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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 

3 Análise e configuración de telefonía de voz sobre IP 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Configura sistemas de telefonía de voz 
sobre IP, determinando os servizos e selec-
cionando equipamentos e os elementos. 

 CA2.1 Detalláronse as características técnicas e funcionais, 
e as aplicacións da telefonía de voz sobre IP (VoIP). SI SI PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA2.2 Distinguíronse os servizos de operadores de tele-
comunicacións de VoIP. SI SI PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA2.3 Determináronse os servizos de telecomunicacións 
segundo necesidades e requisitos. 

SI SI PE.3 ou PT*.3 – Documentación do tema 

 CA2.4 Estruturouse a rede de usuario. SI SI PE.4 ou PT*.4 – Documentación do tema 

 CA2.5 Seleccionáronse equipamentos, software, servidor 
SIP, proxy, elementos da rede local de usuario, etc. SI SI PE.5 ou PT*.5 – Documentación do tema 

 CA2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos 
da rede local (ToIP) de mobilidade (teléfonos wifi, IP, mó-
biles, PDA, etc.). 

SI SI PE.6 ou PT*.6 – Documentación do tema 

 CA2.7 Representáronse os esquemas de conexión dos 
equipamentos, terminais e elementos. SI SI PE.7 ou PT*.7 – Documentación do tema 

 CA2.8 Determináronse os valores e os parámetros de 
configuración da instalación. SI SI LC.1 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

3 Análise e configuración de telefonía de voz sobre IP 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando 
tecnoloxías e servizos, e configurando os seus 
equipamentos e os seus elementos. 

 CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos 
e o software de VoIP. SI SI LC.2 – Documentación do tema 

 CA5.7 Configurouse a rede de mobilidade (ToIP) e os ter-
minais IP específicos, móbiles GSM, PDA, etc. 

SI SI LC.3 – Documentación do tema 

 CA5.8 Estableceuse comunicación vía satélite con modem 
DSL ou terminais telefónicos específicos. SI SI LC.4 – Documentación do tema 

 CA5.9 Implementouse o sistema de mobilidade vía satélite 
coa telefonía ToIP e GSM. SI SI LC.5 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

4 Sistemas de radiocomunicacions para telefónia. Implantación dunha estación base. 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Caracteriza sistemas de radiocomunica-
cións para telefonía, identificando a súa estru-
tura e analizando o funcionamento dos equi-
pamentos que a integran. 

 CA3.1 Identificáronse regulamentos e normativas. SI SI PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA3.2 Definíronse os sistemas de radiocomunicación 
segundo a súa colocación (urbana, rural, móbil, etc.), a 
tecnoloxía e a cobertura (local e metropolitana). 

SI SI PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA3.3 Identificouse a estrutura das redes terrestres 
fixas e móbiles de radiocomunicacións. SI SI PE.3 ou PT*.3 – Documentación do tema 

 CA3.4 Recoñecéronse as infraestruturas e as redes da 
telefonía vía satélite. SI SI PE.4 ou PT*.4 – Documentación do tema 

 CA3.5 Recoñecéronse características dos equipamen-
tos e das instalacións asociadas (medios de transmi-
sión, sistemas radiantes e de alimentación, etc.). 

SI SI PE.5 ou PT*.5 – Documentación do tema 

 CA3.6 Identificáronse as interfaces de conexión entre 
os equipamentos de radio e a rede troncal de comuni-
cación. 

SI SI PE.6 ou PT*.6 – Documentación do tema 

 CA3.7 Determináronse os parámetros de configuración 
dos equipamentos de radiocomunicacións. 

SI SI PE.7 ou PT*.7 – Documentación do tema 

 CA3.8 Identificáronse os sistemas e os modos de acce-
so remoto e telecontrol aos equipamentos. SI SI PE.8 ou PT*.8– Documentación do tema 



 

 

Páxina 5 de 13 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Sistemas de radiocomunicacions para telefónia. Implantación dunha estación base. 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 - Instala estacións base interpretando 
planos e esquemas, aplicando técnicas especí-
ficas de montaxe e configurando equipamen-
tos. 

