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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA.1 Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións. 

CA.1.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa. 

CA.1.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante 

algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA.1.3. Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as 

propiedades. 

CA.1.4. Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes 

ou moi pequenos e operar con eles. 

 

 RA2. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA.2.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa. 

CA.2.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA.2.3. Representáronse os números reais sobre a recta numérica. 

 

RA.3. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA.3.1. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA.3.2. Caracterizouse a proporción como expresión matemática. 

CA.3.3. Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de 

proporcionalidade. 

CA.3.4. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen 

magnitudes directamente e inversamente proporcionais. 

RA.4. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA.4.1. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA.4.2. Utilizáronse as TIC como medio de procura de información 
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CA.4.3. Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás 

RA.5.    Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos 

como recursos necesarios para a realización das actividades prácticas. 

CA.5.1. Utilizáronse as TIC como medio de procura de información 

CA.5.2. Identificáronse os materiais de laboratorio 

CA.5.3. Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as 

técnicas experimentais que se vaian a realizar no laboratorio 

CA.5.4. Recoñeceuse a necesidade de condicións de hixiene e seguridade para 

aplicar as técnicas experimentais nun laboratorio. 

RA.6.  Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que 

se presentana natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 

unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal. 

CA.6.1. Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e 

capacidade. 

CA.6.2. Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade. 

CA.6.3. Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do 

sistema métrico decimal e utilizando a notación científica. 

RA.7. Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que 

se presentana natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 

unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal. 

CA.7.1. Describíronse as propiedades da materia. 

CA.7.2. Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia. 

CA.7.3. Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais 

homoxéneos e heteroxéneos. 

CA.7.4. Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia 

e utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estado. 

CA.7.4. Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na 

natureza. 

CA.7.5. Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa 

temperatura de fusión e de ebulición. 

CA.7.6. Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando 

exemplos sinxelos. 

RA.8. Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes 

de mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se 

basea. 

CA.8.1. Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e 

mestura. 

CA.8.2. Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e 

compostos. 
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CA.8.3. Discrimináronse os procesos físicos e químicos. 

CA.8.4. Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os 

compostos e os elementos químicos. 

CA.8.5. Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas por 

métodos sinxelos. 

CA.8.6. Describíronse as características xerais básicas de materiais en relación 

coas profesións, utilizando as TIC. 

 

RA.9. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 

sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións 

que producen no organismo. 

 

CA.9.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo 

humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente. 

CA.9.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 

indicáronse as súas asociacións. 

CA.9.3. Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a 

función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor. 

CA.9.4. Diferenciouse entre alimento e nutrientes 

CA.9.5. Describíronse os distintos niveis de organización dos seres vivos 

CA.9.6. Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente 

aparellos e sistemas. 
  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os alumnos que suspenderon unha ou as dúas primeiras avaliacións 

realizarán a recuperación das mesmas mediante fichas con exercicios das 

distintas unidades que se lle enviarán por correo gmail. 

Os alumnos que aprobaron as dúas primeiras avaliacións realizarán fichas 

con exercicios de repaso. 

 Se a situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 permite     

retomar as clases presenciais, realizaráselle unha proba escrita en xuño a 

todos os alumnos que non teñan superado o curso. 

 

Instrumentos: 
 Resolución de exercicios e problemas de cálculo numérico 
 Cuestións de verdadeiro ou falso 
 Cuestións de completar frases 
 

 As porcentaxes de cada unidade na avaliación se obteñen a partir dos pesos de 
cada unidade na nota final. 
1º AVALIACIÓN: 
26% UD1: Números enteiros e decimais 
22% UD2: Números racionais e reais 
9% UD7: Materiales e instalación de laboratorio 
21% UD8: As magnitudes e a sua medida 
22% UD9: As formas da materia 
2º AVALIACIÓN: 
20% UD3: Proporcionalidades e porcentaxes 
15% UD4: Sucesións e progresións 
22% UD10: Mesturas e sustancias puras 
15% UD11: Enerxía 
28% UD12: Nutrición 

 

Cualificación final 

 
Alumnos con tarefas de repaso: 
Para obter a cualificación final do curso se tomará o 70% da nota media das dúas 
primeiras avaliacións e o 30%  da nota media das tarefas propostas durante o 
confinamento. 
Alumnos con tarefas de recuperación: 
  A nota destes alumnos obterase mediante a valoración das fichas de exercicios 
realizadas. Para aprobar con un 5 terán que presentar todas as fichas que se lle 
entregaron e ter o 50% dos exercicios resoltos de forma correcta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Se a situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 o permite, 

realizaráselle unha proba escrita en setembro a todos os alumnos que non 

teñan superado o curso. 

   Se non se pode realizar o exame, entregaráselle aos alumnos, por correo 

electrónico, unhas fichas de exercicios que deberán entregar resoltas polo  
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mesmo medio. Para aprobar teñen que ter o 50% dos exercicios propostos 

resoltos de forma correcta. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON PROCEDE 
 

Criterios de cualificación: 
 
NON PROCEDE 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Os alumnos que suspenderon unha ou as dúas primeiras avaliacións realizarán 
as fichas con exercicios das distintas unidades que se lle enviarán por correo 
gmail. 
Os alumnos que aprobaron as dúas primeiras avaliacións realizarán fichas con 
exercicios de repaso e reforzo. 
Non se avanzará materia nova por considerar que estes alumnos presentan 
moitas dificultades para traballar sen a axuda presencial do profesor 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para recuperar e repasar as distintas unidades se lle proporcionará aos alumnos un 
listado de páxinas web de youtube onde atopen explicacións sinxelas para aprender a 
realizar os exercicios que se lles propoñen. 
Todos os alumnos teñen móbil, de xeito que as tarefas propostas serán pensadas 
para que os alumnos poidan usar o móbil 

Materiais e recursos 
Utilizaranse vídeos de youtube con explicacións sinxelas sobre os temas a repasar ou 
recuperar. O Correo electrónico gmail para que utilicen o móbil e a aplicación abalar. 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  
 

Utilizarase o correo electrónico gmail e a web da xunta.  
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Asinado:  Mª Carme García 
 

Santiago de Compostela: 09/05/2020 
 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1- Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de 
sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica 

CA1.1-Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios 
CA1.2-Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica 
CA1.3-Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico 
CA1.6-Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos 

RA2- Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e 
aplicando as fases do método científico 

CA2.4-Traballouse en equipo na formulación da solución 
CA2.5-Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito 
coherente 
CA2.6-Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificacións ou refutacións das 
hipóteses emitidas 

RA3- Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas presentes en contextos reais, 
utilizando os instrumentos, as fórmulas e as técnicas necesarias 

CA3.2-Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para 
estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico 
CA3.3-Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades 
correctas 

RA5-Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a realización de 
prácticas de laboratorio sinxelas, medindo as magnitudes implicadas 

CA5.2-Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, 
etc.) 

RA6- Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos biolóxicos e na industria, 
argumentando a súa importancia na vida cotiá e describindo os cambios que se producen 

CA6.1-Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria 
CA6.3-Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía 
nela 
CA6.4-Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, 
neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica) 

RA7- Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e describe os efectos 
da contaminación xerada na súa aplicación 

CA7.1-Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear 
CA7.2-Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear 
CA7.3-Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou 
de mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares 

RA11- Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas básicas sobre o 
desenvolvemento sustentable e propondo accións para a súa mellora e a súa conservación 

CA11.1-Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable 

RA12-Relaciona as forzas que aparecen en situacións habituais cos efectos producidos tendo 
en conta a súa contribución ao movemento ou ao repouso dos obxectos e as magnitudes 
postas en xogo 

CA12.1-Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade 
CA12.2-Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, 
expresándoas en unidades de uso habitual 
CA12.5-Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante 
CA12.7-Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Seguimento e valoración de tarefas creadas para o repaso e  recuperación das 
avaliacións anteriores mediante fichas de exercicios  temporalizadas 
semanalmente as que o alumnado accede a  través da páxina web do centro, ou 
por correo electrónico ,e  ten que devolver ditas fichas feitas ao profesorado a 
través do correo electrónico .Posteriormente enviase ao alumnado as solucións. 

Instrumentos: 
Os instrumentos de contacto coa alumnado son : o correo electrónico, a páxina 
web do centro, teléfono  mobil e videoconferencia a través de webex. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
-Alumnos coas dúas avaliacións suspensas 
 A cualificación final será a nota acadada polo alumnado que teña entregadas as 
actividades de recuperación programadas neste terceiro trimestre. 
-Alumnado con PD 
A cualificación final será a nota acadada polo alumnado que teña entregadas as 
actividades de repaso programadas neste terceiro trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

O alumnado realizará unha única proba escrita adaptada ás aprendizaxes 
desenvolvidas durante as dúas primeiras avaliacións e puntuada de 0 a 10 puntos. 
Para superar o módulo debese acadar unha cualificación mínima de 5 puntos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso e recuperación: 
-Ficha de MRU,MRUA e Forzas. 
-Ficha de Sistemas de ecuacións e Ecuacións de segundo grado. 
-Ficha de Notación Científica e Números Enteiros. 
-Ficha de Potencias e Simplificar Expresións. 
-Ficha de Reaccións químicas e Enerxía nuclear. 
-Ficha de Polinomios. 
-Ficha de cálculo das áreas e dos volumenes 
-Solucións das fichas anteriores. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O traballo principal, dadas as circunstancias, foi por tarefas a través do correo 
electrónico, a páxina web do centro e videoconferencia por webex. 

Materiais e recursos Esquemas de teoría, fichas de exercicios de repaso e de recuperación 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado informa ao alumnado a través do correo electrónico, telefono 
mobil, videoconferencia a través de webex e a páxina web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

  

RA1 - Recoñece os equipamentos e os elementos das instalacións de circuíto pechado de 
televisión e sistemas de seguridade electrónica, con identificación das 
súas partes e as súas características máis salientables. 

CA1.1 Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación. 
dadas. 
CA1.2 Identificáronse as características físicas e as condicións ambientais que afectan á configuración 
(iluminación, temperatura, correntes de aire, obstáculos e accesos, etc.). 
 
CA1.3 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (cobertura, perdas, 
atenuacións e alcance, etc.). 

 

RA2 - Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de seguridade 
electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os 

 

CA2.1 Elaboráronse orzamentos. 
CA2.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións 
CA2.3 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais 
CA2.4 Interpretáronse os planos e os esquemas. 

 

RA3 - Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o 
que interpreta planos de localización e esquemas. 

CA3.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación 
CA3.2 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais 
CA3.3 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións 

 

RA4 - Pon a punto os equipamentos instalados, e configura o software de visualización e control 
CA7.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación. 
CA7.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das configuracións dos sistemas de alarmas de intrusión e 
incendios 

RA5 - Instala centrais de xestión de alarmas, sistemas de transmisión e elementos auxiliares 
aplicando técnicas de montaxe, para o que interpreta planos de 
localización e esquemas 

CA5.1 Elaboráronse orzamentos. 
CA5.2 Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das especificacións 
CA5.3 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais 
CA5.4 Interpretáronse os planos e os esquemas. 

 

RA6 - Monta equipamentos de seguimento e control, para o que interpreta a documentación 
técnica. 

CA6.1 Interpretáronse os planos e os esquemas. 
CA6.2 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais 
CA6.3 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas da disfunción e a súa repercusión na instalación. 

RA7 - Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo en conta a 
relación entre as disfuncións e as súas causas. 

CA7.1 Interpretáronse os planos e os esquemas. 
CA7.2 Seleccionáronse en catálogos comerciais os equipamentos e os materiais 
CA7.3 Elaboráronse orzamentos. 
CA7.4 Elaborouse no formato adecuado un informe das actividades desenvolvidas e dos resultados 
obtidos, que permitirá actualizar o histórico de avarías. 

RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 
os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr 

CA8.1 Aplicouse a normativa na configuración da instalación.  
CA8.2 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais e 
ferramentas, etc. 
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CA8.3 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de emerxencia, etc.) das 
máquinas e os equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de mecanizado. 

 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Non procede 

Instrumentos: Non procede 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Non procede 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non procede 

Alumnado de 
modulo 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Procedementos:  
Por ser un segundo curso, todos aqueles alumnos que non superaron o módulo no mes 
de marzo, deberán recuperar o módulo durante este trimestre.  

Debido ás circunstancias especias nas que nos atopamos, o alumno deberá realizar 
un proxecto integral que recolla as diferentes UD especificadas en programación 
propostas na aula virtual do centro, enviadas tamén no plan de recuperación 
individualizado, cada un realizará un traballo segundo o guión enviado no Plan 
individualizado 
 
 

 
Criterios de cualificación:  
 
Tendo presente que non podemos realizar a montaxe de circuítos para valorar os 
diferentes criterios de avaliación, basearemos a avaliación no desenrolo de un 
traballo tipo proxecto xeral de instalacións de seguridade tanto cabreadas coma 
inarámicas que incorpore os coñecementos que o alumno poida obter de informes 
técnicos e apuntes obtidos por internet ou aula virtual, onde desarrollará os 
seguintes items  
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 Escalas de valor para avaliar : 
 
 
PRESENTACION:  Cumpre os formatos indicados de texto e imaxes 
PLANOS :    Planos de ubicación ,  lugar, edificio, casa  
                     Planos de emprazamento de compoñentes e mecanismos utilizados  
CONTIDOS: Especifica características técnicas dos compoñentes utilizados.  
                     Realiza comentarios de funcionamento dos sistemas utilizados 
                     Utiliza documentación técnica  
CIRCUITOS E ESQUEMAS:  
                      Realiza adecuadamente circuítos e esquemas con 

                        conexionado de dispositivos e compoñentes utilizados 
                        Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxías. 

                      Emprazamento dos elementos nas instalacións de seguridade  en  
                        vivendas  e edificios segundo a área de aplicación. 

CONFIGURACIONS  E SOFTWARE: Instala e presentara ventas dos procesos de 
                       configuración e manexo de software utilizado nas programacións 
NORMATIVA E REGULAMENTACION: Determina as condicións necesarias para 

                         instalar determinados sistemas de seguridade ( sensores .  
                         actuadores. lugares, alturas, distancias)  
                         Consulta Normativa vixente. 
 
   ORZAMENTO: Presuposto dos compoñentes e mecanismos utilizados na  
                            montaxe e man de obra. 

 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Os proxectos integrais valóranse en función de unha escala de valores 
especificados nos criterios de cualificación. 
 
Presentación:                             5% 
Planos:                                       10% 
Contidos:                                   30% 
Esquemas e circuítos               30% 
Software e configuracións       10% 
Normativa e regulamentación  10% 
Orzamento                                   5% 
 
TOTAL                                        100% 
 
Para aprobar o traballo será necesario acadar un 5 entre todos os items 
especificados 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realización de un proxecto integral que incorpore as UD do modulo co 
seguente guion: 
 
1.- Proxecto alarma Paradox cabreada con sensores de incendio, presenza, ,      
     Intrusión. actuadores luminosos e acústicos con aviso telefónico en caso de  
     activación 
2.- Proxecto de alarma inarámica AJAX con sensores de presenza, inundación     
      dúas cámaras, que se  poida controlar o sistema  e ver imaxes  
      das cámaras remotamente  
      
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

.- Consultar documentación técnica de apuntes e internet  

.- Buscar documentación necesaria por internet de sensores, actuadores,    
    mecanismos    e compoñentes utilizados en sistemas de alarmas de 
seguridade  
.- Realizar esquemas de bloques 
.- Realizar esquemas de conexionado dos diferentes dispositivos utilizados  
.- Documentar con características técnicas dos dispositivos utilizados 
.- Buscar normativa vixente na colocación de dispositivos e  mecanismos 
.- Utilizar software virtual de configuración  
.- Anexar ventas de configuración e parámetros en cada caso  
  
  O proxecto integral seguira o seguente guión  
 

 
PRESENTACION:  Cumpre os formatos indicados de texto e imaxes ( 
                                (pdf,word)   
PLANOS :    Planos de ubicación (  lugar, edificio, casa ) 
                     Planos de emprazamento de compoñentes e mecanismos  
                     utilizados  
CONTIDOS: Especifica características técnicas dos compoñentes utilizados.  
                     Realiza comentarios de funcionamento dos sistemas utilizados 
                     Utiliza documentación técnica  
CIRCUITOS E ESQUEMAS:  
                      Realiza adecuadamente circuítos e esquemas con 

                        conexionado de dispositivos e compoñentes utilizados 
                        Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxías. 

