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1. Identificación da programación 

 
           Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15014556 CIFP Coroso Ribeira 2019/2020 

  

Ciclo formativo 

Código de la familia 
profesional 

Familia profesional 
 

ELE Electricidade  e electrónica 

Código do ciclo formativo Ciclo formativo Grao 

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas  Ciclos formativos de grao medio 

Réxime 

Réxime de adultos 

 

Módulo profesional 

Código MP/UF Nome 
Sesions 

semanais 
Horas 
anuais  

Sesións 
anuais 

MP0237 
Infrestructuras comúns de telecomunicacións en 

vivendas e edificios 
6 123 123 

 

Profesorado asignado 

 
Profesorado asignado ao módulo 

Mª José Rodríguez Vila 

 

Considerando o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para 
a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, e de acorto coas Instruccións do 
27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso academico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, se realizan as seguintes adaptacións da 
Programación Didáctica do Módulo: 
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2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 
 

UD 1: 

Criterios de avaliación Mínimos exixibles  Peso orientativo 
CA1.1 - Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de 
telecomunicacións en edificios 

SI 50% 

CA1.2 - Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, 
telefonía e banda ancha 

SI 50% 

Total  100% 
 

UD 2: 
Criterios de avaliación Mínimos exixibles  Peso orientativo 
CA1.1 - Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de 
telecomunicacións en edificios. 

SI 50% 

CA1.2 - Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, 
telefonía e banda ancha. 

SI 50% 

Total  100% 

 
UD 3: 

Criterios de avaliación Mínimos exixibles  Peso orientativo 
CA2.1 - Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. SI 15 %  
CA2.2 - Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da 
instalación. 

SI 10% 

CA2.3 - Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación. SI 10% 
CA2.4 - Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 
instalación. 

SI 10% 

CA2.5 - Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade 
requirida. 

SI 10% 

CA2.6 - Utilizouse a simboloxía normalizada. SI 15% 
CA2.7 - Utilizouse documentación necesaria para a selección dos 
equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, 
técnicas, comerciais e normativas. 

NON 10% 

CA2.8 - Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada. NON 10% 
CA2.9 - Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da 
instalación. 

NON 10% 

Total 100% 

 

UD 4: 
 

Criterios de avaliación Mínimos exixibles  Peso orientativo 
CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, 
esquemas, regulamentación, etc. 

SI 20% 

CA3.2 - Realizouse a traza da instalación. SI 10% 
CA3.3 - Localizáronse e fixáronse canalizacións. SI 1% 
CA3.4 - Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc. NON 1% 
CA3.5 - Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do 
equipamento de cabeceira. 

SI 10% 

CA3.6 - Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, 
telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a 
edificios de vivendas. 

SI 1% 

SICA3.7 - Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. SI 10% 
CA3.8 - Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe. NON 1% 
CA3.9 - Realizouse unha selección do material instalado no exterior das 
edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico. 

NON 1% 

CA3.10 - Aproveitáronse convenientemente os materiais. NON 1% 
CA3.11 - Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos 
traballos realizados. 

NON 1% 
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CA3.12 - Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de 
eficiencia. 

NON 1% 

CA3.13 - Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización 
do traballo. 

NON 1% 

CA4.1 - Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da 
instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude 
de banda, atenuacións, interferencias, etc. 

NON 1% 

CA4.2 - Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de 
información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc. 

NON 1% 

CA4.3 - Orientáronse os elementos de captación de sinais. SI 10% 
CA4.4 - Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos 
sistemas da instalación. 

SI 10% 

CA4.5 - Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da 
instalación. 

NON 1% 

CA4.6 - Realizáronse probas funcionais e axustes. NON 1% 
CA4.7 - Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta 
utilizada. 

NON 1% 

CA6.1 - Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría. NON 1% 
CA6.2 - Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes 
causantes da avaría. 

SI 10% 

CA6.3 - Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado. NON 1% 
CA6.4 - Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do 
equipamento ou da instalación. 

NON 1% 

CA6.5 - Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida. NON 1% 
CA6.6 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. NON 1% 
CA6.7 - Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os 
procedementos utilizados e os resultados obtidos. 