 CA4.1 Seleccionáronse os medios e os recursos especí-
ficos para a instalación. SI SI PE.9 ou PT*.9 – Documentación do tema 

 CA4.2 Realizouse a implantación da instalación. SI SI PE.10 ou PT*.10 – Documentación do tema 

 CA4.3 Colocáronse e fixáronse os equipamentos e os 
elementos auxiliares e de canalización. SI SI PE.11 ou PT*.11 – Documentación do tema 

 CA4.4 Tendeuse o cableamento da instalación. SI SI PE.12 ou PT*.12 – Documentación do tema 

 CA4.5 Conectáronse os equipamentos de telefonía, da 
rede troncal e das instalacións asociadas. SI SI PE.13 ou PT*.13 – Documentación do tema 

 CA4.6 Configuráronse os equipamentos celulares de 
telefonía, GSM, TETRA, etc. SI SI PE.14 ou PT*.14 – Documentación do tema 

 CA4.7 Aplicáronse os criterios de calidade e seguridade 
nas operacións de montaxe. SI SI PE.15 ou PT*.15 – Documentación do tema 

 CA4.8 Elaborouse a documentación técnica da monta-
xe. SI SI PE.16 ou PT*.16 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

5 Mantemento e seguridade en sistemas de telefonía 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efec-
tuando medicións e corrixindo avarías ou dis-
funcións. 

 CA7.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a 
detección de fallos e avarías. SI SI PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía 
do sistema. SI SI LC.1 – Documentación do tema 

 CA7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercu-
sións de avarías. SI SI PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización 
de avarías segundo a tipoloxía e as características. SI SI PE.3 ou PT*.3 – Documentación do tema 

 CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse 
as diferenzas obtidas e xustificáronse os resultados. SI SI PE.4 ou PT*.4 – Documentación do tema 

 CA7.6 Realizáronse as operacións de mantemento de 
acordo cos procedementos establecidos. SI SI LC.2 – Documentación do tema 

 CA7.7 Utilizáronse as ferramentas adecuadas para detec-
tar e corrixir problemas no sistema de telefonía. SI SI LC.3 – Documentación do tema 

 CA7.8 Documentáronse as intervencións. SI SI PE.5 ou PT*.5 – Documentación do tema 

RA8 - Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental, e iden-
tifica os riscos asociados, así como as medidas e 

 CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que 
supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os 
utensilios e as máquinas. 

  LC.4 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

5 Mantemento e seguridade en sistemas de telefonía 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

os equipamentos para os previr.  CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de 
seguridade.   LC.5 – Documentación do tema 

 CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de acci-
dentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc. 

  PE.6 ou PT*.6 – Documentación do tema 

 CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (protec-
cións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e 
os equipamentos de protección individual (calzado, 

 protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben em-
pregar nas operacións de montaxe e 

 mantemento. 

  PE.7 ou PT*.7 – Documentación do tema 

 CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferra-
mentas e máquinas coas medidas de seguridade e protec-
ción persoal requiridas. 

SI SI PE.8 ou PT*.8 – Documentación do tema 

 CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de 
protección persoal que cumpra adoptar na preparación e 
na execución das operacións de montaxe e mantemento 
dos sistemas de telefonía. 

SI SI LC.6 – Documentación do tema 

 CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación 
ambiental. SI SI PE.9 ou PT*.9 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

5 Mantemento e seguridade en sistemas de telefonía 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retira-
da selectiva. SI SI 

PE.10 ou PT*.10 – Documentación do 
tema 

 CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e 
equipamentos como primeiro factor de prevención de ris-
cos. 

SI SI LC.7 – Documentación do tema 

 * Se non é posible facer unha proba escrita (de xeito presencial), farase unha proba telemática (PT.) 

 

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



 

 

Páxina 9 de 13 

 

5.1. Mínimos exixibles: 

 Configurou sistemas privados de telefonía convencional, determinando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos. 

o Redes públicas de comunicacións: modelo de rede. Conmutación, encamiñamento e sinalización telefónica. QoS. Equipamentos de conmutación. Transmisión analó-
xica e dixital. 

o Tecnoloxías e interfaces de acceso. Liñas analóxicas e dixitais. Cable. HFC (híbrido de fibra e coaxial). Fibra. Pares de cobre. Xerarquías (banda estreita e larga). xDSL, 
RDSI,ATM. 

o SONET/SDH. DECT. Sinalización. Rede de usuario, topoloxía e estrutura. Accesorios de conexión e normativa. Terminadores de rede de acceso. PTR, S0, TR1 E1/T. 
Splitter¿s. 

o Provedores de servizos de telefonía. Configuración e programación de centrais privadas de conmutación (PBX). Terminais analóxicos e dixitais. 
o Tarxetas de liña externa. Sistemas sen fíos. Enlaces GSM e DECT, etc. Representación gráfica de sistemas de telefonía. Simboloxía. 