                      Emprazamento dos elementos nas instalacións domóticas en  
                         vivendas  e edificios segundo a área de aplicación. 

CONFIGURACIONS  E SOFTWARE: Instala e presentara ventas dos 
procesos de configuración e manexo de software utilizado nas programacións 
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NORMATIVA E REGULAMENTACION: Determina as condicións necesarias  

                          
                          para instalar determinados sistemas demóticos.  ( lugares,  
                          alturas,  distancias)  
                         Consulta Normativa vixente. 

 

Materiais e recursos 
Software de AJAX  ( en Internet, aula virtual) 
Documentación : ( Apuntes clase, Internet, aula  virtual) 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Consultas: Wasap, aula virtual 
Envioas a: Aula virtual, correo electrónico 

TItoria :  Mercores 9,30 h Webex Meet 
.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

MP3011_ Comunicación e  sociedade I 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados ás Unidades formativas asociadas ao módulo; isto é: 
- MP3011_13. Comunicación en linguas galega e castelá I 
- MP3011_23. Comunicación en lingua inglesa I 
- MP3011_33. Sociedade I 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
MP3011_13. Comunicación en linguas galega e castelá I 

RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os princ ipios 
da escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas 
básicas.  

– CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de 
comunicación de actualidade e identificáronse as súas características 

principais.  
– CA1.2. Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita activa, 
identificando o sentido global e os contidos específicos dunha mensaxe oral. 
 

RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo.  
 
 
 
 

 

– CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de 
textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe realizar e 

en función da súa finalidade. 
– CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun 
texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos. 
– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na 

interpretación dos textos, extraendo conclusións para a súa aplicación nas 
actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos discriminatorios desde 
a perspectiva de xénero. 
– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 

secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e reformuláronse as 
conclusións obtidas. 
– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso. 
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– CA2.8. Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos 
escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a 
reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a comunicación 
escrita. 

– CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en 
conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado ao contexto. 
 

MP3011_23. Comunicación en lingua inglesa I 

RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral 

en lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión,  
ben estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e 
frecuente de ámbito persoal, público ou profesional. 

– CA1.1. Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión 

precisa das mensaxes recibidas. 
– CA1.2. Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes directas 
ou recibidas mediante formatos electrónicos, valorando as situacións de 
comunicación e as súas implicacións no uso do vocabulario empregado. 

– CA1.3. Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a 
información de xeito secuenciado e progresivo en situacións habituais 
frecuentes e de contido predicible. 
– CA1.4. Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e evidente que 

axuden a entender o sentido xeral da mensaxe. 
 

RA3. Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, 
público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de 

composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva. 

– CA3.1. Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos 
básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención e o seu contexto. 
– CA3.2. Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa 

básica do texto. 
– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado 
de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións 
habituais frecuentes, de contido moi predicible. 

– CA3.4. Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo ao 
propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas. 
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– CA3.5. Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito comunicativo, 
seguindo modelos estruturados. 
– CA3.6. Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e 
para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional. 

– CA3.7. Amosouse interese pola boa presentación dos textos escritos, 
respectando as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas, e seguindo 
sinxelas  pautas de revisión. 
– CA3.8. Utilizáronse dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos 

dos procesadores na composición dos textos. 
– CA3.9. Amosouse unha actitude reflexiva acerca da información que supoña 
calquera tipo de discriminación. 

MP3011_33. Sociedade I 

RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da 
Idade Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, 
analizando os factores e os elementos implicados, e desenvolvendo 

actitudes e valores de aprecio do patrimonio natural e artístico. 

– CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais 
características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas características no 

contorno máis próximo. 
– CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos 
territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e da Idade 
Antiga. 

– CA1.8. Elaboráronse instrumentos sinxelos de recollida de información 
mediante estratexias de composición protocolizadas, utilizando tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
 

RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas 
características principais, así como a súa persistencia na sociedade actual 

e no contorno inmediato. 

– CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa 

persistencia nas sociedades actuais galega e española, identificando os seus 
elementos principais. 
– CA2.5. Valoráronse os indicadores demográficos básicos das 
transformacións na poboación europea, española e galega durante o período 

analizado. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Traballos propostos polas docentes ao longo do período ( COVID 19). 
 Posible roba e/ou traballo telemático a realizar na data e horas 

establecidas.  

Instrumentos: 
 Traballos realizados polos discentes no período sinalado. 

 Proba escrita só no caso de non realizar os traballos. A proba será escrita e 
realizarase en dúas sesións nas que se desenvolverán exames teórico-
prácticos sobre os contidos do módulo.  

 

Cualificación final 

 
 Alumnado con avaliacións pendentes: 

o Presentación do 80% dos traballos enviados para a recuperación 
do módulo,  correctamente elaborados. 

o Proba escrita só no caso de non realizar os traballos. A proba 
será escrita e realizarase, se a situación sanitaria o permite,  de 
xeito presencial ou por medios telemáticos. Constará de dous 
exames, un para a unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e 
outro para as unidades 1 e 3(peso dun 70% na cualificación).  
Esta proba escrita estará superada cun 5. 

 Alumnado con dúas avaliacións aprobadas: 
o Media aritmética da primeira e segunda avaliación. 
o A esta media sumarase como máximo un punto,  se o alumnado 

presenta correctamente elaborados o 70 % dos traballos 
propostos polas docentes. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 Proba escrita. A proba será distribuída en dous exames escritos teórico  
prácticos e realizarase en dúas sesión proposta polo Cifp, unha para a 
unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e outra para as unidades 1 e 
3(peso dun 70% na cualificación).  

 

Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Presentar, correctamente elaborados, o 80% dos traballos enviados para a 
recuperación do módulo.  
Realizar unha proba escrita. A proba será escrita e realizarase, se a situación 
sanitaria o permite, de xeito presencial ou por medios telemáticos. Esta proba 
escrita estará superada cun 5 

 

Criterios de cualificación:  
o Presentación do 80% dos traballos enviados para a recuperación do 

módulo,  correctamente elaborados para alcanzar o aprobado (5). Para 
alcanzar a puntuación máxima deben realizarse o 100% dos traballos 
propostos, sen erros, no caso de que non sexa posible a realización da 
proba. 

o Proba escrita. A proba será escrita e realizarase, se a situación sanitaria o 
permite, de xeito presencial ou por medios telemáticos. Constará de dous 
exames, un para a unidade 2 (peso dun 30% na cualificación) e outro 
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para as unidades 1 e 3(peso dun 70% na cualificación). Esta proba escrita 
estará superada cun 5. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Traballos propostos e realizados e proba final. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliació n)  

Actividades  

o U.F.1. Comunicación en linguas galega e castelá I 
Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo ao 

léxico, estruturas gramaticais, expresión escrita e comprensión oral e escrita. 
- Repaso da ortografía. 
- Repaso das diferentes tipoloxías textuais. 
- Tarefas de comprensión e expresión escrita. 
- Actividades de comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación. 

 
o U.F.2. Comunicación en lingua inglesa I: 

Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo ao 
léxico, estruturas gramaticais, expresión escrita e comprensión oral e escrita. 
- Actividades de revisión e ampliación de vocabulario específico da unidade: 

descrición persoal, as novas tecnoloxías, as compras, o cine. 
- Actividades de repaso de estruturas gramaticais básicas: be e have got, 

present tenses, past tenses. 
-  Actividades de reforzo de comprensión oral: audios con preguntas de 

comprensión baseadas na temática descrita anteriormente. 
-  Actividades de reforzo de comprensión escrita: textos con preguntas de 

comprensión. 
-  Actividades de repaso e ampliación de expresión escrita: facer unha 

descrición persoal, escribir sobre a rutina diaria, facer un anuncio publicitario, 
escribir unha historia no pasado 

 
o U.F.3. Sociedade I 

Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo as 
paixases, as sociedades prehistóricas e cuestións demográficas. 
- Identificación de rasgos a partir de diferentes tipos de arquivos (vídeos e 

textos). 
 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

o Alumnado con conectividade: 
 Contacto a través do correo electrónico, da plataforma de traballo e das redes 

sociais (Instagram) para resolución de dúbidas, explicacións. 

 Explicación conxunta das tarefas a realizar. 

 Establecemento de datas límite de entrega de tarefas (con flexibilidade e 
atendendo ás necesidades/ problemas de cada alumno e adaptando esas 
datas de entrega) 

 Atención individualizada para a resolución de problemas de cada alumno. 
 
o Alumnado sen conectividade: 

 Contacto a través do titor para a entrega de tarefas. 

 Flexibilidade na data límite de entrega de tarefas. 

Materiais e recursos Apuntes, vídeos, enlaces, documentos e indicacións das docentes. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 10 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: : COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I_1º 

CB ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 

 

 

 
 
  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 10 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: : COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I_1º 

CB ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

Publicidade  

Envío á persoa titora para a súa comunicación ás familias. 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/


 
 

 

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educat i va pa ra o  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma  de  
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

MP3011_ Comunicación e  sociedade II 
Os contidos mínimos esixidos son aqueles criterios de avaliación establecidos no presente documento e parten da adaptación dos contidos mínimos que como tales 
foron deseñados na elaboración da programación do módulo; estes están vinculados ás Unidades formativas asociadas ao módulo; isto é: 
- MP3012_13. Comunicación en linguas galega e castelá II 
- MP3012_23. Comunicación en lingua inglesa II 
- MP3012_33. Sociedade II 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
MP3012_13. Comunicación en linguas galega e castelá II 

RA2. Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información 
escrita en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros 

contextos, aplicando á composición autónoma de textos de progresiva 
complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito 
estruturado. 

CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de 
textos en relación coa súa adecuación para o traballo que se desexe realizar e 

en función da súa finalidade. 
– CA2.2. Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto 
escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos. 
– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na 

interpretación dos textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios. 
– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo, revisando e reformulando as 
conclusións obtidas. 

– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro, preciso e adecuado 
ao formato e ao contexto comunicativo. 
CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta 

o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario 
correcto segundo as normas lingüísticas e a finalidade. 
– CA2.10. Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas 
gramaticais, comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas.  

RA3. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
castelá desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención do 

– CA3.1. Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período 
considerado, recoñecendo as obras máis representativas. 
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autor ou da autora e relacionándoos co seu contexto histórico, 
sociocultural e literario. 
 
 
 
 

– CA3.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras 
adecuadas ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos 
pautados. 
– CA3.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os 

temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos 
estilísticos máis significativos. 
– CA3.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra 
da literatura en lingua castelá, recollendo de forma analítica a información 

correspondente. 
RA4. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 

galega desde comezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo a 
intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu contexto 
histórico, sociocultural e literario. 

– CA4.1. Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período 
considerado, recoñecendo as obras máis representativas. 

MP3012_23. Comunicación en lingua inglesa II 

RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral 

en lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentación orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a 
temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, 
público e profesional. 

– CA1.1. Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a 

comprensión global e específica das mensaxes recibidas, sen necesidade de 
entender todos os seus elementos. 
– CA1.2. Identificouse a intención comunicativa de mensaxes directas ou 
empregando un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e 

marcadores de discurso, estruturadores (de apertura, continuidade e 
pechamento). 
– CA1.3. Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de 
estruturas gramaticais básicas en oracións sinxelas, de situacións habituais 

frecuentes e de contido predicible e concreto. 
– CA1.4. Identificáronse trazos fonéticos e de entoación esenciais que axudan 
a entender o sentido global e as ideas principais e secundarias da mensaxe. 
  

RA3. Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, 

– CA3.1. Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa 
intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando o seu contido global 
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público e profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e 
desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición. 

e específico sen necesidade de entender todos os seus elementos. 
– CA3.2. Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido 
xeral, a información esencial e as partes principais, mesmo cando o texto se 
organiza de distinta maneira. 

– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un 
repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso 
básicos e lineais, en situacións habituais frecuentes e concretas de contido 
predicible. 

– CA3.4. Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao 
propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa complexidade, en 
situación habituais e concretas de contido predicible. 
– CA3.5. Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito 

comunicativo, empregando os conectores máis frecuentes para enlazar as 
oracións. 
– CA3.6. Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas 
seguindo pautas sistemáticas e concretas de revisión e corrección. 
 

MP3012_33. Sociedade II 

RA1. Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a 
partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos 
da súa organización social, política e económica en distintos momentos, 
e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos. 

– CA1.3. Categorizáronse as características da organización social 

contemporánea, en especial a galega e a española, analizando a estrutura e as 
relación sociais da poboación actual e a súa evolución durante o período, 
utilizando gráficas e fontes directas seleccionadas. 
– CA1.4. Examinouse a evolución das relacións internacionais 

contemporáneas, elaborando explicacións causais e consecutivas que permitan 
desenvolver opinión propias sobre os conflitos actuais.  
–  CA1.6. Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa 
evolución 
histórica do Estado español e do territorio galego, identificando as súas 

fases de evolución, os principais conflitos e a súa situación actual. 
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RA2. Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se 
manifesta, inferindo pautas de actuación para acomodar o seu  

Comportamento ao cumprimento dos devanditos principios. 

– CA2.1. Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de 
Dereitos Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando a súa 
implicación para a vida cotiá. 
– CA2.2. Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de 

funcionamento das principais institucións internacionais, xulgando o seu papel 
nos conflitos mundiais. 
– CA2.3. Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos 
na extensión do modelo democrático, desenvolvendo criterios propios e 

razoados para a resolución destes. 
– CA2.4. Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español 
valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Traballos propostos polas docentes ao longo do período ( COVID 19). 
 Proba e/ou traballo telemático a realizar na data e horas establecidas.  

Instrumentos: 

 Traballos realizados polos discentes no período sinalado. 
 Proba escrita só no caso de non entregar os traballos. A proba será escrita 

e realizarase en dúas sesións nas que se desenvolverán exames teórico-
prácticos sobre os contidos do módulo.  

 

Cualificación final 

 

Criterios de cualificación:  

o Presentación do 80% dos traballos enviados para a recuperación do 
módulo,  correctamente elaborados para alcanzar o aprobado (5). Para 
alcanzar a puntuación máxima deben realizarse o 100% dos traballos 
propostos, sen erros, no caso de que non sexa posible a realización da 
proba. 

o Proba escrita só no caso de non entregar os traballos. A proba será escrita 
e realizarase, se a situación sanitaria o permite, de xeito presencial ou por 
medios telemáticos. Constará de dous exames, un para a unidade 2 (peso 
dun 30% na cualificación) e outro para as unidades 1 e 3(peso dun 70% 
na cualificación). Esta proba escrita estará superada cun 5. 

 

Proba 

extraordinaria de 
setembro 

(FP Básica) 

 Non hai. 

 

Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
No  hai alumnado pendente. 

Criterios de cualificación:  
o No  hai alumnado pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
No  hai alumnado pendente. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II 
 

 

 

 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliació n)  

Actividades  

o U.F.1. Comunicación en linguas galega e castelá I 
Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo ao 

léxico, estruturas gramaticais, expresión escrita e comprensión oral e escrita, 
así como á literatura. 

- Actividades de comprensión e expresión sobre textos escritos. 
- Repaso das diferentes cuestións literarias abordadas no curso. 
 

 
o U.F.2. Comunicación en lingua inglesa I: 

Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo ao 
léxico, estruturas gramaticais, expresión escrita e comprensión oral e escrita. 
- Actividades de revisión e ampliación de vocabulario específico da unidade: a 

rutina, experiencias pasadas, plans. 
- Actividades de repaso de estruturas gramaticais básicas: present tenses, past 

tenses, future forms 
-  Actividades de reforzo de comprensión oral: audios con preguntas de 

comprensión baseadas na temática descrita anteriormente. 
-  Actividades de reforzo de comprensión escrita: textos con preguntas de 

comprensión. 
-  Actividades de repaso e ampliación de expresión escrita: escribir sobre a 

rutina diaria, contar unha experiencia pasada, relatar plans de futuro 
 

o U.F.3. Sociedade I 
Tarefas de reforzo dos contidos dos dous primeiros trimestres, atendendo as 
sociedades democráticas, as sociedades actuais e os dereitos humanos e . 
- Traballo sobre o Antigo réxime. 
- Traballo sobre a democracia española. 
- Traballo sobre os conflitos  actuais e os dereitos humanos.  
 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

o Alumnado con conectividade: 
 Contacto a través do correo electrónico, da plataforma de traballo e das redes 

sociais (Instagram) para resolución de dúbidas, explicacións. 

