 

7 Estudio dos medios de transmisión guiados: f.o., cable,... 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxun-
to. 

CA1.8 - Visualizáronse ou medíronse sinais de 

entrada e saída nos subsistemas. 

SI SI LC.1 - Práctica de medida 

 RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e 
recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os 
seus parámetros típicos e identifica as súas aplicacións. 

CA2.1 - Identificáronse os modos de propaga-

ción de sinais electromagnéticos. 

SI SI PE.1 - Teoría da comunicación elec-
trónica 

 RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, para 
o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas características. 

CA3.1 - Identificáronse os medios de transmi-

sión guiados (cables de pares, fibra, guías de onda, 

etc.). 

SI SI LC.2 - Mostra de medios 

  CA3.2 - Recoñecéronse as súas características e 

os seus campos de aplicación. 

SI SI PE.2 - Teoría da comunicación elec-
trónica 

  CA3.3 - Montáronse os conectadores e os acce-

sorios utilizados en medios de transmisión de co-

bre. 

NON SI LC.3 - Vídeo de montaxe de conecto-
res e accesorios 

  CA3.4 - Realizáronse empalmes en fibra óptica. SI SI LC.4 -Práctica de empalme de f.o. 

  CA3.5 - Uníronse cables de fibra mediante co-

nectadores. 

NON SI LC.5 -Práctica de conexionado de f.o. 
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  CA3.6 - Medíronse parámetros dos medios de 

transmisión guiados. 

NON SI LC.6 - Prácticas de medida en circuí-
tos 

  CA3.7 - Relacionáronse os parámetros medidos 

co seu valor característico en distintas aplicacións. 

NON SI LC.7 - Práctica de medida en circuí-
tos 

 RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización e 
interpretando os valores obtidos. 

CA4.1 - Identificáronse os equipamentos de 

medida de sinais eléctricos e as súas aplicacións. 

SI SI PE.3 - Práctica de medida en circuí-
tos 

 

  CA4.2 - Identificáronse os equipamentos de 

medida de sinais de radiofrecuencia e as súas apli-

cacións. 

SI SI PE.4 - Práctica de medida en circuí-
tos (Simulador) 

  CA4.3 - Identificáronse os equipamentos de 

medida de fibra óptica e as súas aplicacións. 

SI SI PE.5 - medida en circuítos (Simula-
dor) 

  CA4.4 - Recoñecéronse as medidas que cumpra 

realizar para comprobar a calidade dos sinais e das 

liñas de transmisión. 

NON SI PE.6–  medidaS en circuítos (Simula-
dor)  

  CA4.5 - Medíronse ou visualizáronse sinais. SI SI LC.9 - Práctica de medida en circuí-
tos (Simulador) 

  CA4.6 - Avaliouse a calidade en sinais e liñas 

de transmisión. 

SI SI  
LC.10 - Práctica de medida en circuí-

tos 

  CA4.7 - Relacionáronse os valores medidos dos 

sinais con valores de referencia. 

SI SI LC.11 - Práctica de medida en circuí-
tos 

Nº Unidade didáctica 
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8 Características dos sinais eléctricos e ópticos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxun-
to. 

CA1.8 - Visualizáronse ou medíronse sinais de 

entrada e saída nos subsistemas. 

NON SI LC.1 - Práctica de medida (Simula-
dor) 

 RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, para 
o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas características. 

CA3.6 - Medíronse parámetros dos medios de 

transmisión guiados. 

SI SI LC.2 - Prácticas de medida en circuí-
tos (Simulador) 

 RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización e 
interpretando os valoresobtidos. 

CA4.1 - Identificáronse os equipamentos de 

medida de sinais eléctricos e as súas aplicacións. 

SI SI LC.3 - Prácticas de medida (Simula-
dor) 

  CA4.5 - Medíronse ou visualizáronse sinais. SI SI LC.4 - Prácticas de medida (Simula-
dor) 

 RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando técnicas 
de visualización ou medida e interpretando os seus parámetros. 

CA5.2 - Identificáronse e relacionáronse as 

funcións lineais e logarítmicas, e as súas unidades. 

SI SI PE.1 - Funcións e unidades 

  CA5.3 - Caracterizáronse os fenómenos acústi-

cos e electroacústicos. 

SI SI PE.2 - Teoría do son 

  CA5.6 - Determináronse as características dos 

sinais de audio e vídeo dixitais. 

SI SI PE.3 - Conversión A/D D/A 

Nº Unidade didáctica 

9 Características dos sinais de vídeo e audio 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxun-
to. 

CA1.8 - Visualizáronse ou medíronse sinais de 

entrada e saída nos subsistemas. 

