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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 Banda Larga

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que 
interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas 
de montaxe

 CA7.1 Fíxose a implantación da instalación de acordo cos planos. Si Si Exame

 RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que 
interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas 
de montaxeRA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, 
para o que interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando
técnicas de montaxe

 CA7.2 Instalouse o cableamento troncal (subsistema de campus). Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que 
interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas 
de montaxe

 CA7.3 Instalouse o cableamento vertical (subsistema de edificios). Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que 
interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas 
de montaxe

 CA7.4 Instalouse o cableamento horizontal. Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que 
interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas 
de montaxe

 CA7.5 Montáronse distribuidores de campus, de edificio de planta, 
etc.

Non Si Lista de cotexo sobre actividade  online

 RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que 
interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas 
de montaxe

 CA7.6 Montáronse os equipamentos dos recintos de 
telecomunicacións e cuartos de equipamentos

Non Si Exame

 RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que 
interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas 
de montaxe

 CA7.7 Realizáronse probas e medidas de parámetros relacionados 
coas certificacións.

Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online
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 RA7 - Instala infraestruturas de redes de banda larga, para o que 
interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas 
de montaxe

 CA7.8 Elaboráronse esquemas das posibles modificacións. Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

8 Verificacion

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos 
parámetros normativos

 CA8.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online

 RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos 
parámetros normativos

 CA8.2 Realizáronse medidas, axustes e os ensaios de 
funcionamento.

Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online

 RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos 
parámetros normativos

 CA8.3 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online

 RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos 
parámetros normativos

 CA8.4 Comprobouse que os parámetros da instalación cumpran a 
normativa ou sexan acordes a estándares.

Non Si Exame

 RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos 
parámetros normativos

 CA8.5 Axustáronse os equipamentos de acordo cos parámetros 
normativos.

Non Si Lista de cotexo sobre actividade online

 RA8 - Verifica o funcionamento das infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións, efectuando medidas e contrastándoas cos 
parámetros normativos

 CA8.6 Contrastáronse os resultados obtidos. Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online
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1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

9 Mantemento

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou 
disfuncións.

 CA9.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección
de fallos e avarías, de acordo coa instalación

Si Si Exame

 RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou 
disfuncións.

 CA9.2 Realizáronse probas e medidas en función da tipoloxía do 
sistema.

Non Si Lista de cotexo sobre actividade online

 RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou 
disfuncións.

 CA9.3 Interpretáronse as medidas realizadas, sinalando as 
disfuncións

Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online

 RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou 
disfuncións.

 CA9.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías 
en función da tipoloxía e das características da instalación

Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online

 RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou 
disfuncións.

 CA9.5 Propuxéronse hipóteses das causas e da repercusión das 
avarías.

Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online

 RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou 
disfuncións.

 CA9.6 Substituíronse equipamentos ou partes da instalación que 
eran a causa da avaría.

Non Si Lista de cotexo sobre actividade online

 RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou 
disfuncións.

 CA9.7 Verificouse a restitución do funcionamento en caso de avaría. Si Si Exame, Lista de cotexo sobre actividade
online

 RA9 - Mantén instalacións de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións efectuando medicións e corrixindo avarías ou 

 CA9.8 Realizáronse as operacións de mantemento preventivo. Si Si Exame
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disfuncións.

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

10 Prevención de Riscos

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA10 - 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.

 CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as 
máquinas.

Si Si Exame

 RA10 - 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.

 CA10.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de 
seguridade.

Non Si Exame

 RA10 - 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.

 CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, etc

Si Si Exame

 RA10 - 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.

 CA10.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, 
alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os 
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de 
montaxe e mantemento

Non Si Exame

 RA10 - 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.

 CA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal 
requiridas.

Si Si Exame

 RA10 - 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.

 CA10.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das 
operacións de montaxe e mantemento nos sistemas de telefonía

Si Si Exame

 RA10 - 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.

 CA10.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación 
ambiental.

Si Si Exame
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 RA10 - 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.

 CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva.

Non Si Exame

 RA10 - 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.