 Explicación conxunta das tarefas a realizar. 

 Establecemento de datas límite de entrega de tarefas (con flexibilidade e 
atendendo ás necesidades/ problemas de cada alumno e adaptando esas 
datas de entrega) 

 Atención individualizada para a resolución de problemas de cada alumno. 
 
o Alumnado sen conectividade: 

 Contacto a través do titor para a entrega de tarefas. 

 Flexibilidade na data límite de entrega de tarefas. 

Materiais e recursos Apuntes, vídeos, enlaces, documentos e indicacións das docentes. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Por normativa vixente as programacións deben de estar publicadas nas webs 
polos equipos directivos. 

Publicidade  

Envío á persoa titora para a súa comunicación ás familias. 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/ 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
RA1. Caracteriza as instalacións das infraestruturas comúns de 
telecomunicacións (ICT) para a captación, a adaptación e a 
distribución de sinais de radiodifusión sonora e televisión (emisións 
terrestres e de satélite), para o que analiza a normativa e describe 
a función e as características dos espazos, os equipamentos e os 
elementos que a integran. 

CA1.1. Identificáronse os elementos e os espazos que integran a ICT. 
CA1.5. Identificáronse e recoñecéronse sobre planos os tipos de redes (distribución, 
dispersión e de usuario). 
CA1.6. Relacionouse cada elemento da ICT coa súa función e as súas características. 

RA2. Configura infraestruturas de telecomunicacións para a 
captación, a adaptación e a distribución de sinais de radiodifusión 
sonora e televisión, para o que realiza cálculos e elabora 
esquemas. 

CA2.3. Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos. 
CA2.6. Dimensionáronse as redes que compoñen a infraestrutura de comunicacións. 
CA2.7. Debuxáronse esquemas (xerais e de detalle) coa simboloxía normalizada. 

RA3. Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións 
para o acceso ao servizo básico de telefonía dispoñible ao público e 
redes dixitais de servizos integrados, para o que analiza a 
normativa e describe a función e as características dos elementos 
que a integran. 

CA3.1. Identificáronse os tramos que constitúen a rede de interior (rede de 
alimentación, distribución, dispersión e rede interior de usuario). 
CA3.4. Determináronse os elementos de conexión (puntos de interconexión, punto 
de distribución, punto de acceso a usuario e bases de acceso terminal). 
 

RA4. Configura infraestruturas de telecomunicacións para o acceso 
ao servizo de telefonía dispoñible ao público, para o que realiza 
cálculos e elabora esquemas sistemas microprocesados, comproba 
o seu funcionamento e verifica as súas prestacións. 

CA4.5. Dimensionouse a rede de distribución tendo en conta a necesidade futura 
estimada e do número de verticais. 
CA4.6. Dimensionáronse as redes de dispersión e interior de usuario (número de 
estancias, superficies, etc.). 
CA4.7. Determinouse a colocación dos terminadores de rede. 
CA4.8. Seleccionáronse os elementos das instalacións. 
CA4.9. Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas informáticos.  

RA5. Caracteriza a infraestrutura común de telecomunicacións 
para o acceso ao servizo 
de telecomunicacións de banda larga, para o que analiza a 
normativa e describe a función e as características dos elementos 
que a integran. 
 

CA5.3. Identificáronse en planos ou esquemas os rexistros e os recintos da rede de 
distribución. 
CA5.4. Determináronse os elementos de conexión nos puntos de distribución final. 
CA5.5. Determináronse os elementos de conexión nos puntos de terminación de rede. 
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RA6. Configura infraestruturas de redes de voz e datos con 
cableamento estruturado, para o que analiza as características das 
redes e elabora esquemas. 

CA6.1. Avaliáronse as necesidades dos servizos que cumpra soportar. 
CA6.4. Seleccionáronse os equipamentos e os elementos (cableamentos, 
canalizacións, 
distribuidores, etc.) de cada subsistema. 
CA6.5. Seleccionáronse elementos e equipamentos dos recintos de telecomunicacións. 
CA6.7. Definíronse as condicións de seguridade dos recintos de telecomunicacións e 
cuartos de equipamentos. 
CA6.8. Elaboráronse esquemas da instalación utilizando programas informáticos. 

RA7. Determina as características das instalacións eléctricas para 
sistemas de telecomunicacións, 
para o que analiza os requisitos do sistema e dimensiona os 
elementos que as integran. 

CA7.1. Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e das 
instalacións 
de telecomunicacións (equipamentos de cabeceira, cuartos de telecomunicacións, 
tomas de terra, sistemas de captación de sinais, etc.). 
CA7.2. Dimensionáronse os mecanismos e os elementos da instalación. 
CA7.6. Colocáronse en esquemas dos recintos os mecanismos, as tomas de corrente, 
proteccións, etc. 
CA7.7. Verificouse a aplicación da normativa (REBT). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Baseándose nos criterios metodolóxicos que definen a ensinanza eminentemente 
activa e mantendo un criterio de atención a diversidade, o sistema de avaliación 
que se adoptará no módulo será o de avaliación continua, a avaliación 
adaptarase as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres 
do curso e os RA, CA imprescindibles mencionados no cadro 1, e as tarefas 
realizadas na fase non presencial só terán valor positivo sobre a avaliación 
acadada no 2º trimestre. 

Instrumentos: 
Probas escritas 
Probas tipo TEST 
Pobas feitas con aplicación informática. 
Cuestións sobre os contidos 

Cualificación final 

 Se considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando 
especialmente o grao de desenvolvemento  dos RA, CA imprescindibles 
mencionados no cadro 1 nos dous primeiros trimestres,  tendo en conta  que se 
acentuará o carácter diagnóstico e formativo para valorar os avances e atrasos 
producidos durante o 3º trimestre.  
Con esta premisa a base da avaliación será a obtida nos dous primeiros trimestres 
aplicando os criterios de cualificación contemplados no apartado 5 da 
programación de inicio deste curso para os RA e CA desenvolvidos nos trimestres 
mencionados. 

Sobre esa nota base o alumnado poderá acadar: 
- Aprobado das partes pendentes, para aqueles estudantes que tiveran algunha 

parte pendente das avaliacións anteriores, realizando as tarefas de recuperación 
propostas desas partes. 

- Incremento de ata un 25% da nota base realizadas as tarefas  propostas de repaso 
e reforzo, 10% de incremento, e ampliación, 15 % de incremento, no 3º trimeste 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

 

Criterios de avaliación: 
Acadar  os RA e CA que non superara e ten  reflexado no seu informe 
individualizado. 

Criterios de cualificación: 
 A nota de cada RA e CA obterase a partir das tarefas individualizadas, traballos 
personalzados e supostos prácticos adaptados as condición do traballo 
telemático realizados polo estudante, mediante unha ponderación que se 
corresponderá co peso orientativo asignado na programación, mantendo a 
cualificación dos RA e CA   que  tiña superados  para así obter a cualificación final 
que está  detallada no apartado 5  da programación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Deseñanse actividades personalizadas, secuenciadas ao longo da fase de 
recuperación e adaptadas ás condicóns actuáis para a recuperación das partes 
non superadas e que cada estudante  acade os RA e CA  reflexados no seu 
informe individualizado. 
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Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
 

As actividades para a recuperación das partes non superadas desenvolveranse buscando 
sempre que o estudante acade os RA e CA específicos de esta parte reflexados no informe 
individualizado. Para isto, se desenvolverán tarefas e simulacións de circuitos 
personalizados. 
 

As actividades a recuperar polo alumno/a teñen como obxectivo  tratar de que o estudante 
asimile os contidos e capacidades das actividades que se desenvolveron durante a 
avaliación, e que non lograron asimilar no seu momento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Distinguiranse 3 tipos de actividades: 
1. Recuperación: Tarefas específicas propostas de forma individualizada 

para aqueles estudantes que teñen pendente algunha das partes dos 
dous primeiros trimestres. 

2. Repaso e reforzo: propostas neste 3º trimeste sobre  RA e CA 
imprescindibles  que xa estaban vistos durante as clases presencias 
ata o día 13 de marzo de 2020, pero focalizados en aspectos de maior 
dificultade para o alumnado.  

3. Actividades de ampliación: propostas neste 3º trimeste sobre  RA e CA 
imprescindibles  que non estaban vistos durante as clases presencias 
ata o día 13 de marzo de 2020. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Este módulo ten un curso aberto na aula virtual do centro, o alumnado 
está matriculado nel  e ten o costume de traballar coas ferramentas 
específicas desta aula: acceso a documentación, realización e entrega de 
tarefas. 
Vanse propoñendo  os 3 tipos de actividades, apoiados por distintos 
materias (apuntes,videos, enlaces a páxinas,...)  
Propóñense tarefas para a súa resolución de modo secuencial  
especificando datas límite para a entrega de cada unha delas, e sempre 
cun foro de consulta aberto para que os estudantes poidan plantexar a 
súas dúbidas que son respondidas pola profesora.  
Ver documento de secuenciación de tarefas.  
Para o desenvolvemento desta metodoloxía é imprecidible a 
conectividade do alumnado e o funcionamento adecuado da aula virtual. 
 
Para o alumnado sen conectividade, consultar o plan específico de 
recuperación do vínculo escolar para este módulo 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento deste trimestre son imprescidibles os seguintes 
materiais e recursos: 
Equipamentos informáticos, instalación de rede con acceso a internet, 
impresora, escáner, webcam, micrófono, altofalantes, software de 
simulación ICT, software de debuxo técnico para a realización de planos e 
esquemas, videotutoriais, procesador de textos, folla de calculo, apuntes, 
presentacións, vídeos didácticos, etc,. Tódolos materias e recursos 
tecnolóxicos son aportados por a docente realizándose a actividade 
laboral no seu propio domicilio. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que a profesora empregará para informar ao 
alumnado será  o  servizo de mensaxería e foro da aula virtual o 
correo electrónico e, se algún estudante ou a familia tivera interese en 
contactar coa profesora a través de videoconferencia, ésta ten 
asignada a súa hora de titoría e nesa hora pode facelo a través de 
videoconferencia eduXunta coa plataforma webex.com. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de 
Aprendizaxe 

Criterios de Avaliación 

RA1. Realiza 
cálculos e medidas 
en circuítos 
eléctricos de 
corrente continua, 
aplicando principios 
e conceptos básicos. 

– CA1.1. Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades. 

– CA1.2. Identificáronse os compoñentes eléctricos e clasificáronse en función das súas características. 

– CA1.3. Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos. 

– CA1.4. Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de corrente continua. 

– CA1.5. Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade. 

– CA1.6. Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctrico. 

– CA1.7. Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, intensidade, etc.). 
 

  

RA2. Recoñece os 
efectos e os 
principios do 
electromagnetismo, 
e describe as 
interaccións entre 
campos magnéticos 
e correntes 
eléctricas. 

– CA2.1. Recoñecéronse as características dos imáns e as dos campos magnéticos que orixinan. 

– CA2.2. Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por correntes eléctricas. 

– CA2.3. Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. 

– CA2.4. Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas. 

– CA2.5. Describíronse as experiencias de Faraday. 

– CA2.6. Describiuse o fenómeno da autoindución. 

– CA2.7. Describiuse o fenómeno da interferencia electromagnética. 
 

  
RA3. Realiza 
cálculos e medidas 
en circuítos 
eléctricos de 
corrente alterna 
monofásica e 
trifásica, aplicando 
principios e 
conceptos básicos. 

– CA3.1. Identificáronse as características dun sinal alterno. 

– CA3.2. Identificouse a simboloxía normalizada. 

– CA3.3. Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en circuitos de corrente alterna monofásica. 

– CA3.4. Realizáronse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia. 

– CA3.5. Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia. 

– CA3.6. Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións. 
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RA4. Monta circuítos 
analóxicos, e 
determina as súas 
características e as 
súas aplicacións. 

– CA4.1. Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia. 

– CA4.2. Describíronse os parámetros e as características fundamentais dos circuítos analóxicos. 

– CA4.3. Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus símbolos. 

– CA4.4. Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos. 

– CA4.5. Verificouse o seu funcionamento. 

– CA4.6. Realizáronse as medidas fundamentais. 

– CA4.7. Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos. 
 

  
RA5. Determina as 
características e as 
aplicacións de fontes 
de alimentación, 
identifica os seus 
bloques funcionais, e 
mide ou visualiza os 
sinais típicos. 

– CA5.1. Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáronse co seu símbolo. 

– CA5.2. Describiuse o funcionamento dos bloques. 

– CA5.3. Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e conmutadas. 

– CA5.4. Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte. 

– CA5.5. Realizáronse as medidas fundamentais. 

– CA5.6. Verificouse o seu funcionamento. 
 

  

RA7. Monta circuítos 
lóxicos dixitais, e 
determina as súas 
características e as 
súas aplicacións. 

– CA7.1. Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. 

– CA7.2. Describíronse as funcións lóxicas fundamentais. 

– CA7.3. Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada. 

– CA7.4. Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais 
 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado realizará: 
- Tarefas de resolución de supostos prácticos ou exercicios. 
- Cuestionarios tipo test ou preguntas cortas 
- Probas escritas 

 
Todas elas está á disposición do alumnado na aula virtual. Cada unha delas leva 
indicado o CA ó que está asociada, a ponderación lle corresponde e o instrumento 
de avaliación asociado.  

Instrumentos: Os instrumentos de avaliación a utilizar serán probas escritas con 
modelo de solución e táboas de indicadores. Os criterios utilizados en cada 
instrumento de avaliación están á disposición do alumnado na aula virtual. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A cualificación 
final será a nota media da primeira e da segunda avaliación máis o 20% da nota 
da terceira avaliación.  
 
[(Nota 1ª Aval + Nota 2ª Aval) / 2 ] +( Nota 3ª Aval )*0,2 
 
Para o cálculo da nota da 1ª Aval e da 2ª Aval naqueles CA que non foran 
superados durante o curso escolar ata o 13 de marzo, a súa calificación será  
sustituída pola nota acadada na tarefa ou proba correspondente realizada nesta 
terceira avaliación. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non ha lugar 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Neste módulo os alumnos coa materia pendente xa foron avaliados na segunda 
avaliación obtendo cualificación positiva.  

Criterios de cualificación: 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso e reforzo das duás avaliacións 
anteriores, e propóñense actividades de ampliación dos criterios de avaliación 
temporalizados no terceiro trimestre que se consideran necesarios para o correcto 
desenvolvemento da progresión na aprendizaxe dos alumnos no segundo curso. 
Todas as actividades están colgadas na aula virtual con dirección URL 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=275 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O total do alumnado deste módulo dispón de conectividade. Este terceiro trimestre 
basearase na realización de actividades vía a aula virtual á que tódolos alumnos teñen 
acceso.  
A materia será dividida en períodos semanais. Proponse ó alumnado a consulta das  
presentacións elaboradas pola docente e de diversos vídeos explicativos online, que 
serán a base para realizar as tarefas propostas.  
 
Na aula virtual habilítase un foro semanal para consultas de dúbidas relativas ás 
tarefas de cada semana. Ademáis como tutora do grupo, unha vez á semana 
establécese unha reunión vía WEBEX con todo o grupo clase para a posta en común 
do estado das actividades e resposta a dúbidas ou inquietudes que non puideran ser 
resoltas por outro medio, e coñecer o estado do alumnado. 
 
Para o alumnado con perda de dereito de avaliación continua adquirida nos anteriores 
trimestres ou o alumnado desvinculado, seguirase o protocolo de actuación fixado 
polo centro que estamos pendentes de recibir.   