 Instalou sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus elementos. 
o Interpretación de planos para a implantación. Colocación de equipamentos. Conexión física de sistemas de telefonía. Interfaces e terminadores de rede. Centrais. 

Terminais fixos e sen fíos. Conexión de medios de transmisión de redes fixas e móbiles. Redes de usuario. Programación de equipamentos e terminais. Sistemas celu-
lares DECT e GSM. 

 Verificou a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuando medidas e configurando os equipamentos de comunicacións. 
o Técnicas de verificación de sistemas de telefonía. Parámetros básicos de configuración de sistemas de telefonía fixa. Software de programación, configuración e con-

trol. 
o Visualización da sinalización e tráfico. Medidas en telefonía. Técnicas de verificación da funcionalidade en telefonía fixa. 

 
5.2. Criterios de cualificación 
 
          1.- Exame teórico ----------------------------------- 80 %, se é posible de forma presencial. Se non pode ser realizarase de maneira telemática. 
          2.- Tarefas propostas ----------------------------- 20 % 
 
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 Análise dos sistemas de telefonía fixa e inalámbrica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA1 - Configura sistemas privados de telefonía 
convencional, determinando os servizos e selec-
cionando equipamentos e elementos 

 CA1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos siste-
mas e das redes de telefonía analóxica e dixital. 

LC.1 – Documentación do tema 

 CA1.2 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas 
das instalacións. 

LC.2 – Documentación do tema 

 CA1.3 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomunicacións. LC.3 – Documentación do tema 

 CA1.4 Identificáronse interfaces e terminadores de rede. LC.4 – Documentación do tema 

 CA1.5 Dimensionáronse instalacións fixas, centrais, servizos adicionais, 
terminais, etc., e a rede de usuario. PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA1.6 Dimensionouse a estrutura do servizo sen fíos (DECT, enlaces 
GSM, etc.). PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA1.7 Seleccionáronse elementos do sistema. PE.3 ou PT*.3 – Documentación do tema 

 CA1.8 Elaboráronse esquemas da instalación. PE.4 ou PT*.4 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

2 Configuración, instalación e programación de centrais privadas de telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 

 RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando 
tecnoloxías e servizos, e configurando os seus 
equipamentos e os seus elementos. 

 CA5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a insta-
lación. 

PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA5.2 Realizouse a implantación da instalación. LC.1 – Documentación do tema 

 CA5.3 Conectáronse os equipamentos de telefonía á rede do provedor. LC.2 – Documentación do tema 

 CA5.4 Recoñecéronse as posibilidades que ofrece a integración de servi-
zos de telefonía. 

PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces 
GSM, terminais fixos e móbiles, etc. LC.3 – Documentación do tema 

 X 

 RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións 
de telefonía, efectuando medidas e configuran-
do os equipamentos de comunicacións. 

 CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. LC.4 – Documentación do tema 

 CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamen-
tos, en local e de xeito remoto. 

LC.5 – Documentación do tema 

 CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento. LC.6 – Documentación do tema 

 CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas. PE.3 ou PT*.3 – Documentación do tema 

 CA6.5 Verificouse a comunicación entre os equipamentos fixos e o pro-
vedor de servizo. 

LC.7 – Documentación do tema 

 CA6.6 Verificáronse as condicións de radiación e cobertura. PE.4 ou PT*.4 – Documentación do tema 



 

 

Páxina 12 de 13 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Configuración, instalación e programación de centrais privadas de telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 CA6.7 Estableceuse comunicación entre equipamentos radiocelulares, 
coa rede troncal e entre estacións base. LC.8 – Documentación do tema 

 * Se non é posible facer unha proba escrita (de xeito presencial), farase unha proba telemática (PT.) 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

En xuño establécese un período de recuperación onde se resolverán as dúbidas sobre os contidos da materia aos alumnos con algún trimestre suspenso. 

Dentro deste período de recuperación fixaranse as actividades de recuperación e o exame presencial final, que se non pode ser de forma presencial farase de maneira telemática.  Esta 

proba incluirá as partes que non superou o alumnado nas distintas avaliacións. 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Na modalidade de FP a distancia a asistencia as titorías presenciais non é obrigatoria, polo que non se aplica a perda de dereito a avaliación continua.  

No mes de xuño fíxase un exame final para aqueles alumnos que non se presentaron ou non superaron algún dos exames trimestrais. 
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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. 

 
 