SI 1% 

Total 100% 

 

UD 5: 
 

Criterios de avaliación Mínimos exixibles  Peso orientativo 
CA2.1 - Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. SI 20% 
CA2.2 - Aplicouse a normativa de ICT e o REBT na configuración da 
instalación. 

SI 10% 

CA2.3 - Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación. NON 10% 
CA2.4 - Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 
instalación. 

SI 10% 

CA2.5 - Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade 
requirida. 

SI 10% 

CA2.6 - Utilizouse a simboloxía normalizada. SI 10% 
CA2.7 - Utilizouse documentación necesaria para a selección dos 
equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, 
técnicas, comerciais e normativas. 

NON 10% 

CA2.8 - Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada. NON 10% 
CA2.9 - Prestóuselles especial importancia ás necesidades da propiedade da 
instalación. 

NON 10% 

Total 100% 

 
UD 6: 
      

Criterios de avaliación Mínimos exixibles  Peso orientativo 
CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, 
esquemas, regulamentación, etc. 

SI 20% 

CA3.2 - Realizouse a traza da instalación. SI 10% 
CA3.3 - Localizáronse e fixáronse canalizacións. SI 1% 
CA3.4 - Realizáronse operacións de montaxe de mastros e torretas, etc. NON 1% 
CA3.5 - Localizáronse e fixáronse os elementos de captación de sinais e do 
equipamento de cabeceira. 

SI 1% 

CA3.6 - Tendéronse os cables dos sistemas da instalación de televisión, 
telefonía, comunicación interior e seguridade no acceso a vivendas e a 
edificios de vivendas. 

SI 10% 
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CA3.7 - Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. SI 1% 
CA3.8 - Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe. SI 10% 
CA3.9 - Realizouse unha selección do material instalado no exterior das 
edificacións tendo en conta o contorno urbanístico e paisaxístico. 

NON 1% 

CA3.10 - Aproveitáronse convenientemente os materiais. NON 1% 
CA3.11 - Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos 
traballos realizados. 

NON 1% 

CA3.12 - Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de 
eficiencia 

NON 1% 

CA3.13 - Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización 
do traballo. 

NON 1% 

CA4.1 - Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da 
instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude 
de banda, atenuacións, interferencias, etc. 

NON 1% 

CA4.2 - Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de 
información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc. 

NON 1% 

CA4.3 - Orientáronse os elementos de captación de sinais. SI 10% 
CA4.4 - Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos 
sistemas da instalación. 

SI 10% 

CA4.5 - Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da 
instalación 

NON 1% 

CA4.6 - Realizáronse probas funcionais e axustes. NON 1% 
CA4.7 - Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta 
utilizada. 

NON 1% 

CA6.1 - Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría. NON 1% 
CA6.2 - Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes 
causantes da avaría. 

SI 10% 

CA6.3 - Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado. NON 1% 
CA6.4 - Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do 
equipamento ou da instalación. 

NON 1% 

CA6.5 - Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida. NON 1% 
CA6.6 - Operouse con autonomía nas actividades propostas. NON 1% 
CA6.7 - Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os 
procedementos utilizados e os resultados obtidos. 

SI 1% 

Total 100% 

 
Estes mínimos serán a referencia para configurar as tarefas, traballos de recuperación das 
partes non superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con 
perda de avaliación continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do 
módulo. A cualificación media das notas obtidas nas diferentes unidades didácticas (sempre 
e cando non se perderá o  dereito a avaliación continua), e cos seguintes pesos por contidos 
conceptuais  40% e contidos procedimentais  60%. Os contidos procedementais (prácticos ) 
serán sustituidos por traballos . 
As tarefas, traballos  puntuaranse de 0 a 10 puntos. Para superar a avaliación, o alumno/a 
ten que acadar como mínimo unha puntuación de 5 puntos en cada unha de elas. A non 
superación dunha das tarefas, traballos  implicará a avaliación suspensa.  
 
 
As UD7, UD8, UD9, UD10, UD11non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo 
que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020. Non 
se consideran mínimos esixibles nestas Unidades Didácticas, por no se ter impartido antes 
da suspensión das clases presenciais. Se impartirá os contidos novos de estas UUDD durante 
a 3º avaliación, a fin de que o alumnado siga coa súa formación que estaba inicialmente 
prevista na Programación. 
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Cualificación final 
 A avaliación final se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas na 1ª e 2ª avaliación, así 
como sobre as actividades de recuperación, reforzo e ampliación de aprendizaxes 
relacionados coas aprendizaxes impartidas con anterioridade ó Estado de Alarma. 