Materiais e recursos 

O material e as actividades son elaboradas pola docente e serán colgadas na aula 
virtual.  
 
Os recursos necesarios para o desenvolvemento das tarefas son:  un equipo 
informático con acceso a internet e/ou teléfono móbil ou tablet con tarifa de datos.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=275
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Tanto o alumnado como as familias serán informados vía mail e vía abalar 
desta adaptación da programación. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. Ademáis o alumnado tamén 
a terá dispoñible nas aulas virtuais de cada módulo. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe. Unidade formativa 1: Compoñentes e 
técnicas de electrónica básica. 

Criterios de Avaliación 

RA1. Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, analóxicos básicos, 
analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. 

– CA1.1. Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes pasivos e activos básicos. 

 – CA1.2. Relacionáronse e identificáronse os compoñentes cos símbolos normalizados en esquemas. 

 – CA1.3. Identificáronse a función e as características de compoñentes pasivos. 

 – CA1.4. Identificáronse a función e as características de compoñentes activos. 

 – CA1.5. Identificáronse compoñentes en esquemas. 

 – CA1.6. Consultáronse as características dos compoñentes nos manuais e nos catálogos. 

 – CA1.7. Medíronse os parámetros básicos dos compoñentes. 

 – CA1.8. Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

 – CA1.9. Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros eléctricos. 

RA2. Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a interrelación dos seus 
compoñentes. 

– CA2.1. Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. 

 – CA2.2. Xustificouse a interrelación dos compoñentes. 

 – CA2.3. Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos. 

 – CA2.4. Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos. 

 – CA2.5. Relacionáronse bloques funcionais, en circuítos electrónicos básicos. 

 – CA2.6. Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos. 

• RA3. Realiza tarefas de substitución de compoñentes en circuítos electrónicos básicos, 
aplicando técnicas de mecanizado, soldadura e acabamento. 

– CA3.1. Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compoñentes electrónicos 
(patillaxe, encapsulacións, temperaturas etc.). 

 – CA3.2. Substituíronse compoñentes electrónicos, aplicando técnicas de desoldadura e soldadura. 

 – CA3.3. Executáronse tarefas de interconexión en conectadores. 

 – CA3.4. Utilizáronse medios de protección contra descargas electrostáticas. 

 – CA3.5. Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe. 

 – CA3.6. Utilizáronse as ferramentas específicas para cada tipo intervención. 
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Resultados de Aprendizaxe.  Unidade formativa 2: Sistemas e 
dispositivos de telecomunicacións. 

Criterios de Avaliación 

• RA1. Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os subsistemas que os 
integran e analizando a súa función no conxunto. 

– CA1.1. Identificouse a función dos dispositivos electrónicos empregados en telecomunicacións 
(amplificadores, mesturadores, osciladores, moduladores, filtros etc.). 

 – CA1.2. Recoñecéronse os tipos de modulación, as súas características e as súas aplicacións. 

 – CA1.3. Elaborouse un diagrama dos bloques funcionais do sistema. 

 – CA1.4. Identificáronse os tipos de canles de comunicacións e as súas características. 

 – CA1.5. Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuencia. 

 – CA1.6. Definíronse as características dos receptores de radiofrecuencia. 

 – CA1.7. Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento en cada bloque. 

 – CA1.8. Visualizáronse ou medíronse sinais de entrada e saída nos subsistemas. 

  

  
 

 O módulo de Elementos de Sistemas de Telecomunicación ten carácter transversal e constitúe o soporte dos módulos do segundo curso polo que 

tódolos os seus RA e CA son imprescindibles, ante as circunstancias actuais, sen posibilidade de contar cos equipamentos, ferramentas, materias e 

espazos necesarios é imposible desenvolver os mesmos, polo que os RA2, RA3, RA4 e RA5 da unidade formativa 2 que figuran no currículo serán 

considerados como prescindibles, e constarán no informe individual de cada alumno para ser tidos en consideración no curso 2020/21. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Considerarase o conxunto das avaliacións de todo o curso, valorando 
especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias 
imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como nas actividades de 
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes 
anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre, sempre e canso se 
beneficie o alumnado. 
O alumnado que non supero a primeira ou segunda avaliación, ou ambas, realizará 
actividades individualizadas de recuperación. 
Para a avaliación das actividades teranse en conta os seguinte epígrafes: 
A) Entrega en prazo e forma das actividades on-line propostas polo profesor (25%). 
A tal efecto, para cada unha das tarefas indicaranse os prazos concretos de 
entrega, formatos e descrición das tarefas que o alumno debe realizar. 
Entenderase que unha actividade está entregada en prazo e forma cando están 
cubertos tódolos seus apartados e se cumpren os prazos estipulados. 
B) Calidade das actividades on-line (75%). A tal efecto valorarase o grao de 
calidade dunha actividade en función do número de tarefas correctamente 
realizadas e a dificultade das mesmas. 

Instrumentos: 
Rexistros do curso “Elementos de sistemas de telecomunicación” situado na aula 
virtual do centro, caderno de aula, listas de cotexo, probas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1. Farase a media aritmética das dúas primeiras avaliacións . No caso dos alumnos 
que realizaron actividades de recuperación da primeira e da segunda avaliación 
usarase a nota procedente destas actividades. 
2. As tarefas telemáticas da terceira avaliación, descontando as de recuperación, 
servirán para subir a nota final do módulo en ata un punto. A cualificación das 
actividades de recuperación xa foi considerada no apartado 1. 
3. Se o alumno superou a terceira avaliación, a cualificación final será a mesma ca 
da terceira avaliación 
4. A avaliación positiva obterase cunha cualificación maior ou igual a 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 
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pendente  
 

Criterios de cualificación: 
Non procede. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Repaso dos apuntamentos de transistores, polarización e amplificación. 
- Práctica de reforzo de fontes de alimentación 
- Práctica de polarización e caracterízación de amplificadores. 
- Exercicios de polarización de transistores. 
- Exercicios de recuperación de fontes de alimentación. 
- Actividades individualizadas de recuperación. 
Nota: tódalas prácticas serán realizadas mediante entornas de simulación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Adaptase a metodoloxía do curso ó sistema non presencial, polo que a proposta de 
actividades, seguimento e rexistros obteranse do curso “Elementos de sistemas de 
telecomunicación” situado na aula virtual do centro. Todo o alumnado está 
matriculado nel e ten o hábito de traballar coas ferramentas específicas desta aula: 
acceso a documentación, realización e entrega de tarefas. 
Alumnado sen conectividade: consultar o plan específico de recuperación do vínculo 
escolar para este módulo. 
O desenvolvemento das actividades realizarase en contornas de simulación. Isto 
supón a perda da perspectiva real que debe primar nas ensinanzas de formación 
profesional presencial. Esta deficiencia nas aprendizaxes será consignada nos 
informes individuais. 

Materiais e recursos 

Medios tecnolóxicos; Equipo informático fixo, instalación de rede con acceso a 
internet, impresora, escáner, tablet para acceso a videoconferencia, liña fixa, liña 
mobil. 
Software: de uso xeral como procesador de textos, folla de calculo, explorador web, 
etc. Específico coma simulación de circuítos e instrumentación electrónica. 
Documentación en soporte dixital: Apuntamentos, manuais, follas de características, 
presentacións, vídeos didácticos, etc. 
Medios corporativos: Aula virtual do centro (plataforma Moodle), correo electrónico, 
servizo de videoconferencia (Webex) e outros servizos proporcionados pola 
Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Unha copia da programación do módulo estará na aula virtual do centro no 
curso correspondente a este módulo formativo. Tamén haberá un apartado 
onde o alumnado poderá realizar consultas que serán respondidas polo 
mesmo procedemento. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s /n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
c ifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 
MÓDULO : EIE INSTEL2 
DEPARTAMENTO: FOL 
DATA 12/5/2020



ÍNDICE 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

4. Información e publicidade.  

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   1 8
CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: 

   

Manolo
Typewritten Text
EIE

Manolo
Typewritten Text



1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación 
imprescindibles

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

R A 1 . D e s e n v o l v e o s e u e s p í r i t o 
emprendedor identificando as capacidades 
a soc iadas a e l e de f i n indo i deas 
emprendedoras caracterizadas pola 
innovación e a creatividade.

 CA1.1. Identificouse o concepto de innovación 
e a súa relación co progreso da so- ciedade e o 
aumento no benestar dos individuos. 
– CA1.2. Analizouse o concepto de cultura 
emprendedora e a súa importancia como 
dinamizador do mercado laboral e fonte de 
benestar social. 
– CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa 
individual, a creatividade, a forma- ción, a 
responsabilidade e a colaboración como 
requisitos indispensables para ter éxito na 
actividade emprendedora. 
– CA1.4. Analizáronse as características das 
actividades emprendedoras no sector das 
instalacións de telecomunicacións. 
– CA1.5. Valorouse o concepto de risco como 
elemento inevitable de toda actividade 
emprendedora. 
– CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación, pola crea- 
tividade e pola súa factibilidade. 
– CA1.7. Decidiuse a partir das ideas 
emprendedoras unha determinada idea de 
nego- cio do ámbito das instalacións de 
telecomunicacións, que ha servir de punto de 
par- tida para a elaboración do proxecto 
empresarial. 
– CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto 
empresarial e valorouse a súa importan- cia 
como paso previo á creación dunha pequena 
empresa.
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RA2. Decide a oportunidade de creación 
dunha pequena empresa para o desenvolve- 
mento da idea emprendedora, tras a análise 
da relación entre a empresa e o contorno, 
do proceso produtivo, da organización dos 
recursos humanos e dos valores culturais e 
éticos.

– CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas 
e medianas empresas no tecido em- presarial 
galego. 
– CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da 
actividade empresarial e a necesidade de 
introducir criterios de sustentabilidade nos 
principios de actuación das empresas. 
– CA2.3. Identificáronse os principais 
compoñentes do contorno xeral que rodea a 
empresa e, en especial, nos aspectos 
tecnolóxico, económico, social, ambiental, de- 
mográfico e cultural. 
– CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade 
empresarial das relacións coa cliente- la, con 
provedores, coas administracións públicas, coas 
entidades financeiras e coa competencia como 
principais integrantes do contorno específico. 
– CA2.5. Determináronse os elementos do 
contorno xeral e específico dunha pequena ou 
mediana empresa instaladora de 
telecomunicacións en función da súa posible lo- 
calización. 

– CA2.6. Analizouse o fenómeno da 
responsabilidade social das empresas e a súa 
im- portancia como un elemento da estratexia 
empresarial. 
– CA2.7. Valorouse a importancia do balance 
social dunha empresa relacionada coas 
telecomunicacións e describíronse os principais 
custos sociais en que incorren estas empresas, 
así como os beneficios sociais que producen. 
– CA2.8. Identificáronse, en empresas de 
telecomunicacións, prácticas que incorporen 
valores éticos e sociais. 
– CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais 
incorporando valores éticos e so- ciais. 
– CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura 
empresarial, e de comunicación e imaxe 
corporativas, así como a súa relación cos 
obxectivos empresariais. 
– CA2.11. Describíronse as actividades e os 
procesos básicos que se realizan nunha empresa 
de telecomunicacións, e delimitáronse as 
relacións de coordinación e de- pendencia 
dentro do sistema empresarial. 
– CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que 
inclúa a idea de negocio, a localiza- ción, a 
organización do proceso produtivo e dos 
recursos necesarios, a responsabili- dade social 
e o plan de márketing. 
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RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en 
conta as implicacións legais asociadas e o 
proceso para a súa constitución e posta en 
marcha.

– CA3.1. Analizouse o concepto de persoa 
empresaria, así como os requisitos que cómpren 
para desenvolver a actividade empresarial. 
– CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da 
empresa e determinándose as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha en relación coa súa 
idea de negocio. 
– CA3.3. Valorouse a importancia das empresas 
de economía social no sector das te- 
lecomunicacións. 
– CA3.4. Especificouse o grao de 
responsabilidade legal das persoas propietarias 
da empresa en función da forma xurídica 
elixida. 
– CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal 
establecido para cada forma xurídica de 
empresa. 
– CA3.6. Identificáronse os trámites esixidos 
pola lexislación para a constitución du- nha 
pequena ou mediana empresa en función da súa 
forma xurídica. 
– CA3.7. Identificáronse as vías de 
asesoramento e xestión administrativa externas 
á hora de pór en marcha unha pequena ou 
mediana empresa. 
– CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións 
para a creación e posta en marcha de empresas 
instaladoras de telecomunicacións tendo en 
conta a súa localización. 
– CA3.9. Incluíuse no plan de empresa 
información relativa á elección da forma xurí- 
dica, os trámites administrativos, as axudas e 
as subvencións. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

RA4. Realiza actividades de xestión 
administrativa e financeira básica dunha 
pequena ou mediana empresa, identifica as 
principais obrigas contables e fiscais, e 
formaliza a documentación.

– CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de 
contabilidade, así como as técnicas de rexistro 
da información contable: activo, pasivo, 
patrimonio neto, ingresos, gastos e contas 
anuais. 
– CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de 
análise da información contable, en es- pecial 
no referente ao equilibrio da estrutura 
financeira e á solvencia, á liquidez e á 
rendibilidade da empresa. 
Páxina 80 de 94 

– CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais 
(declaración censual, IAE, liquidacións tri- 
mestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena 
e dunha mediana empresa relaciona- das con 
instalacións de telecomunicacións, e 
diferenciáronse os tipos de impostos no 
calendario fiscal (liquidacións trimestrais e 
liquidacións anuais). 
– CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante 
procesos informáticos, a documenta- ción 
básica de carácter comercial e contable (notas 
de pedido, albarás, facturas, reci- bos, 
cheques, obrigas de pagamento e letras de 
cambio) para unha pequena e unha mediana 
empresa de instalacións de telecomunicacións, 
e describíronse os circuítos que recorre esa 
documentación na empresa. 
– CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e 
analizouse a viabilidade económica e finan- 
ceira do proxecto empresarial. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  durante a primeira e segunda avaliacions 
explicacions das UD e desenvolvimento do plan de empresa por 
parte do alumnado e probas escritas (PE) nun proceso de 
avaliacion continua.

Instrumentos: PE; TO e  LC. 

Cualificación 
final

Para  aprobar o módulo o alumnado debe ter aprobadas todas as 
avaliacions Cunha cualificación igual ou superior a cinco. A nota 
final do módulo será a media aritmética das dúas avaliacions.

Proba 
extraordinaria 
de setembro 
(FP Básica)

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliacion:.

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de recuperación semanais.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

Todos os alumnos teñen conectividade. Entrega semanal de 
tarefas mediante correo electrónico e aula virtual. 

Materiais e 
recursos

Material entregado polo docente mediante correo electrónico 
e documentación na aula virtual.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Información mediante correo electrónico, aula virtual do 
centro e tutoría semanal .

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Jose Manuel Rodriguez Arosa 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesarios 
para a montaxe 
e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, e describe 
as súas principais 
características e a súa funcionalidade. 

CA1.1. Identificáronse e clasificáronse os elementos e os compoñentes tipo 
dun equipamento eléctrico ou electrónico, en función da súa aplicación e da 
súa situación. 

 CA1.2. Identificáronse e clasificáronse os tipos de terminais e conectores 
máis utilizados en equipamentos eléctricos ou electrónicos. 

 
CA1.3. Identificáronse e clasificáronse as ancoraxes e as suxeicións tipo 
(parafusos,clips, pestanas, etc.) dun equipamento eléctrico ou electrónico, en 
función da súa aplicación,da rixidez e da estabilidade. 

 

– CA1.4. Identificáronse e clasificáronse as ferramentas (aparafusador 
eléctrico, aparafusadores planos e de estrela, chaves, etc.) normalmente 
empregadas na ensamblaxe dun equipamento eléctrico ou electrónico en 
función da súa aplicación e idoneidade. 

 
– CA1.5. Identificáronse e clasificáronse os medios e os equipamentos de 
seguridade persoal (luvas de protección, lentes, máscara, etc.), en función da 
súa aplicación e tendo en conta as ferramentas que se vaian utilizar. 

• RA2. Determina a secuencia das operacións de montaxe e 
desmontaxe de equipamentos 
eléctricos e electrónicos, interpretando esquemas e identificando os pasos. 

