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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Este módulo foi impartido de Setembro a Decembro, polo que todas as súas unidades didácticas xa se desenvolveron nese período. 

Nº Unidade didáctica 

1 Proxectos de instalacións de telecomunicacións 

2 Planos e esquemas das instalacións. 

3 Presupostos de instalacións de telecomunicacións. 

4 Planificación do aprovisionamento para a montaxe e mantemento. 

5 Xestión da montaxe e mantemento. 

6 Planificación da montaxe e mantemento das instalacións. 

 

 

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%: 

- Recoñecéronse  os documentos que compoñen un proxecto. 

- Identificouse  a función de cada documento. 

- Determinouse os informes necesarios para a elaboración de cada documento. 

- Recoñecéronse  as xestións de tramitación legal dun proxecto. 

- Identificáronse  os datos requiridos polo modelo oficial de certificado de instalación. 

- Identificouse  a normativa de aplicación. 

- Relacionáronse os elementos e os espazos coa configuración da instalación. 

- Identificáronse  os planos e os esquemas indicados pola normativa. 

- Seleccionouse a escala e o formato apropiados, de acordo cos utilizados nos planos de edificación. 

- Tivéronse  en conta as escalas mínimas para os planos de planta e para os planos xerais de situación. 

- Debuxáronse  os esquemas da instalación (xeral, de principio, de detalles, etc.). 

- Debuxáronse  planos da instalación. 

- Incorporáronse  as lendas cando corresponda. 
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- Identificáronse  as unidades de obra de instalacións ou sistemas, e os elementos que as compoñen. 

- Realizáronse  as medicións de obra. 

- Detallouse  o custo de cada unidade de obra. 

- Realizáronse  as valoracións de cada capítulo do orzamento. 

- Utilizáronse  aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos. 

- Definíronse  as características de aceptación de equipamentos, medios e materiais. 

- Definíronse  os puntos críticos de aprovisionamento na montaxe e no mantemento. 

- Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a rastrexabilidade dos materiais. 

- Identificáronse  as necesidades para cada tipo de mantemento. 

- Establecéronse as condicións de subministración de cada material ou equipamento. 

- Elaborouse o plan de aprovisionamento. 

- Recoñeceuse   a documentación técnica, as normas e os regulamentos que afectan a montaxe. 

- Identificáronse as fases do proceso de montaxe. 

- Determináronse as necesidades de cada fase de montaxe. 

- Recoñecéronse os materiais, as ferramentas e a maquinaria de cada fase de montaxe. 

- Determináronse os recursos humanos de cada fase de montaxe. 

- Avaliáronse os puntos críticos de montaxe. 

- Determináronse os medios de protección necesarios. 

- Prevíronse continxencias e propuxéronse solucións para a súa resolución. 

- Elaborouse o plan de montaxe. 

- Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe ou no mantemento das instalacións e sistemas. 

- Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou o sistema. 

- Definiuse o informe de resultados e accións correctoras, atendendo aos rexistros. 

- Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade de materiais e residuos. 

- Determinouse o almacenamento e o tratamento dos residuos xerados nos procesos. 

- Elaboráronse  manuais de servizo e mantemento. 

- Elaboráronse  manuais de posta en servizo. 

- Identificáronse as partes e os elementos da instalación susceptibles de mantemento. 

- Planificouse o aprovisionamento de cada parte. 

- Estableceuse o procedemento das operacións básicas de mantemento preventivo e correctivo. 

- Programouse o mantemento da instalación tendo en conta as súas características. 

- Identificáronse as instrucións de fábrica dos equipamentos e dos elementos que interveñen na instalación. 

- Propuxéronse  axustes dos equipamentos e dos elementos para o seu bo funcionamento. 

- Elaboráronse  programas de mantemento. 

- Recoñecéronse os tipos de residuos dunha instalación. 

- Planificouse o programa de xestión de residuos. 

- Identificáronse todos as partes do plan de montaxe. 

- Planificouse o control de avance de obra. 
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- Adecuouse  o plan de montaxe ás características da instalación. 

- Identificáronse técnicas de xestión de persoal na execución das instalacións e no seu mantemento. 

- Aplicáronse técnicas de xestión de materiais e elementos para a montaxe e o mantemento de instalacións. 

- Determináronse indicadores de control da montaxe e o mantemento. 

- Aplicouse a normativa. 

 

Utilizaranse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 

 

a) Proba teórica-práctica presencial de carácter obrigatorio (80% da nota): Realizarase un único examen por cada avaliación. Este exame será presencial e de obrigatoria asistencia. 

b) Tarefas en liña (20% da nota) correspondentes a cada unha das unidades didácticas. As tarefas que se entreguen fora de prazo valoraranse a mitade. 

 

 

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 nota final do módulo será igual á parte enteira da media das tres avaliacións. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

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) Elaboración de planos e esquemas dunha instalación de telecomunicacións empregando unha ferramenta CAD. 

 

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 

 

 

 

 