 CA10.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

Si Si Exame

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

Mínimos esixibles

 Instalar infraestruturas de redes de banda larga

Verificar do funcionamento das infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

Saber manter as instalacións de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

Prevención de riscos, seguridade e protección medioambiental.

Criterios de cualificación

A avaliación do trimestre se fará en base aos traballos propostos aos alumnos por vía telemática e unha proba que poderá ser telemática ou presencial
seguindo as instruccións da autoridade sanitaria. Esta proba consistirá en cuestións de resposta breve e un ou dous supostos prácticos a resolver por
escrito  referidos  aos  mínimos  esixibles  establecidos  nesta  adaptación.  A  valoración  para  obter  a  nota  do  trimestre  será  30%  da  media  da
cualificacións das actividades propostas e 70 % da cualificación da proba.

Para obter a nota do curso, calcúlase en primeiro lugar a media das cualificacións do primeiro e segundo trimestre sempre e cando se obtivera unha 
nota igual ou superior a 4 en todos eles. No caso de non ser así, as persoas nesa circunstancia concurrirán á proba final que se describe no 
correspondente apartado.
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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 Instalacións eléctrica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de 
telecomunicacións analizando os requisitos do sistema.

 CA1.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e as 
instalacións de telecomunicacións (equipos de cabeceira, cuartos de 
telecomunicacións, tomas de terra, sistemas de captación de sinais, etc.).

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

 RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de 
telecomunicacións analizando os requisitos do sistema.

 CA1.2 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función. Exame, Lista de cotexo sobre actividade 
online

  CA1.3 Calculouse o calibre das proteccións en función do tipo de instalación Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

 RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de 
telecomunicacións analizando os requisitos do sistema.

 CA1.4 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección. Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

 RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de 
telecomunicacións analizando os requisitos do sistema.

 CA1.5 Colocáronse en función do esquema nos recintos os mecanismos, as 
tomas de  corrente, proteccións, etc

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

 RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas de 
telecomunicacións analizando os requisitos do sistema.

 CA1.6 Verificouse a aplicación da normativa (REBT). Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

2 Implantación de infraestruturas
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1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, 
para o que interpreta planos de edificación e esquemas da instalación, e 
relaciona redes de cableamento, equipamentos e os elementos no seu lugar 
de colocación.

 CA2.1 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a colocación das 
instalacións.

Exame

X  RA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, 
para o que interpreta planos de edificación e esquemas da instalación, e 
relaciona redes de cableamento, equipamentos e os elementos no seu lugar 
de colocación.

 CA2.3 Tivéronse en conta as características específicas dos tipos de instalación. Exame

X  RA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, 
para o que interpreta planos de edificación e esquemas da instalación, e 
relaciona redes de cableamento, equipamentos e os elementos no seu lugar 
de colocación.

 CA2.6 Identificáronse e procuráronse posibles solucións ás continxencias 
atopadas.

Exame

X  RA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións, 
para o que interpreta planos de edificación e esquemas da instalación, e 
relaciona redes de cableamento, equipamentos e os elementos no seu lugar 
de colocación.

 CA2.8 Tivéronse en conta os regulamentos e as normas de aplicación na 
implantación.

Exame

Nº Unidade didáctica

3 Captadores de sinais

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de 
televisión para emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e
esquemas de montaxe, aplicando técnicas específicas.

 CA3.1 Seleccionáronse os equipamentos e as ferramentas de montaxe de 
antenas e  mastros.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de 
televisión para emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e
esquemas de montaxe, aplicando técnicas específicas.

 CA3.2 Montáronse os elementos de soporte e de fixación das antenas. Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de 
televisión para emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e

 CA3.4 Verificouse a dirección de máximo sinal Exame, Lista de cotexo sobre actividade online
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esquemas de montaxe, aplicando técnicas específicas.

X  RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de 
televisión para emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e
esquemas de montaxe, aplicando técnicas específicas.

 CA3.5 Orientáronse as antenas. Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

4 Cabeceiras

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA4 - Monta o equipamento de cabeceira e describe a función de cada 
elemento, aplicando técnicas de montaxe específicas.

 CA4.2 Seleccionáronse os elementos de cabeceira en función do tipo de 
instalación.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA4 - Monta o equipamento de cabeceira e describe a función de cada 
elemento, aplicando técnicas de montaxe específicas.