Os actividades novas, que permitan acadar unha formación ó alumnado, máis completa de 
cara ó vindeiro curso, non serán avaliables e unicamente serán tidas en conta de forma 
favorable para ó alumnado. 

A nota final será a resultante da media da 1ª e  2 ª avaliación debéndose acadar un mínimo 
de 5 en cada una das avaliacións. E incrementándose  un máximo de 2 puntos en función do 
número de tarefas de reforzo, repaso e ampliación entregadas en prazo, valoradas 
positivamente.  

 

3. Procedementos para a recuperación das partes non superadas 
 

3.1. Actividades de recuperación 

Durante a 3ª avaliación realizáranse tarefas de recuperación da/s avaliación/s suspensa/s ó 
alumnado. As mesmas consistirán en actividades, cuestións, exercicios, etc. As prácticas 
suspensas da 1ª e 2ª avaliación, serán sustituidas por un traballo onde se detalle o 
planificación, operacións, material, ferramenta empregada, debendo obter unha cualificación 
mínima de 5  para aprobar. 

 

3.2. Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda do dereito á 
avaliación continua (PD) 

Estarase ao disposto polas autoridades segundo a evolución do estado de restrición da 
mobilidade. 
De non poder realizarse de xeito presencial, o alumnado deberá ter un correo de gmail para 
a realización da primeira proba.   
Criterios de corrección : 
As preguntas de tipo conceptual levarán impresas na parte inferior a puntuación da mesma, 
e si esta consta de varios apartados levará a puntuación por apartado. O sistema de 
corrección empregado basease na máxima puntuación por cada apartado da pregunta 
contestada correctamente e con claridade. Na realización de esquemas, penalizaranse os 
fallos de simboloxía con -0,1 puntos. 

De pasar a primeira parte da proba poderá acceder á segunda proba, que de non poder 
realizarse de xeito presencial deberá realizar un traballo substitutivo, baseado nas probas de 
taller deseñadas. 
Segunda proba será práctica. Criterios de corrección : 
Valorase de 1 a 10 de acordo co obxetivo que se persigue en cada actividade. 

Nas actividades que se propoñan valoraranse os seguintes indicadores: 
 . Estética e limpeza, puntuación de 0 a 2.5 ptos. 
 Funcionamento da actividade/práctica no taller, puntuación de 0 a 2.5 ptos, e por 

cada fallo se descontará 0.5ptos. 
 Tempo de execución, puntuación de 0 a 2 ptos. Establecese para cada actividade un 

tempo máximo, e por cada hora de retraso descontaráse 1 pto. 
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 -Memoria da actividade, cuxa finalidade será a de documentar a práctica realizada. 
A súa cualificación será de 0 a 3 ptos, e para cuantificar a mesma se terá en conta 
unha serie de indicadores (de igual peso), e que serán os seguintes:  

- Estética / presentación. 
- Descrición da actividade e o seu funcionamento. 
- Cálculos mínimos necesarios. 
- Listado de materiais, descrición técnica. 
- Ferramentas e equipamento empregado. 
- A linguaxe empregada, e o rigor técnico. 

Para aprobar o módulo, será obrigatorio, obter un mínimo de 5 en cada unha das dos 
probas para facer media. A nota obtida será a media das dúas probas. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes 
anteriores ó estado de alarma para todo ou parte do alumnado 
Na 3ª avaliación se realizarán tarefas que reforcen, repasen ou amplíen os contidos previdos. 
Estarán a disposición do alumnado no Drive. 

Así mesmo, o alumnado, durante a 3ª avaliación, e de cara a mellora da súa formación, 
sempre que sexa  posible,  avanzará en actividades novas, relacionadas coas Unidades 
Didácticas 7,8,9,10 e 11, tendo en conta que as mesmas serán tidas en conta na avaliación 
do alumnado de forma positiva.  

 

Recursos e recursos: Correo electrónico , drive, apuntes, páxinas web 

 

 