NON SI LC.1 - Práctica de medida(Simulador) 

 RA4 - Determina a calidade dos sinais en liñas de transmisión de 
telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización e 
interpretando os valores obtidos. 

CA4.1 - Identificáronse os equipamentos de 

medida de sinais eléctricos e as súas aplicacións. 

SI SI PE.1 - Prácticas de medida en circuí-
tos(Simulador) 

  CA4.5 - Medíronse ou visualizáronse sinais. SI SI LC.2 - Prácticas de medi-
da(Simulador) 

 RA5 - Avalía a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando técnicas 
de visualización ou medida e interpretando os seus parámetros. 

CA5.1 - Relacionáronse as magnitudes funda-

mentais utilizadas en audio e vídeo coas súas uni-

dades de medida. 

SI SI PE.2 - Magnitudes 

  CA5.2 - Identificáronse e relacionáronse as 

funcións lineais e logarítmicas, e as súas unidades. 

SI SI PE.3 - Funcións e unidades 

  CA5.3 - Caracterizáronse os fenómenos acústi-

cos e electroacústicos. 

SI SI  
PE.4 - Teoría do son 

  CA5.4 - Visualizáronse sinais de audio e vídeo, 

e identificáronse as súas características. 

SI SI LC.3 - Prácticas de medidas en circuí-
tos(Simulador) 

  CA5.5 - Valoráronse os niveis normalizados 

dos sinais e as súas unidades de medida. 

SI SI PE.5 - Prácticas de medida en circuí-
tos 

  CA5.6 - Determináronse as características dos 

sinais de audio e vídeo dixitais. 

SI SI PE.6 - Conversión D/A A/D 

  CA5.7 - Recoñecéronse as perturbacións máis 

usuais que afectan os sistemas de son e vídeo. 

NON SI LC.4 - Práctica de medida en circuí-
tos(Simulador) 
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  CA5.8 - Identificáronse os instrumentos, os 

equipamentos e as técnicas de medida que se utili-

zan para avaliar sinais de audio e vídeo. 

SI SI LC.5 - Práctica de medida en circuí-
tos(Simulador) 

  CA5.9 - Medíronse e visualizáronse sinais dixi-

tais. 

SI SI LC.6 - Práctica de medida en circuí-
tos(Simulador) 

 

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

 Identificáronse, caracterizáronse e verificáronse os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación 
nos circuítos. 

 Analizáronse circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a interrelación dos seus compoñentes. 

 Realizáronse tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. 

 Caracterizáronse os sistemas de telecomunicacións, identificando os subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

 Determináronse as características das antenas de transmisión e recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que se analizaron os seus parámetros típicos e identificá-
ronse as súas aplicación 

 Avaliáronse as prestacións dos medios guiados de transmisión, para o que se realizaron montaxes e medidas, e verificáronse as súas características 

 Determinouse a calidade dos sinais en liñas de transmisión de telecomunicacións, aplicando técnicas de medida ou visualización e interpretáronse os valores obtidos. 

 Avaliouse a calidade dos sinais de son e vídeo aplicando técnicas de visualización ou medida e interpretáronse os seus parámetros. 

   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 Introducción na corrente eléctrica e no E.M. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analó-
xicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa apli-
cación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes pasivos e 
activos básicos. 

PE-Compoñentes 

     CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos normali-
zados en esquemas. 

LC-Compoñentes 

     CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos. PE- Pasivos 

     CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas LC-Compoñentes 

     CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes. OU-Simulación 

     CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. OU-Simulación 

     CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros 
eléctricos. 

OU-Simulación 

x   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a inte-
rrelación dos seus compoñentes. 

 CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. PE-Tipoloxías 

Nº Unidade didáctica 

2 Cálculos e medidas en corrente alterna 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x   RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analó-
xicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa apli-
caciónnos circuítos. 

CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes 
pasivos e activos básicos. 

PE-Compoñentes 

    CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos 
normalizados en esquemas. 

LC-Compoñentes 

    CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos. PE- Pasivos 

    CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. LC-Compoñentes 

    CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes. OU-Simulación 

    CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. OU-Simulación 

    CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de pará-
metros eléctricos. 

OU-Simulación 

x   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a inte-
rrelación dos seus compoñentes 

CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. PE-Tipoloxías 

Nº Unidade didáctica 

3 Montaxe de circuítos electrónicos básicos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analó-
xicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa apli-
cación nos circuítos. 

CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes 
pasivos e activos básicos. 

PE-Compoñentes 

    CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos 
normalizados en esquemas. 