 CA4.3 Montáronse e configuráronse os elementos do equipamento de 
cabeceira (mesturadores de sinais, conversores, separadores), necesarios para 
procesar os sinais.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA4 - Monta o equipamento de cabeceira e describe a función de cada 
elemento, aplicando técnicas de montaxe específicas.

 CA4.6 Verificáronse as características que debe presentar a instalación na súa 
saída (número de canles, nivel do sinal, etc.)

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

5 Distribución de sinais de radio

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA5 - Instala os elementos da rede de distribución para sinais de radio e 
televisión de acordo con planos ou esquemas, aplicando técnicas específicas 
de montaxe.

 CA5.1 Tendeuse o cableamento da rede de distribución, de dispersión e de 
interior de usuario

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online
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X  RA5 - Instala os elementos da rede de distribución para sinais de radio e 
televisión de acordo con planos ou esquemas, aplicando técnicas específicas 
de montaxe.

 CA5.2 Montáronse derivadores, distribuidores, puntos de acceso de usuario 
(PAU) e tomas de usuario (bases de acceso terminal).

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA5 - Instala os elementos da rede de distribución para sinais de radio e 
televisión de acordo con planos ou esquemas, aplicando técnicas específicas 
de montaxe.

 CA5.4 Medíronse os valores característicos da rede e comprobouse que estean
dentro dos mínimos exixidos.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

6 Telefonía ICT

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao 
servizo de telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha 
rede dixital de servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas,
aplicando técnicas especificas de montaxe.

 CA6.1 Identificouse o método de enlace utilizado polos operadores Exame. Lista de cotexo sobre actividade 
online

 RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao 
servizo de telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha 
rede dixital de servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas,
aplicando técnicas especificas de montaxe.

 CA6.2 Identificáronse os tipos de acceso (acceso básico ou primario RDSI) Exame. Lista de cotexo sobre actividade 
online

 RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao 
servizo de telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha 
rede dixital de servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas,
aplicando técnicas especificas de montaxe.

 CA6.3 Identificáronse os dous casos do acceso primario, tendo en conta a 
colocación do TR1.

Exame. Lista de cotexo sobre actividade 
online

 RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao 
servizo de telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha 
rede dixital de servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas,
aplicando técnicas especificas de montaxe.

 CA6.5 Montáronse os rexistros de terminación de rede para telefonía básica 
(TB) e para a rede dixital de servizos integrados (RDSI)

Exame. Lista de cotexo sobre actividade 
online
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Mínimos esixibles

 Determinar as características das instalacións eléctricas para sistemas de telecomunicacións

Implantar infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

Montar de conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora de televisión para emisións terrestres e de satélite

Saber montar o equipamento de cabeceira dunha instalación de ICT.

Instalar os elementos da rede de distribución para sinais de radio e televisión

Instalar a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público

A cualificación para alumnos con trimestres pendentes seguirá as seguintes pautas:

A cualificación vai calcularse valorando nun 30% as cualificacións  das referidas actividades  online propostas e nun 70 % sobre dunha proba
presencial ou telemática seguindo as instruccións da autoridade sanitaria. Esta proba consistirá en cuestións de resposta breve e un ou dous supostos
prácticos  a resolver por escrito referidos aos mínimos esixibles  establecidos  para o período anterior  á suspensión da actividade presencial.  Os
alumnos farán a parte da proba que se corresponda co trimestre (1º e/ou 2ª) que non tiveran superado. A máxima nota que este alumnado pode acadar
en conxunto é un 5.

No caso de acadar unha cualificación positiva, para calcular a nota do curso, faremos a media entre esta nota e a obtida no 3º trimestre, escolléndose 
a mellor puntuación entre este cálculo e a obtida no conxunto actividades enviadas – proba final tal como se describe no parágrafo anterior.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Debido a natureza das ensinanzas a distancia non hai perda de avaliación contínua.

Páxina 12 de 13



8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

- Debido a natureza do ciclo, non se contemplan medidas de este tipo.
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