– CA2.1. Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos elementos 
e dos compoñentes dos equipamentos eléctricos e electrónicos. 

 – CA2.2. Interpretouse o procedemento e a secuencia de montaxe e 
conexión, a partir de esquemas ou guías de montaxe. 

 CA2.3. Identificouse cada elemento representados no esquema co elemento real. 

 
– CA2.4. Identificouse o procedemento e a secuencia de montaxe e conexión 
dos elementos 
(inserción de tarxetas, fixación de elementos, etc.). 

 – CA2.5. Definiuse o proceso e a secuencia de montaxe e conexión a partir 
do esquema ou da guía de montaxe. 
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• RA3. Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando 
esquemas e guías de montaxe, nas condicións de calidade e seguridade 
establecidas. 

– CA3.1. Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados 
para un modelo 
determinado. 

 CA3.2. Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías 
de montaxe. 

 – CA3.3. Preparáronse os elementos e os materiais que se vaian utilizar, 
seguindo procedementos normalizados. 

 CA3.4. Identificouse a localización dos elementos no equipamento. 

 CA3.5. Ensambláronse os compoñentes seguindo procedementos 
normalizados, aplicando as normas de seguridade destes. 

 
CA3.6. Fixáronse os compoñentes cos elementos de suxeición indicados nos 
esquemas ou nas guías de montaxe, aplicando o par de aperto ou presión 
establecidos. 

 – CA3.7. Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conectores 
electrónicos en placas de circuíto impreso. 

 – CA3.8. Aplicáronse técnicas de desmontaxe de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos. 

 -CA3.9. Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos. 

 – CA3.10. Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvolvidas e 
os resultados obtidos. 

 
– CA3.11. Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas 
de seguridade e protección ambiental. 

 
– CA3.12. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo 
unha actitude 
responsable, ordenada e metódica. 

• RA4. Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos 
aplicando técnicas 
básicas, e verifica a continuidade nas condicións de calidade e seguridade 
establecidas. 

– CA4.1. Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados 
para un modelo determinado de conexión. 
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 CA4.2. Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías 
de conexión. 

 – CA4.4. Dispuxéronse e colocáronse as pezas do conector e os cables. 

 
– CA4.8. Realizouse a conexión (soldadura, embornado e conector) segundo 
o procedemento establecido (posición de elementos, inserción do elemento, 
manobra de fixación,etc.). 

 – CA4.11. Dispuxéronse e colocáronse as etiquetas nos cables, segundo o 
procedemento establecido. 

• RA5. Realiza o mantemento básico de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, aplicando as técnicas establecidas en condicións de 
calidade e seguridade. 

– CA5.1. Seleccionáronse os esquemas e as guías indicados para un modelo 
determinado. 

 – CA5.2. Seleccionáronse as ferramentas segundo as operacións que haxa 
que realizar. 

 – CA5.3. Identificáronse os elementos para substituír, así como as súas 
características e a súa funcionalidade. 

 – CA5.5. Seleccionáronse as ferramentas necesarias para as operacións que 
se vaian realizar. 

 – CA5.7. Montáronse os elementos de substitución empregando as técnicas e 
as ferramentas apropiadas, segundo os requisitos de cada intervención. 

 – CA5.9. Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun documento 
co formato establecido. 

 CA5.11. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Mínimos esixibles: 
Seran os indicados nos apartados anteriores da programacion. 
Baseándose nos criterios metodolóxicos que definen a ensinanza eminentemente 
activa por descubrimento e mantendo un criterio de atención á diversidade, o 
sistema de avaliación que se adoptará no módulo será o que se menciona a 
continuación e no que se valorará: 
- Cumprimento e respeto das pautas e normas de seguridade que sexan de 
aplicación a cada unha das actividades programadas. 
- Cumprimento do alumnado nas tarefas de montaxe e mantemento, mediante a 
realización de prácticas e elaboración de informes memoria de cada unha delas. 
- Os coñecementos do alumnado, mediante a realización de actividades e tests 
de coñecementos ao final de cada tema ou grupo de contidos e un número 
determinado de probas escritas de contido teórico práctico en cada avaliación. 
(AS PROVAS PRACTICAS SE ADAPTARAN A TEORICAS, SEGUNA A NOVA 
SUTUACION COVI19) 
 
 
Instrumentos:  MEDIANTE PROVAS TEORICAS PARA RECUPERAR AS 
PARTES PENDENTES. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Tendo en conta os obxectivos marcados nos procedementos de avaliación, 
os criterios de cualificación ponderaranse en relación aos pesos asinados a 
cada criterio de avaliación e que de maneira resumida son os seguintes: 
(tendo en conta que en cada apartado debe de tener una nota minima de 2,5 
sobre10 puntos 
1ª AVALIACIÓN: 

 3 - 30% probas escritas de contido teórico práctico. 
  - 15% test de coñecementos durante as sesións. 

-20% actividades finais de cada tema 
- 35%  prácticas.(ESTA PUNTO SE SUSTITUIRA POR PROBAS TEORICAS) 
2ª AVALIACIÓN: 
- 30% probas escritas de contido teórico práctico. 
- 15% test de coñecementos durante as sesións 
- 20% actividades finais de cada tema 
- 35%  prácticas.(ESTE PUNTO SE SUSTITUYE POR PROBAS TEORICAS 
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Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
   Tendo en conta os obxectivos marcados nos procedementos de avaliación, os 
criterios de cualificación ponderaranse en relación aos pesos asinados a cada 
criterio de avaliación e que de maneira resumida son os seguintes: (tendo en 
conta que en cada apartado debe de tener una nota minima de 2,5 sobre10 punto 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

Os criterios de avaliación e cualificación que se aplicarán nas recuperacións 
serán os mesmos aplicados durante a avaliación. 
Probas teóricas: as actividades de recuperación tratarán de comprobar o 
coñecemento por parte do alumno dos contidos mínimos de cada unha das 
unidades formativas do currículo do módulo. 
Probas prácticas: as actividades de recuperación irán encamiñadas a realizar de 
novo de forma suficiente as montaxes prácticas calificadas con nota insuficiente 
durante o curso 
Dispón da convocatoria de Setembro para realizar unha proba de 
recuperación de todo o módulo, que se articulará en dúas partes (teórica e 
práctica)  
SE POR MOTIVOS DE CAUSA ESPECIALES NON SE PONE REALIZAR A 
PATE PRACTICA ESTA SUSTITUIRASE POR , TEORICA 
 

Alumnado de 
materia pendente 

Non procede 
 

 
Non procede 
 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O traballo no terceiro trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, 
reforzo e recuperación e adaptado en función de cada etapa, área ou 
materia, tendo en conta a situación de cada alumno ou alumna coa fin de 
non sobrecargalos de tarefas excesivas. Pódense combinar traballos 
individuais ou en equipo, especificamente da materia ou interdisciplinares, 
etc, coas probas que se estimen procedentes para a valoración do traballo 
realizado 
CONCRETANTO 
Fichas dos temas 4 , temas 5  tema 6 Según libro de texto 
Entrega de todas as fichas de traballo que se lle envian . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

CON CONECTIVIDADES : CORREO ELECTRONICO  ,VIDEO CONFERENCIA. 
SEN CONECTIVIDADES:POSIBILIDAD DE CORREO ORDINARIO. 

Materiais e recursos CORREO ELECTRONICO Y WEBEX. 
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Jose Manuel Rodriguez Arosa 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1- Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de 
montaxe, logo de seleccionar as compoñentes. 

CA1.1 Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento 
microinformático. 

CA1.2 Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base. 

CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para a ensamblaxe 
de equipamentos microinformáticos. 

CA1.4 Ensambláronse a placa base, o microprocesador, os elementos de 
refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de lectura e 
gravación, e a tarxeta de rede, entre outros, para o que se interpretou a 
documentación técnica. 

CA1.5 Configuráronse os parámetros máis significativos da bios, e actualizouse 
seguindo os pasos descritos en fábrica. 

CA1.6 Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico para verificar as 
prestacións do conxunto ensamblado. 

CA1.7 Medíronse as tensións típicas das fontes de alimentación para computadores 

persoais. 

RA2- Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co 
hardware do equipamento e co software de aplicación. 

 CA2.1 Analizáronse as funcións do sistema operativo.  

CA2.2 Describiuse a estrutura do sistema operativo.  

CA2.3 Analizáronse os sistemas de ficheiros máis importantes.  

RA3- Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas 
operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o 
seu uso 

CA3.1 Actualizouse un sistema operativo xa instalado.  

CA3.2 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de programas e 
aplicacións (antivirus e ferramentas de optimización do sistema, etc.).  

RA4- Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de 

fábrica dos equipamentos. 

CA4.1 Interpretáronse manuais de instalación.  

CA4.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo e 
correctivo. 

RA5- Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. 

CA5.1 Utilizáronse programas de tratamento de texto.  

CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo.  

CA5.3 Utilizáronse programas de bases de datos.  
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CA5.4 Creáronse presentacións utilizando programas específicos.  

CA5.5 Deseñáronse patróns.  

CA5.6 Utilizáronse outras aplicacións incluídas nun paquete ofimático (tratamento 
de imaxes e publicacións, etc.).  

CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico.  

CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet.  

CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet 

RA6- Mantemento equipamentos informáticos, tendo en conta a relación 
entre as disfuncións e as súas causas.. 

CA6.1 Describiuse o proceso de arranque dun computador. 

CA6.2 Configuráronse as versións máis habituais e representativas do programa de 
arranque dun equipamento. 

CA6.3 Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento 
microinformático (mala conexión de compoñentes, problemas en discos fixos, 
sobrequecemento do microprocesador, etc.). 

CA6.4 Utilizáronse programas de diagnóstico. 

CA6.5 Substituíronse compoñentes deteriorados, interpretando as especificacións de 
fábrica. 

CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos. 

CA6.8 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes e de software. 

RA7- Prevención de riscos laborais e protección ambiental. 

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de 
materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 

CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade 

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 
materiais, ferramentas, etc. 

CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de 
emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de montaxe e mantemento. 

CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  
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CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva 

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos. 

 

 

O módulo de Equipos microinformáticos constitúe o soporte dos módulos do segundo curso polo que tódolos os seus RA e CA son imprescindibles, ante as 

circunstancias actuais, sen posibilidade de contar cos equipamentos, ferramentas, materias e espazos necesarios e imposible desenvolver os mesmos polo que 

nos RA2 e RA3 que figuran no currículo serán considerados como prescindibles algún dos seus CA, e constarán no informe individual de cada alumno para ser 

tidos en consideración no curso 2020/21. 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  valorarase a aptitude do alumnado nas tarefas a realizar. Así 
como os seus coñecementos, mediante a realización de tarefas, cuestións e test de 
coñecementos durante as unidades ou grupos de contidos e se procede, probas de 
contido teórico vía telemática e/ou presencial se se dera o caso. 

Instrumentos:  

 listas de cotexo de: memorias, resumos  e tarefas propostas,  

 proba escritas vía telemática e/ou presencial (sempre que se poida). 

Cualificación final 

En caso de superar tódalas unidades didácticas impartidas durante o curso escolar, 
a nota a 3ª avaliación (nota final), será o resultado de sumar as notas obtidas en 
cada unidade didáctica multiplicadas polas porcentaxes asignadas a cada unidade 
no apartado 3 da programación inicial do curso 2019/20, se algunha unidade non 
se superara, a nota da 3ª avaliación será como máximo de  4 puntos, debendo 
proceder a recuperala segundo o procedemento establecido a continuación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: CA1.1 a CA1.7, CA5.1 a CA5.9 e CA7.1 a CA7.8. 

Criterios de cualificación: obterase unha nota mínima de 3.5 en cada parte das 
tarefas ou probas escritas vía telemática e/ou presencial (se se puidera)  e unha 
nota total maior ou igual a 5.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de tarefas extra para 
compensar as carencias detectadas, co obxectivo de acadar os mínimos exixibles. 
Estas tarefas serán teóricas ou prácticas (sempre que se poida) segundo as partes 
pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
  Cuestións, actividades de reforzo e ampliación. 
   https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=260 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os coñecementos, mediante a realización de actividades propostas e/ou probas 
escritas (tipo test ou preguntas curtas/longas) semanais a través da aula virtual para o 
afianzamento dos conceptos traballados. 
 
A aptitude nas tarefas a realizar. 
 
Cumprimento das pautas e normas de cada unha das tarefas a realizar. 
 
Reunións semanais, contacto diario en aula virtual e grupo de whatsapp. 

Materiais e recursos 

Libro de texto paraninfo, programas de diagnóstico, internet, ordenador e/ou móbil,  
apuntamentos na aula virtual, presentacións e plataformas: grupo de watsapp, webex 
e discord.  Tódolos materias e recursos tecnolóxicos son aportados polo docente 
realizándose a actividade laboral no seu propio domicilio. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=260
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través aula virtual e grupo de whatsapp. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 
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Unidades 

Formativas 

2. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

 Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrónica dixital: 

MP1052_12 

RA1. Identifica compoñentes de electrónica dixital, 
recoñecendo as súas características técnicas e a súa 
función nos circuítos. 

CA1.1. Analizáronse as funcións lóxicas fundamentais. 
CA1.2. Clasificáronse as familias lóxicas. 
CA1.3. Identificouse aplicación en equipamentos electrónicos dos integrados dixitais 
básicos. 
CA1.4. Analizouse a función e a aplicación de cada tipo de circuítos combinacionais. 
CA1.5. Recoñeceuse a simboloxía electrónica nos esquemas. 
CA1.6. Analizouse o funcionamento de circuítos dixitais secuenciais e a súa aplicación 
nos equipamentos electrónicos. 

RA2. Monta circuítos dixitais combinacionais, 
identificando compoñentes e bloques, e verifica o seu 
funcionamento. 

CA2.1. Aplicáronse as técnicas de montaxe dos integrados dixitais combinacionais. 
CA2.2. Identificáronse os bloques funcionais dos circuítos. 
CA2.3. Medíronse os parámetros dos integrados e dos circuítos dixitais combinacionais 
montados. 
CA2.4. Comparáronse cos valores indicados nas follas de características dos integrados 
e coa documentación relacionada co circuíto. 
CA2.5. Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáticos dos integrados 
dixitais combinacionais. 
CA2.6. Identificáronse as aplicacións dos circuítos dixitais combinacionais en equipamentos 
e sistemas electrónicos. 
CA2.7. Recoñeceuse a función de cada compoñente 

RA3. Monta circuítos dixitais secuenciais, recoñecendo 
as características de componentes e bloques, e verifica 
o seu funcionamento. 

CA3.1. Identificáronse os compoñentes electrónicos dixitais secuenciais (biestables, 
rexistros, contadores, etc.). 
CA3.2. Determinouse a secuencia lóxica de funcionamento do circuíto. 
CA3.3. Aplicáronse técnicas de simulación mediante programas informáticos dos 
circuítos secuenciais. 
CA3.4. Montouse o circuíto electrónico dixital secuencial cos compoñentes indicados 
no esquema. 
CA3.5. Recoñecéronse os equipamentos de medida específicos en sistemas dixitais 
secuenciais. 
CA3.6. Comprobáronse os sinais dos circuítos dixitais secuenciais. 
CA3.7. Identificáronse as aplicacións deses circuítos en equipamentos e sistemas 
electrónicos. 
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Lóxica de sistemas 
microprogramables: 

MP1052_22 

RA1. Configura dispositivos periféricos e auxiliares en 
sistemas microprocesados, comproba o seu 
funcionamento e verifica as súas prestacións. 

CA1.1. Interpretáronse esquemas e bloques funcionais. 
CA1.2. Identificáronse tipos de memoria. RAM. Estáticas. Dinámicas. ROM, 
PROM, EPROM, EEPROM e FLASH. 
CA1.5. Comprobouse o funcionamento de teclados, visualizadores, etc. 
CA1.6. Configuráronse controladores de portos de entrada e saídas dixitais. 
 

RA2. Identifica os elementos dunha linguaxe de 
programación, e escribe, modifica e depura o código 
de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. 