LC-Compoñentes 

    CA1.4 Identificouse a función e as características de compoñentes activos. PE-Compoñentes activos 

    CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. LC-Compoñentes 

    CA1.6 Consultáronse as características dos compoñentes nos manuais e 
nos catálogos. 

PE- Consulta 
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    CA1.7 Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes. OU-Simulación 

    CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. OU-Simulación 

    CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de pará-
metros eléctricos. 

OU-Simulación 

x   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a inte-
rrelación dos seus compoñentes. 

CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. PE-Tipoloxías 

    CA2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes. PE-Interrelación compoñentes 

    CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos. PE-Identificación bloques funcionais 

    CA2.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en circuí-
tos analóxicos básicos. 

PE-Identificación bloques funcionais 

    CA2.5 Relacionáronse bloques funcionais, en circuítos electrónicos bási-
cos. 

PE-Identificación bloques funcionais 

    CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos. LC-Funcionamento circuítos básicos 

   RA3 - Realiza tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos 
básicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. 

CA3.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compo-
ñentes electrónicos (patillaxe, encapsulacións, temperaturas, etc.). 

PE-Identificación precaucións com-
poñentes 

    CA3.4 Utilizáronse medios de protección contra descargas electrostáticas. PE-Identificación precaucións com-
poñentes 

    CA3.6 Utilizáronse as ferramentas específicas para cada tipo intervención. PE-Identificación precaucións com-
poñentes 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Fontes de alimentación 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analó-
xicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa apli-
cación nos circuítos. 

CA1.2 Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos 
normalizados en esquemas. 

LC-Compoñentes 

    CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. LC-Compoñentes 

    CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. OU-Simulación 

    CA1.9 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de pará-
metros eléctricos. 

OU-Simulación 

x   RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a inte-
rrelación dos seus compoñentes. 

CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. PE-Tipoloxías 

    CA2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes. PE-Interrelación compoñentes 

    CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos. PE-Identificación bloques funcionais 

    CA2.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en circuí-
tos analóxicos básicos. 

PE-Identificación bloques funcionais 

    CA2.5 Relacionáronse bloques funcionais, en circuítos electrónicos bási-
cos. 

PE-Identificación bloques funcionais 

    CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos. LC-Funcionamento circuítos básicos 

x   RA3 - Realiza tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos 
básicos, aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. 

CA3.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compo-
ñentes electrónicos (patillaxe, encapsulacións, temperaturas, etc.). 

PE-Identificación precaucións com-
poñentes 

Nº Unidade didáctica 

5 Características dos sistemas de telecomunicacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 x RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

CA1.1 Identificouse a función dos dispositivos electrónicos empregados en 
telecomunicacións (amplificadores, mesturadores, osciladores, modulado-
res, filtros, etc.). 

PE-Dispositivos de telecomunica-
cións 

    CA1.2 Recoñecéronse os tipos de modulación, as súas características e as 
súas aplicacións. 

PE-Modulación 

    CA1.3 Elaborouse un diagrama dos bloques funcionais do sistema. PE-Diagrama de bloques 

    CA1.4 Identificáronse os tipos de canles de comunicacións e as súas 
características. 

PE-Canles de comunicación 

    CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuencia. PE-Transmisores RF 

    CA1.6 Definíronse as características dos receptores de radiofrecuencia. PE-Receptores RF 

    CA1.7 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento en 
cada bloque. 

PE-Diagrama de bloques 

    CA1.8 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída nos subsis-
temas. 

LC-Medidas 

Nº Unidade didáctica 

6 Antenas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os subsis-
temas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofre-
cuencia. 

PE-Antenas 

    CA1.8 Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída nos 
subsistemas. 

PE-Antenas 

 x  RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e recepción 
para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os seus parámetros típi-
cos e identifica as súas aplicacións. 

CA2.1 Identificáronse os modos de propagación de sinais elec-
tromagnéticos. 

PE-Antenas 
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    CA2.2 Recoñecéronse bandas e servizos de comunicacións no 
espectro electromagnético. 

PE-Antenas 

    CA2.3 Definíronse as características das antenas. PE-Antenas 

    CA2.4 Relacionáronse os tipos de antenas coa súa apli-

cación. 

PE-Antenas 

    CA2.5 Relacionáronse os elementos das antenas coa 

súa función. 

PE-Antenas 

    CA2.6 Calculáronse parámetros das antenas. PE-Antenas 

    CA2.7 Relacionáronse diagramas de radiación coa súa 

aplicación. 

PE-Antenas 

 

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 

 

 

 

 

 


