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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Deste módulo, impartíronse as catro primeiras unidades didácticas de Xaneiro a Marzo, e durante a terceira desenvolveranse as unidades 5 e 6. 

Nº Unidade didáctica 

1 Conceptos xerais, niveis e servizos. 

2 Sistemas multimedia, servizos baixo demanda 

3 Sistemas de seguridade e alarmas 

4 Control de acceso e circuíto pechado de televisión 

5 Sistemas domóticos, integración no fogar dixital. 

6 Mantemento do fogar dixital. 

Como este módulo é a Distancia, seguiranse empregando os recursos telemáticos utilizados de xeito habitual no desenvolvemento desta modalidade. A 

única modificación que se fará no seu desenvolvemento no estado de alarma sanitaria  é que as clases colectivas voluntarias impartiranse por vídeo confe-

rencia empregando a aplicación proporcionada pola Consellería de Educación, o Cisco Webex Meetings.  

 

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

 

Os mínimos esixibles están reflectidos no desenvolvemento das unidades didácticas, no apartado 4.c. Axustar avaliación , e serían aqueles cun  peso orientativo superior ou igual ao 10%: 

Determinouse o nivel de aplicación dixital (ICT, nivel básico ou nivel superior) e servizos asociados. 

Definíronse as estruturas das redes interiores (HAN, TGCS, etc.), conexións e canalizacións de ampliación. 

Determináronse as características e as funcionalidades dos servizos. 

Determináronse os buses de interconexión dos dispositivos e dos elementos. 

Seleccionáronse interfaces, servidores e pasarelas. 

Aplicouse a normativa. 

Verificáronse as características do streamer de transporte de audio e vídeo. 

Identificáronse interfaces de distribución de audio por IP, elementos de rede, amplificadores, pantallas, etc. 

Seleccionáronse os elementos de hardware e software para unha IPTV. 

Realizouse a conexión dos elementos da instalación IPTV. 
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Instalouse o software para a visualización e a escoita dos streamers de vídeo e audio. 

Configuráronse  os dispositivos e os sistemas multimedia. 

Configuráronse os dispositivos e os sistemas de comunicacións. 

Verificáronse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas. 

Interconectáronse os equipamentos e os elementos. 

Programáronse as centrais. 

 

Integráronse os sistemas de seguridade en redes LAN e WAN. 

 

Instalouse o software de recepción e descodificación de sinais de alarma. 

Configuráronse os equipamentos para transmisións de sinais de alarma por diferentes medios (vía satélite, TCP/IP, etc.) 

Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas. 

Elaborouse a documentación técnica. 

Identificáronse as características funcionais da rede local (velocidade, configuración, topoloxía, etc.). 

Interconectáronse os equipamentos e os elementos de captación, identificación e control. 

Implementouse o software de xestión de CCTV, control de accesos e vídeo intelixente. 

Configuráronse os medios de almacenamento dixital (DVR, servidores, NVR, discos de rede, etc.). 

Integráronse os servidores e os equipamentos de comunicación en LAN e WAN. 

Configuráronse os dispositivos móbiles de visión e control remoto. 

Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas. 

Identificáronse a converxencia de servizos na instalación. 

Determináronse os elementos e os dispositivos. 

Configurouse a rede de control e buses domóticos. 

Conectáronse os elementos de control e automatización. 

Integrouse a pasarela de control. 

Configuráronse os servidores de monitorización e control remoto. 

Elaborouse a documentación técnica. 

Describíronse as tipoloxías e as características das avarías nos sistemas integrados en edificios intelixentes. 

Elaborouse o plan de mantemento preventivo. 

Identificáronse síntomas de avarías. 

Motorizáronse as redes e os sistemas. 

Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción. 

Actualizáronse os históricos de avarías e o programa do mantemento. 

Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 

Operáronse con ferramentas respectando as normas de seguridade. 

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

Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de montaxe e mantemento. 
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Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección individual e colectiva. 

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

Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 

Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

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

 

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

a) Proba teórica-práctica presencial de carácter obrigatorio (90% da nota): Realizarase un único exame por cada avaliación. Este exame será presencial e de obrigatoria asistencia. 

b) Tarefas en liña (10% da nota) correspondentes a cada unha das unidades didácticas. As tarefas que se entreguen fora de prazo valoraranse a metade. 

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

 

Realizáranse tres avaliacións. Para aprobar cada unha delas, é necesario que a cualificación resultante de aplicar os criterios de avaliación sexa igual ou superior a 5 puntos. 

A nota de cada trimestre será igual á parte enteira sen decimais, obtida da media das notas obtidas en cada un dos instrumentos de avaliación anteriores. 

 

A única modificación nos criterios de cualificación  é que  nota final do módulo será igual á parte enteira da media das tres avaliacións sempre que sexa igual ou superior á media das dúas primeiras avaliacións, que foron imparti-
das antes da declaración do estado de alarma sanitaria. Cando sexa inferior, a nota final do módulo será á parte enteira da media das dúas primeiras avaliacións. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

En Xuño, realizarase unha proba de recuperación de carácter teórico-práctico para aqueles alumnos que non superasen o módulo por avaliacións. 

Para estes casos, a nota final do módulo será a nota obtida nesta proba. 

Esta proba de recuperación constará de dúas partes: 

a) Proba escrita con preguntas curtas e/ou tipo test de aplicación sobre o contido do módulo. 

b) Configuración e posta en marcha de proxectos de instalación das redes e servizos característicos dun fogar dixital empregando o software ETS e a realización do control remoto da instalación domótica mediante o OpenRemote. 

 

A nota final do módulo será igual a parte enteira da media das notas obtidas en cada unha das partes da proba. 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. Polo demais continúase ca mesma dinámica. 

 

 

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 

 

 

 

 