CA2.1. Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación. 
CA2.3. Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos sinxelos. 
CA2.4. Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando e 
modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida. 
CA2.5. Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os operadores 
propios da linguaxe elixida. 
CA2.7. Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na linguaxe elixida. 
CA2.8. Realizáronse operacións de E/S. 
CA2 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos. 
CA2.10. Probáronse e depuráronse os programas.  
CA2.11. Manexáronse módulos predefinidos na elaboración dos programas. 

RA3. Configura equipamentos dixitais 
microprogramables, programando funcións segundo 
a súa aplicación. 

CA3.1. Analizouse a estrutura interna dun circuíto microprocesado e a función de 
cada elemento. 
CA3.2. Distinguíronse tipos de circuítos microprogamables e as súas aplicacións. 
CA3.3. Elaboráronse e cargáronse programas de control. 
CA3.4. Verificouse o funcionamento mediante ferramentas software. 
CA3.5. Montáronse circuítos microprogramables. 
CA3.6. Medíronse os parámetros de entrada e saída. 

RA4. Desenvolve pequenas aplicacións electrónicas 
con circuítos microprogramables, elaborando os 
programas de control e utilizando a documentación 
técnica e as solución estándar dispoñibles. 

CA4.1. Elaboráronse as especificacións técnicas da aplicación. 
CA4.2. Elaboráronse os diagramas de bloques necesarios para resolver a nivel funcional a 
aplicación.  
CA4.3. Elaboráronse os esquemas eléctricos de principio, realizando ou adaptando, 
a partir de circuítos similares, os circuítos correspondentes a cada bloque funcional 
da aplicación. 
CA4.4. Realizáronse os cálculos dos circuítos aplicando as regras e as fórmulas adecuadas. 
CA4.5. Seleccionouse a tecnoloxía e os compoñentes do circuíto a partir dos manuais de 
compoñentes, asegurando a súa dispoñibilidade. 
CA4.7. Elaborouse o programa de control para o dispositivo microprogramable da 
aplicación, utilizando a linguaxe e as técnicas de programación máis axeitadas. 
CA4.8. Construíuse a maqueta, realizando a montaxe do circuíto, aplicando os procedementos 
adecuados. 
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RA5. Mantén equipamentos electrónicos dixitais e 
microprogramables, arranxando avarías e disfuncións. 

CA5.1. Resolvéronse disfuncións en circuítos combinacionais e secuenciais. 
CA5.2. Identificáronse os síntomas da disfunción ou avaría (fallos de comunicación, 
bloqueos de programa, ausencia de sinais de saída, etc.). 
CA5.4. Realizáronse medidas (oscilador de reloxo, transmisión de datos, valores de entrada e 
saída, etc.). 
CA5.5. Determinouse a avaría segundo os valores dos parámetros obtidos. 
CA5.6. Substituíuse o compoñente ou circuíto dixital responsable da avaría. 

CA5.7. Reprogramouse o circuíto microprogramable. 
 

O módulo de equipamentos microprogramables ten carácter transversal e constitúe o soporte dos módulos do segundo curso polo que todos os RA e CA son 

imprescindibles, ante as cicunstancias actuais, sen posibilidade de contar cos equipamentos, ferramentas, materias e espazos necesarios e imposible desenvolver 

os mesmos polo que os CA2.3 e CA2.11 do RA2 os CA3.3, CA3.5 e CA3.6 do RA3, os CA4.7 e CA 4.8 do RA4 e todos aos CA do RA5 a excepción do CA5.1 da UF  

lóxica de sistemas microprogramables son imprescindibles, que figuran no currículo serán considerados como prescindibles, e constarán no informe individual de 

cada alumno para ser tidos en consideración no curso 2020/21.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Baseándose nos criterios metodolóxicos que definen a ensinanza eminentemente 
activa e mantendo un criterio de atención a diversidade, o sistema de avaliación 
que se adoptará no módulo será o de avaliación continua, a avaliación 
adaptarase as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres 
do curso e os RA, CA imprescindibles mencionados no cadro 1, e as tarefas 
realizadas na fase non presencial só terán valor positivo sobre a avaliación 
acadada no 2º trimestre. 

Instrumentos: 
Probas tipo TEST 
Simulación de circuitos 
Cuestións sobre os contidos 

Cualificación final 

 Se considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando 
especialmente o grao de desenvolvemento  dos RA, CA imprescindibles 
mencionados no cadro 1 nos dous primeiros trimestres,  tendo en conta  que se 
acentuará o carácter diagnóstico e formativo para valorar os avances e atrasos 
producidos durante o 3º trimestre.  
Con esta premisa a base da avaliación será a obtida nos dous primeiros trimestres 
aplicando os criterios de cualificación contemplados no apartado 5 da 
programación de inicio deste curso para os RA e CA desenvolvidos nos trimestres 
mencionados. 

Sobre esa nota base o alumnado poderá acadar: 
- Aprobado das partes pendentes, para aqueles estudantes que tiveran algunha 

parte pendente das avaliacións anteriores, realizando as tarefas de recuperación 
propostas desas partes. 

- Incremento de ata un 25% da nota base realizadas as tarefas  propostas de repaso 
e reforzo, 10% de incremento, e ampliación, 15 % de incremento, no 3º trimester. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

Non hai 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
 

As actividades para a recuperación das partes non superadas desenvolveranse buscando 
sempre que o estudante acade os RA e CA específicos de esta parte reflexados no informe 
individualizado. Para isto, se desenvolverán tarefas e simulacións de circuitos 
personalizados. 
 
As actividades a recuperar polo alumno/a teñen como obxectivo  tratar de que o alumnado 
asimile os contidos e capacidades das actividades que se desenvolveron durante a 
avaliación, e que non lograron asimilar no seu momento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Distinguiranse 3 tipos de actividades: 
1. Recuperación: Tarefas específicas propostas de forma individualizada 

para aqueles estudantes que teñen pendente algunha das partes dos 
dous primeiros trimestres. 

2. Repaso e reforzo: propostas neste 3º trimeste sobre  RA e CA 
imprescindibles  que xa estaban vistos durante as clases presencias 
ata o día 13 de marzo de 2020, pero focalizados en aspectos de maior 
dificultade para o alumnado.  

3. Actividades de ampliación: propostas neste 3º trimeste sobre  RA e CA 
imprescindibles  que non estaban vistos durante as clases presencias 
ata o día 13 de marzo de 2020. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Este módulo ten un curso aberto na aula virtual do centro, o alumnado 
está matriculado nel  e ten o costume de traballar coas ferramentas 
específicas desta aula: acceso a documentación, realización e entrega de 
tarefas. 
Vanse propoñendo  os 3 tipos de actividades, apoiados por distintos 
materias (apuntes,videos, enlaces a páxinas,...)  
Propóñense tarefas para a súa resolución de modo secuencial  
especificando datas límite para a entrega de cada unha delas, e sempre 
cun foro de consulta aberto para que os estudantes poidan plantexar a 
súas dúbidas que son respondidas pola profesora.  
Ver documento de secuenciación de tarefas.  
Para o desenvolvemento desta metodoloxía é imprecidible a 
conectividade do alumnado e o funcionamento adecuado da aula virtual. 
 
Para o alumnado sen conectividade, consultar o plan específico de 
recuperación do vínculo escolar para este módulo 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento deste trimestre son imprescidibles os seguintes 
materiais e recursos: 
Equipamentos informáticos, instalación de rede con acceso a internet, 
impresora, escáner, webcam, micrófono, altofalantes, software de 
simulación ICT, software de simulación de circuitos, software de edición  
compilación e execución de programas para linguaxe C, videotutoriais, 
procesador de textos, folla de calculo, apuntes, presentacións, vídeos 
didácticos, etc,. Tódolos materias e recursos tecnolóxicos son aportados 
por a docente realizándose a actividade laboral no seu propio domicilio. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que a profesora empregará para informar ao 
alumnado será  o  servizo de mensaxería e foro da aula virtual o 
correo electrónico e, se algún estudante ou a familia tivera interese en 
contactar coa profesora a través de videoconferencia, ésta ten 
asignada a súa hora de titoría e nesa hora pode facelo a través de 
videoconferencia eduXunta coa plataforma webex.com 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a 
eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente. 

 
Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras 
sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e 
a lactación, e de menores. 

 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector das 
instalacións de telecomunicacións. 

 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais. 

Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis 
habituais do sector do transporte e mantemento de vehículos. 

Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co 
perfil profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións. 

 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 

 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo 
das persoas coa titulación de técnico en instalacións de telecomunicacións. 

 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou 
simulado, relacionado co sector de actividade. 

Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as 
responsabilidades de todos os axentes implicados. 

Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en 
todas as actividades da empresa. 

 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función 
dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais. 

 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na 
empresa en materia de prevención de riscos. 
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 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que 
inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia. 

Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral 
da titulación de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. 

Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se 
deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as 
súas consecuencias no caso de materializarse. 

 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 
situacións de risco atopadas 

 
Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar 
no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e 
o uso da caixa de urxencias. 

Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación 
do dereito do traballo. 

 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais. 

 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as 
medidas de fomento da contratación para determinados colectivos. 

 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. 

 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da 
vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que 
o integran. 

Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de 
formación e oportunidades de emprego ao longo da vida. 

Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais. 

 
Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor 
clave para a empregabilidade e a adaptación ás esixencias do proceso 
produtivo. 

 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades 
no acceso ao emprego e nas condicións de traballo. 
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 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil 
profesional de técnico en instalacións de telecomunicacións. 

 
Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a 
actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a 
formación precisa para as mellorar e permitir unha axeitada inserción laboral. 

 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as 
persoas coa titulación de técnico en instalacións de telecomunicacións. 

 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Realizaranse actividades de recuperación ou de ampliación relacionadas ben cos 
contidos da 1ª ou 2ª avaliación que non foron superados polo alumnado, ben cos 
contidos novos achegados ao alumnado nesta 3ª avaliación a través de 
videoconferencia ou de vídeos didácticos. Ditas actividades deberán ser 
completadas polo alumnado e enviadas ao profesor para a súa corrección. A 
cualificación das actividades realizarase a partir dunha rúbrica con tres parámetros 
(1punto=mal, 2 puntos=regular, 3 puntos=ben). No caso de ser cualificadas como 
“mal” pediráselle ao alumno/a que repita a actividade indicándolle os aspectos que 
debe mellorar.  
Instrumentos:  
Probas escritas (exercicios) enviados a través de mail ou aula virtual e grellas de 
avaliación.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
No caso do alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas, farase a media aritmética 
entre a primeira e segunda avaliación. A dito resultado sumaráselle ata 2 puntos en 
base ás cualificacións obtidas nas actividades de ampliación da terceira avaliación 
(maioría de actividades regular= 1 punto; maioría de actividades ben = 2 puntos. 
O alumnado con avaliacións pendentes que teña todas as actividades de 
recuperación “regular” acadará un 5 nesa avaliación; poderá obter maior 
puntuación en base ás actividades que teña valoradas como “ben” (un punto máis 
por cada actividade valorada cos 3 puntos). Farase a media aritmética e 
sumaráselle os puntos relativos á 3ª avaliación. Esta 3ª avaliación sempre terá 
carácter sumativo.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os recollidos da programación didáctica para o curso completo.  
 
 
Criterios de cualificación: 
As actividades que deberá completar o alumnado cualificaranse a partir dunha 
rúbrica con tres parámetros (1 punto=mal, 2 puntos=regular, 3 puntos=ben). No 
caso de seren cualificadas como “mal” pediráselle ao alumno/a que repita a 
actividade indicándolle os aspectos que debe mellorar e explicándolle novamente 
aqueles contidos que precise para completar correctamente a actividade. Todas as 
actividades deben ter unha cualificación mínima de “regular” (2 puntos) para seren 
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superadas. A cualificación final será de 5 se todas as actividades foron valoradas 
como “regular”; a puntuación final irá subindo un punto por cada actividade 
valorada como “ben”.  
 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas escritas (exercicios) enviados a través de mail ou aula virtual e grellas de 
avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A principal actividade de ensino-aprendizaxe centrarase nunha introdución teórica por 
parte do profesor empregando o sistema de videoconferencia. A continuación fará un 
repaso dos recursos cos que conta o alumnado na aula virtual para afondar nos 
contidos.  
Dous tipos de actividades que realizará o alumnado: 

 - Recuperación: para alumnado que non acadou a cualificación mínima de 5 
nalgunhas das avaliacións previas. Estas actividades serán basicamente exercicios 
teórico-prácticos relacionados cos contidos da 1ª e da 2ª avaliación respectivamente.  

 - Ampliación: para todo o alumnado; serán as actividades relacionadas co RA e CA’s 
da 3ª avaliación (ver apartado 1 deste documento).   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con conectividade: a metodoloxía que se empregará centrarase nos procedementos  
básicos da teleformación: clases similares ás presenciais pero a través de 
videoconferencia tratando de implicar ao alumnado para non perder a súa atención e 
motivación.  
Sen conectividade: falarase co alumnado por teléfono para ter unha sesión similar á 
que se terá co alumnado con conectividade. Enviaranse as tarefas e apuntamentos 
necesarios para realizalas por correo postal ao seu domicilio. A devolución das 
tarefas, de non ser posible realizar fotos e envialas por mail ou Telegram a través do 
teléfono móvil, serán recollidas no domicilio do alumnado empregando un servizo de 
mensaxería.   

Materiais e recursos 

Empregaranse os apuntamentos que están no repositorio da Aula Virtual así como 
vídeos didácticos, artigos de prensa, casos prácticos elaborados polo profesor, 
páxinas web, exercicios do manual e exercicios teórico-prácticos elaborados polo 
profesor. Algúns deses exercicios serán interactivos (a través da plataforma 
EDUCAPLAY).   
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase a través de videoconferencia e colgarase o documento na aula 
virtual.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s /n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
c ifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación 
imprescindibles

Resultados de Aprendizaxe. UF1  
Prevención de riscos laborais. Criterios de Avaliación

RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas 
das persoas traballadoras e empresarias 
relacionados coa seguridade e a saúde 
laboral.

CA1.1. Relacionáronse as condicións 
laborais coa saúde da persoa traballadora. 
– CA1.2. Distinguíronse os principios da 
acción preventiva que garanten o dereito á 
seguridade e á saúde das persoas 
traballadoras. 
– CA1.3. Apreciouse a importancia da 
información e da formación como medio 
para a eliminación ou a redución dos riscos 
laborais. 
– CA1.4. Comprendéronse as actuacións 
axeitadas ante situacións de emerxencia e 
risco laboral grave e inminente. 
– CA1.5. Valoráronse as medidas de 
protecc ión espec í f icas de persoas 
traballadoras sensibles a determinados 
riscos, así como as de protección da 
maternidade e a lactación, e de menores. 
– CA1.6. Analizáronse os dereitos á 
vixilancia e protección da saúde no sector 
do mantemento de equipamentos e 
sistemas electrónicos. 
– CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir 
as obrigas das persoas traballadoras en 
materia de prevención de riscos laborais.
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RA2. Avalía as situacións de risco 
derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e 
os factores de risco máis habituais do 
sector do mantemento de equipamentos 
e sistemas electrónicos.

– CA2.1. Determináronse as condicións de 
traballo con significación para a preven- 
ción nos contornos de traballo relacionados 
co perfil profesional de técnico superior en 
mantemento electrónico. 
– CA2.2. Clasificáronse os factores de risco 
na actividade e os danos derivados deles. 
– CA2.3. Clasificáronse e describíronse os 
tipos de danos profesionais, con especial 
referencia a accidentes de traballo e 
doenzas profesionais, relacionados co perfil 
pro- fesional de técnico superior en 
mantemento electrónico. 
– CA2.4. Identificáronse as situacións de 
risco más habituais nos contornos de 
traballo das persoas coa titulación de 
t é c n i c o s u p e r i o r e n m a n t e m e n t o 
electrónico. 
– CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de 
riscos nun contorno de traballo, real ou si- 
mulado, re lac ionado co sector de 
actividade

RA4. Determina as medidas de 
prevención e protección no contorno 
laboral da titulación de técnico superior 
en mantemento electrónico.

CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas 
de prevención e de protección que se 
deben aplicar para evitar ou diminuír os 
factores de risco, ou para reducir as súas 
consecuencias no caso de materializarse. 
– CA4.2. Analizouse o significado e o 
alcance da sinalización de seguridade de 
diversos tipos. 
– CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos 
de protección individual (EPI) axeitados ás 
situacións de risco atopadas. 
– CA4.4. Analizáronse os protocolos de 
actuación en caso de emerxencia. 
– CA4.5. Identificáronse as técnicas de 
clasificación de persoas feridas en caso de 
emerxencia, onde existan vítimas de 
diversa gravidade. 
– CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas 
de primeiros auxilios que se deben aplicar 
no lugar do accidente ante danos de 
diversos tipos, así como a composición e o 
uso da caixa de urxencias
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Resultados de Aprendizaxe. UF2  
equipos de traballo, dereito do traballo 

e da seguridade social, e procura de 
emprego

Criterios de Avaliación

RA1. Participa responsablemente en 
equipos de traballo eficientes que 
contribúan á consecución dos obxectivos 
da organización.

CA1.1. Identificáronse os equipos de 
trabal lo en s ituacións de trabal lo 
relacionadas co perfil de técnico superior 
en mantemento electrónico e valoráronse 
as súas vantaxes sobre o traballo individual. 
– CA1.2. Determináronse as características 
do equipo de traballo eficaz fronte ás dos 
equipos ineficaces. 
– CA1.3. Adoptáronse responsablemente os 
papeis asignados para a eficiencia e a efi- 
cacia do equipo de traballo. 
– CA1.4. Empregáronse axeitadamente as 
técnicas de comunicación no equipo de tra- 
ballo para recibir e transmitir instrucións e 
coordinar as tarefas. 
– CA1.5. Determináronse procedementos 
para a resolución dos conflitos identificados 
no seo do equipo de traballo. 
– CA1.6. Aceptáronse de forma responsable 
as decisións adoptadas no seo do equipo de 
traballo. 
– CA1.7. Analizáronse os obxectivos 
alcanzados polo equipo de traballo en 
relación cos obxectivos establecidos, e coa 
participación responsable e activa dos seus 
membros.
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RA2. Identifica os dereitos e as obrigas 
que se derivan das relacións laborais, e 
recoñéceos en diferentes situacións de 
traballo.

– CA2.1. Identificáronse o ámbito de 
aplicación, as fontes e os principios de 
aplica- ción do dereito do traballo. 
– CA2.2. Distinguíronse os principais 
organismos que interveñen nas relacións 
laborais. 
– CA2.3. Identificáronse os elementos 
esenciais dun contrato de traballo. 
– CA2.4. Analizáronse as principais 
m o d a l i d a d e s d e c o n t r a t a c i ó n e 
identificáronse as 
medidas de fomento da contratación para 
determinados colectivos. 
– CA2.5. Valoráronse os dereitos e as 
obrigas que se recollen na normativa 
laboral. 
– CA2.6. Determináronse as condicións de 
traballo pactadas no convenio colectivo 
aplicable ou, en ausencia deste, as 
condicións habituais no sector profesional 
rela- cionado co título de técnico superior 
en mantemento electrónico. 
– CA2 .7 . Va l o r á ron se a s med ida s 
establecidas pola lexislación para a 
conciliación da vida laboral e familiar, e 
para a igualdade efectiva entre homes e 
mulleres. 
– CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e 
identificáronse os principais elementos que 
o integran. 
– CA2.9. Identificáronse as causas e os 
efectos da modificación, a suspensión e a 
ex- tinción da relación laboral. 
– CA2.10. Identificáronse os órganos de 
representación das persoas traballadoras na 
empresa. 
– CA2.11. Analizáronse os conflitos 
colectivos na empresa e os procedementos 
de so- lución. 
– CA2.12. Identificáronse as características 
definitorias dos novos contornos de orga- 
nización do traballo.
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RA3. Determina a acción protectora do 
sistema da seguridade social ante as 
continxen- cias cubertas, e identifica as 
clases de prestacións.

CA3.1. Valorouse o papel da seguridade 
social como piar esencial do estado social e 
para a mellora da calidade de vida da 
cidadanía. 
– CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a 
estrutura do sistema de seguridade social. 
– CA3.3. Identificáronse, nun suposto 
sinxelo, as bases de cotización dunha 
persoa 
traballadora e as cotas correspondentes a 
ela e á empresa. 
– CA3.4. Determináronse as principais 
prestacións contributivas de seguridade 
social, os seus requisitos e a súa duración, 
e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns 
su- postos prácticos. 
– CA3.5. Determináronse as posibles 
situacións legais de desemprego en 
supostos prácticos sinxelos, e realizouse o 
cálculo da duración e da contía dunha 
prestación por desemprego de nivel 
contributivo básico.
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RA4. P lan i f ica o seu i t inerar io 
profesional seleccionando alternativas 
de formación e oportunidades de 
emprego ao longo da vida.

– CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, 
motivacións, actitudes e capacidades que 
permitan a toma de decisións profesionais. 
– C A 4 . 2 . To m o u s e c o n c i e n c i a d a 
importancia da formación permanente 
como factor clave para a empregabilidade e 
a adaptación ás exixencias do proceso 
produtivo. 
– CA4.3. Valoráronse as oportunidades de 
formación e emprego noutros estados da 
Unión Europea. 
– CA4.4. Valorouse o principio de non-
d i scr iminac ión e de igua ldade de 
oportunida- des no acceso ao emprego e 
nas condicións de traballo. 
– CA4.5. Deseñáronse os itinerarios 
formativos profesionais relacionados co 
perfil profesional de técnico superior en 
mantemento electrónico. 
– CA4.6. Determináronse as competencias e 
as capacidades requiridas para a activida- 
de profesional relacionada co perfil do 
título, e seleccionouse a formación precisa 
para as mellorar e permitir unha axeitada 
inserción laboral. 
– CA4.7. Identificáronse as principais fontes 
de emprego e de inserción laboral para as 
persoas coa titulación de técnico superior 
en mantemento electrónico 
– CA4.8. Empregáronse adecuadamente as 
técnicas e os instrumentos de procura de 
emprego. 
– CA4.9. Prevíronse as alternativas de 
autoemprego nos sectores profesionais 
relacionados co título.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA   DE   7 10
CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: 

   



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  durante a primeira e segunda avaliacions 
explicacions das UF1 e UF 2 e desenvolvimento de tarefas por 
parte do alumnado cunha avaliacion continua.

Instrumentos: LC; TO e PE. 

Cualificación 
final

A nota final do módulo será a media aritmética das dúas 
primeiras avaliacions . As tarefas telemáticas da terceira 
avaliacion servirán para subir a nota final do módulo en ata un 
punto.

Proba 
extraordinaria 
de setembro 
(FP Básica)

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: os CA anteriormente citados.

Criterios de cualificación: deberá  obter unha cualificación como 
mínimo de cinco (5) na proba escrita (PE) para aprobar o 
módulo.

Procedementos e instrumentos de avaliación: PE.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso dos RA da UF 1 dados antes da 
suspensión da actividade lectiva e para o alumnado con 
avaliacions pendentes, actividades recuperación mediante a 
realización das tarefas dadas polo docente  semanalmente ou 
quincenalmente.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

Todos os alumnos teñen conectividade. Entrega semanal ou 
quincenal de tarefas mediante correo electrónico e resolución 
de dubidas telemáticamente. Ao alumnado que ten que 
recuperar a data límite de entrega das  tarefas é o 25/5/2020. 
Habera un exame (PE) para recuperar avaliacions 
suspensas.

Materiais e 
recursos

Material entregado polo docente mediante correo electrónico 
e documentación colgada na aula virtual.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Información aos alumnos mediante correo electrónico, aula 
virtual do centro e tutoría semanal .

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
UF MP0559_12 Prevención de riscos laborais  

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral  

CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora. 
CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como 
as de protección da maternidade e a lactación, e de menores.  
CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector 
 CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais. 

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade 
profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco 
máis habituais do sector 

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados 
co perfil profesional de técnico. 
CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. 
CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e 
doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico. 
CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico 
CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado,  relacionado co sector de actividade 

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e 
identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. 

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa 
sobre prevención de riscos laborais. 
CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de 
riscos. 
CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación 
correspondente 
CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do 
título 

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno 
laboral da titulación correspondente 

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os 
factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse. 
 CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos 
CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas. 
CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. 
CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa 
gravidade. 
CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de 
diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias 

UF MP0559_22  Equipos de traballo, dereito do traballo e da  
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seguridade social, e procura de emprego 

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións 
laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo 

CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo. 
CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.  
CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. 
CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para 
determinados colectivos. 
CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral 
CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as 
condicións habituais no sector profesional relacionado co título. 
CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade 
efectiva entre homes e mulleres. 
CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Terase en conta a avaliación continua realizada ata o día 13 de marzo a través das probas teóricas 
correspondentes e actividades, debates ou exercicios prácticos realizados. 
 
Así mesmo, valorarase de maneira positiva a realización de tarefas de ampliación no terceiro 
trimestre, que consistirán en cuestionarios e traballos de investigación e reflexión persoal, e 
permitirán subir a nota final como máximo nun punto. 
 
O alumnado con as dúas avaliacións suspensas, realizará unha proba telemática, se a situación 
sanitaria non permite realizala de forma presencial. Para acadar o aprobado se deberá acadar unha 
nota igual ou superior a 5.  
Non terá que realizar esta proba de recuperación aquel alumnado cunha soa avaliación suspensa 
que entregue as tarefas do terceiro trimestre, sempre e cando a media aritmética das dúas 
avaliacións sexa igual ou superior a 4  

Instrumentos:  
Probas  obxectivas  e tarefas realizadas  
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
A nota final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. As tarefas de reforzo e 
ampliación realizadas polo alumnado na terceira avaliación de forma telemática, permitirán subir a 
nota final nun punto ou ben manter esa mesma nota, pero non baixala. 
 
Concretamente, estas tarefas de reforzo se cualificarán con 0,5 puntos se entregan a metade das 
tarefas, e 1 punto se entregan cando menos o 75% das tarefas. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
Os criterios de avaliación serán os mesmos que os estipulados na programación de inicio de curso. 

 
 
 

Criterios de cualificación: 
O alumnado co módulo pendente do primeiro curso e que houbesen pasado a segundo curso, 
deberán superar  unha proba no mes de xuño de contido teórico-práctico cun peso do 100% na nota 
final.  
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita que se realizará telemáticamente no caso de que se manteña a suspensión das 
clases presenciais.  
Esta proba  incluirá contidos traballados tanto nos temas como nas tarefas das correspondentes 
avaliacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso: Resolución de casos prácticos de nóminas 
Actividades de ampliación:  
- Análise das diferencias entre ERTEs e EREs, e busca de exemplos de ERTES 

iniciados como consecuencia do Covid-19 
- Cuestionario de supostos sobre a modificación, suspensión e extinción do contrato de 

traballo e lectura de noticia de prensa dun caso de despido colectivo. 
- Visionado documental Sicko sobre o sistema sanitario en USA e reflexión persoal 

sobre o sistema de Seguridade Social en España. 
- Cuestionario sobre as prestacións da Seguridad Social. 
- Análise de fortalezas e debilidades para a busca de emprego e elaboración CV e 

CVEuropass 
Actividades de recuperación: Proba baseada en supostos de aplicación teórica-práctica e 
preguntas tipo test 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Orientouse a ensinanza do módulo cara unhas aprendizaxes que relacionen os contidos 
teóricos coa práctica, proporcionando os recursos necesarios e planificando as situacións 
para que puidesen  levarse a cabo ditas aprendizaxes.  
A maioría das tarefas que tivo que facer o alumnado ata o 13 de marzo, se fixeron na clase 
para compartir dúbidas cos compañeiros e profesora,  e para facilitar o acceso aos 
recursos necesarios a todo o alumnado. 
A partir do 13 de marzo con motivo da suspensión das clases presenciais, decidiuse subir 
as tarefas a realizar polo alumnado na plataforma Google Drive, resolver dúbidas por 
correo electrónico e titoría co alumnado, así coma, entregar  material de apoio (plan de 
organización do terceiro trimestre, presentacións ppt, videos explicativos,…) 

 

Materiais e recursos 
Libro de texto, presentacións en powerpoint, videos explicativos sobre contidos dos temas, 
documentais,  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

  

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
c ifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 Identifica os elementos das infraestruturas comúns de 
telecomunicacións en vivendas e edificios 

CA 1.2 describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, 
telefonía e banda ancha 

 CA 1.3Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas 

 
CA 1.5 Describíronse os tipos e a función dos recintos (superior, modular e 
único) 

 CA 1.7 describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT 

RA2 configura pequenas instalacións de infraestruturas comúns de 
telecomunicacións en vivendas e edificios 

CA 2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da instalación  

 
CA 2.4 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 
instalación. 

 
CA 2.5 Realizáronse esbozos e os esquemas da instalación coa calidade 
requirida. 

 
CA 2.7 Utilizouse a documentación necesaria para a selección dos 
equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, 
técnicas, comerciais e normativas 

 CA 2.8 elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada 

RA3 Monta  instalacións de infraestruturas comúns de 
telecomunicacións en vivendas e edificios 

CA 3.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación :planos, 
esquemas, regulamentación, etc. 

 CA 3.2 Realizouse a traza da instalación 

RA4 Verifica e axusta os elementos das instalacións de infraestruturas 
comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios  

CA 4.1 Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: 
ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, 
atenuacións, interferencias 
 

 
CA 4.2 Utilizáronse ferramentas informáticas para a obtención de 
información: situación de repetidores, posicionamento de satélites, etc. 

MÓDULO: ICT
CURSO:2019/2020

CENTRO:CIFP A XUNQUEIRA
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RA5 Localiza avarias e disfuncións en equipamentos e instalacións de 
infraestruturas comúns de telecomunicacións aplicando técnicas de 
detección  e relaciona as disfuncións coas súas causas 

CA 5.3 Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións 

 
CA 5.4 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na 
instalación 

RA6 Repara instalacións de infraestruturas de telecomunicacións 
aplicando técnicas de corrección de disfuncións e, de ser o caso  de 
substitución de compoñente , tendo en conta as recomendacións de 
fábrica 

CA 6.1 Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría 

RA7 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental 

CA 7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación  
dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de 
transporte  

 
CA 7.3 Identificáronse as causas mas frecuentes de accidentes na 
manipulación  de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación. 

 

CA 7.6 Determináronse as medidas de seguridade e protección persoal  que 
cumpre adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e 
mantemento das instalacións de infraestruturas común de telecomunicacións 
en vivendas e edificios 

 
CA 7.7 Identificáronse as posible fontes de contaminación acústica, visual, 
etc. Do contorno ambiental 

 

 

MÓDULO: ICT
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado tratará de resolver as distintas tarefas plantexadas 
presentando unha memoria  de cada unha delas  

Instrumentos: O alumnado entregará un traballo memoria sobre os temas tratados 
na programación  

Cualificación final 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: que o alumnado identifique os compoñentes e materiais 
das distintas zonas das instalacións de vivendas e edificios, os riscos laborais, as 
especificacións técnicas das instalacións  
 
 
 

Criterios de cualificación: Traballo entregado 100% 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización dun traballo teórico 
 

MÓDULO: ICT
CURSO:2019/2020

CENTRO:CIFP A XUNQUEIRA

ponderada  das tarefas entregadas mais o traballo final cun peso de 50%, 50%  
O alumno debe acadar unha nota  mínima de 5, que se obterá da media 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6   
  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Están a disposición na aula virtual no seguinte enlace 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=277 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Reunións semanais, proposta de tarefas por semanas a través da aula virtual  

Materiais e recursos Aula Virtual, Plataforma webex, correo electrónico 

MÓDULO: ICT
CURSO:2019/2020

CENTRO:CIFP A XUNQUEIRA
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da aula virtual 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

MÓDULO: ICT
CURSO:2019/2020

CENTRO:CIFP A XUNQUEIRA
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r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: INFRAESTRUTURAS DE REDES DE DARTOS E SISTEMAS DE 
TELEFONÍA    
DEPARTAMENTO: ELECTRONICA 
DATA: 4 MAIO-2020 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: IRDST 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: IRDST 
 

  

 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Recoñece a configuración dunha rede de datos dunha área 
local, e identifica as características e a función dos equipamentos 
e dos elementos que a compoñen.  
 

CA1.1 Identificáronse os tipos de redes de datos.  
CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.  
CA1.3 Describíronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e 
bus, etc.).  
CA1.4 Describíronse os elementos da rede local e a súa función.  
CA1.5 Clasificáronse os medios de transmisión.  
CA1.6 Clasificáronse os equipamentos de distribución (switch e 
encamiñador, etc.).  
CA1.7 Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas 
aplicacións e as súas características.  

RA4 - Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de 
conexión e montaxe, con interpretación da documentación 
técnica.  

CA4.1 Identificouse a localización dos puntos de acceso, as antenas e 
as canles dispoñibles.  

RA5 - Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas 
tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a 
súa función no conxunto  
 

CA5.1 Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e 
recoñecé-ronse as diferenzas entre elas.  
CA5.2 Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con 
computadores, in-tegración de voz e datos, etc.).  
CA5.3 Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, listaxe 
telefónica, etc.).  
CA5.4 Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa 
función e as súas características.  
CA5.5 Debuxáronse os esquemas de conexión.  
CA5.6 Utilizáronse catálogos comerciais. . 

RA6 - Configura sistemas de telefonía con centrais PBX, logo de 
seleccionar os compoñentes e xustificar a selección.  

CA6.1 Describíronse as características técnicas dos sistemas de 
telefonía, as súas posibilidades funcionais e as prestacións.  
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CA6.2 Describíronse as características xerais e a función dos 
elementos que compoñen un sistema de telefonía (cableamento, 
puntos de acceso de usuario, terminais, etc.).  
CA6.3 Identificáronse as características da instalación (capacidade, 
tipos de liñas, interfaces de entrada, etc.).  
CA6.4 Utilizáronse programas informáticos de aplicación.  
CA6.5 Utilizáronse catálogos comerciais.  
CA6.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo 
diferentes especificacións.  
CA6.7 Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as 
conexións cos demais elementos asociados.  
CA6.9 Elaborouse o orzamento.  
CA6.8 Realizouse o esquema da instalación.  

RA7 - Instala centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e 
programación, con interpretación da documentación técnica.  

CA7.1 Localizouse a central.  
CA7.9 Realizouse un informe das actividades desenvolvidas, as 
incidencias e os resultados obtidos.  

RA9 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas 
e os equipamentos para os previr.  
 

CA9.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas 
e os medios de transporte.  
CA9.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, etc.  
CA9.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, 
alarmas e pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e os 
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular e 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe 
e mantemento.  
CA9.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.  
CA9.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  
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CA9.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  
CA9.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e os 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Por ser un segundo curso, todos aqueles alumnos que non 
superaron o módulo no mes de marzo, deberán recuperar o módulo 
durante este trimestre.  
Debido ás circunstancias especias nas que nos atopamos, o 
alumno deberá realizar as tarefas propostas na aula virtual do 
centro, cada un realizará aquelas tarefas relacionadas coas 
unidades didácticas nas que non acadou o mínimo esixible para 
superalas, e realizará un exame, relacionada con estas unidades, 
que será un cuestionario na aula virtual, en caso de seguir con 
estado de alarma, ou presencial, en caso de que teñamos unha 
reincorporación ás aulas.  

Instrumentos:  
Tarefas: 40%  
Exame 60%  

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
Para que un alumno aprobe o curso, a suma da nota obtida polas 
tarefas mais a da nota obtida no exame deberá ser igual ou 
superior a cinco.  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

(FP Básica) 

Non procede 

Alumnado   co 
módulo 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non procede 
 

Criterios de cualificación:  
   Non procede 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Clasificar as redes de datos atendendo aos distintos criterios: 
tamaño, velocidade, tecnoloxía de transmisión, tipo de 
transferencia de datos, medio de transmisión.  
Describir os elementos da rede.  
Clasificar: medios de transmisión, equipos de distribución e 
electrónica de rede.  
Realizar de planos, croquis e esquemas.  
Clasificar adaptadores de redes inarámicas.  
Clasificar tarxetas de rede tendo en conta a conexión ao 
ordenador e o estándar IEEE Ethernet 802.11x.  
Estudar os dispositivos inarámicos.  
Estudar outros dispositivos inarámicos distintos das tarxetas de 
rede.  
Analizar as características dun teléfono analóxico.  
Estudar o encamiñamento das chamadas telefónicas entre 
distintas centrais.  
Identificar operadoras telefónicas.  
Estudar uso da telefonía e internet.  
Decidir que servizos contratar.  
Clasificar os elementos empregados unha instalación telefónica.  
Clasificar os distintos modelos da centraliña telefónica, 
comprobando catálogos.  
Consultar manual da centraliña seleccionada.  
Facer informe das características da centraliña.  
Realizar táboas cos módulos internos e externos da centraliña.  
Analizar softphones libres na web.  
Buscar aplicacións TAPI e realizar resumen de provedores e 
dispositivos.  
Elaborar táboa de características das tarxetas de extensións da 
centraliña NCP500.  

Realizar informes sobre o procedemento de instalación da 
NCP500, eleborando esquema de procesos.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

A metodoloxía empregada neste terceiro trimestre é bastante 
similar á realizada nos dous primeiros trimestres do curso, si 
excluímos aqueles apartados nos que supón a realización, que 
por razóns obvias non se poden levar a cabo.  
A materia está toda incluida na aula virtual en formatos libro e 
PDF, así como os exemplos de aplicación, a partir destes 
apuntes o alumno deberá realizar ás tarefas propostas polo 
profesor unha vez repasada a parte teórica.  
Todas actividades, están incluídas nas tarefas propostas na aula 
virtual para a súa realización polo alumnado.  
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Non existe problema de conectividade, posto que o alumnado 
co módulo suspenso e a recuperar neste terceiro trimestre, non 
manifestou ningún problema de acceso á rede. 
 

Materiais e 
recursos 

Aula Virtual do CIFP A Xunqueira  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
Existe un contacto permanente co alumnado a través dun foro 
aberto na aula virtual do CIFP A Xunqueira, no que se 
comunica ao alumnado toda a información existente 
relacionada coa situación que estamos a vivir.  
Consultas: vía wasap, aula virtual 
Envíos documentación: correo electrónico. Aula virtual 
Tamén está fixada unha hora, os mércores de 9,30 a 10,30  
para atención vía Webex, de alumnado ou de pais de 
alumnos, previa cita.  
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2FPB  ELEC 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1. Selecciona os elementos que configuran as redes de transmisión 
de voz e datos, e describe as súas principais características e funcións. 

CA1.1. Identificáronse os tipos de instalacións relacionadas coas redes de 
transmisión 
de voz e datos. 

 
CA1.2. Identificáronse os elementos (canalizacións, medios de transmisión, 
antenas, 
armarios, racks, caixas, etc.) das redes de transmisión de voz e dat 

 
– CA1.3. Clasificáronse os tipos de medios de transmisión (par de cobre, 
cable coaxial, 
fibra óptica, etc.) empregados nas redes de transmisión de voz e datos. 

• RA2. Monta canalizacións, soportes e armarios en redes de 
transmisión de voz e datos, 
identificando os elementos no plano da instalación e aplicando técnicas de 
montaxe. 

– CA2.1. Seleccionáronse as técnicas e as ferramentas empregadas para a 
instalación 
e a adaptación de canalizacións en redes de transmisión de voz e datos. 

 
– CA2.3. Identificouse nun plano do edificio ou nunha parte do edificio a 
situación dos 
elementos da instalación de rede de transmisión de voz e datos. 

 
– CA2.8. Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas e 
sistemas utilizados 
para a montaxe de redes de transmisión de voz e datos. 

RA3. Desprega o cableamento dunha rede de voz e datos, e analiza o seu 
trazado. 

– CA3.1. Recoñecéronse os detalles dos medios de transmisión guiados 
utilizados en 
instalacións de redes de voz e datos durante o seu despregamento (categoría 
do cableamento, 
tipo de fibra óptica, espazos por onde que discorre, soporte para as 
canalizacións, 
etc.). 

 CA3.3. Cortouse e etiquetouse o cable. 
 CA3.4. Etiquetáronse os medios de transmisión guiados de redes de voz e datos. 
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– CA3.8. Traballouse con base na calidade e na seguridade requiridas 
durante o despregamento 
de redes de voz e datos. 

• RA4. Instala elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, 
recoñecendo e 
aplicando as técnicas de montaxe. 

– CA4.1. Ensambláronse os elementos de transmisión de voz e datos que 
consten de 
varias pezas. 

 
– CA4.2. Identificáronse os medios de transmisión de voz e datos en función 
da súa 
etiquetaxe ou das súas cores. 

 
– CA4.3. Instaláronse e fixáronse os sistemas ou os elementos de 
transmisión de voz e 
datos (hubs, switchs, routers, etc.) no seu lugar. 

 
– CA4.4. Instaláronse e fixáronse os sistemas ou elementos de transmisión 
sen fíos de 
voz e datos (antenas, amplificadores, etc.) no seu lugar. 

 
 

CA4.5. Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para a instalación de 
elementos 
e sistemas de transmisión de voz e datos. 

 
 

– CA4.8. Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas á hora de 
instalar 
elementos e sistemas de transmisión de voz e datos. 

• RA5. Realiza operacións básicas de configuración en redes locais, en 
relación coas súas aplicacións. CA5.1. Describíronse os principios de funcionamento das redes locais. 

 CA5.2. Identificáronse os tipos de redes e as súas topoloxías. 

 – CA5.3. Recoñecéronse os elementos das redes locais e identificáronse coa 
súa función. 

 CA5.4. Describíronse os medios de transmisión das redes locais. 

 
– CA5.7. Utilizáronse aplicacións informáticas para representar o mapa físico 
de diferentes 
redes locais. 
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• RA6. Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os 
requisitos derivados da instalación de redes para transmisión de datos. 

CA6.1. Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os 
requisitos 
e as actitudes necesarias para a instalación de redes para transmisión de 
datos. 

 

CA6.2. Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da 
colaboración, 
da motivación e da formación no éxito na instalación de redes para 
transmisión de 
datos. 

RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, 
e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os sistemas para os 
previr. 

– CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 

 CA7.2. Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 

 
CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

 

– CA7.4. Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
pasos de 
emerxencia, etc.) das máquinas e os sistemas de protección individual 
(calzado, protección 
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de 
montaxe e mantemento. 

 
– CA7.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas 
de seguridade e protección persoal requiridas. 

 CA7.6. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 

 
– CA7.8. Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e sistemas como 
primeiro factor 
de prevención de riscos. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Mínimos exixibles: os recollidos nesta programación 
Son os indicados nos puntos anteriores. 
Os coñecementos do alumnado, mediante a realización de actividades e tests de 
coñecementos ao final de cada tema ou grupo de contidos e un número determinado 
de probas escritas de contido teórico en cada avaliación. 
-O alumno con PD tera que facer todas as actividades que se envian por o medio 
establecido, entregando en plazo , e realizando o examen prova final. 

 
 

Instrumentos: 
Tendo en conta os obxectivos marcados nos procedementos de avaliación, os 
criterios de cualificación ponderaranse en relación aos pesos asinados a cada criterio 
de avaliación e que de maneira resumida son os seguintes: 
UD1: 50% probas escritas; 50% práctica (20% prácticas, 10% informes e memorias, 
20% actividades de aula) 
- UD2: 60% probas escritas; 40% prácticas e actividades finai 
UD3: 50% probas escritas; 50% práctica (20% prácticas*, 10% informes e memorias, 
20% actividades de aula) 
UD4: 50% probas escritas; 50% práctica (20% prácticas, 10% informes e memorias, 
20% actividades de aula 
UD5: 50% probas escritas; 50% práctica (30% prácticas e memorias, 20% actividades 
de aula) 
A distribución estimada por avaliacións é: 

…    1ª aval: UD1 e UD2 
 2…..2ª aval: UD3, UD4 e UD5 

 
A PROBAS PRACTICAS REALIZARONSE ANTES DO COVI19,. 
 PARA OS ALUMNOS CON PD, TERASE EN CONTA ESTA CONSIDERACION, 
ADAPTANDO ESTA PARTE A PROVAS TEORICAS. 
*no caso de que se poderá facer  
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O alumno debe acadar unha nota mínima de 4,5 na proba escrita para que se 
considere compensable e unha nota media de 5 no conxunto das probas escritas da 
avaliación para poder facer media co resto de probas e obter unha calificación 
positiva 
De non ser así, o alumno deberá recuperar os exames con nota menor a 4,5 durante 
as actividades de recuperación programadas. 
O alumno debe superar as probas prácticas acadando un 5 en cada unha das partes 
que a forman (prácticas, memorias e actividades 
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----Considerarase que o alumno ten o módulo aprobado cando se atope en algunha 
destas circunstancias: 
Supera o conxunto da materia ao final da segunda avaliación (avaliación continua). 
Recupera de maneira suficiente as actividades pendentes no período programado 
Supera as probas pertencentes a actividades de recuperación por perda do dereito a 
avaliación continua. 
--TODAS ESTAS CONSIDERACION, TERASE EN CONTA A NOVA SITUACION, 
VALORANDOSE A ACTIVIDADES PRACTICAS PARA OS QUE TEÑAN QUE 
RECUPEAR , MEDIANDE PROVA ESCRITA. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 
(FP Básica) 

NON PRECEDE 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede 
Criterios de cualificación: 
Non procede 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O traballo no terceiro trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, 
reforzo e recuperación e adaptado en función de cada etapa, área ou 
materia, tendo en conta a situación de cada alumno ou alumna coa fin de 
non sobrecargalos de tarefas excesivas. Pódense combinar traballos 
individuais ou en equipo, especificamente da materia ou interdisciplinares, 
etc, coas probas que se estimen procedentes para a valoración do traballo 
realizado. 
CONCRETANDO 
Fichas dos temas 4 , temas 5  Según libro de texto. 
Realizar todas as actividades que se lle envian polos mendios de 

comunicación establecidos neste caso , particular. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envio de trabajos por correo electronico, y via webex 
Sen conectividad , por correo ordinario 

Materiais e recursos Correo electronico , abalar, aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electronico y abalar 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA5 - Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización 
aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación 
técnica.

CA5.1 Montáronse os equipamentos (sistemas de previo, microfonía, mandos,
etc.) seguindo as instrucións de fábrica. 
CA5.2 Montáronse e comprobáronse os equipamentos sen fíos
CA5.4 Conectáronse os equipamentos e os elementos da seguindo a 
documentación técnica.
CA5.5 Realizáronse medidas dos parámetros máis significativos da instalación 
(nivel de presión sonora SPL, distorsións, disfonía, atenuación e interferencias,
etc.).
CA5.6 Realizáronse probas funcionais e axustes en diversos puntos cos 
equipamentos correspondentes (ecualizadores, analizador de son, etc.).
 CA5.8 Elaborouse un informe sobre as actividades desenvolvidas e os 
resultados obtidos.

 

RA6 - Repara avarías e disfuncións en instalacións de megafonía e 
sonorización aplicando técnicas de detección, tendo en conta a relación 
entre a disfunción e a súa causa.

CA6.1 Definíronse os tipos das avarías máis comúns en instalacións de 
megafonía e sonorización.
CA6.2 Describíronse técnicas e utilizáronse medios específicos na detección e 
na reparación de avarías
CA6.3 Formuláronse hipóteses das causas da avaría e a súa repercusión na 
instalación.
 CA6.6 Elaborouse un informe das actividades desenvolvidas, dos 
procedementos utilizados e dos resultados obtidos.
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RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e equipamentos para os previr

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de 
transporte
 CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais e ferramentas, etc.
 CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e de protección persoal requiridas
 CA7.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que
se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e
mantemento.
 CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambienta

Nota: todos las ejecuciones que se han podido realizar en taller, han sido sustituidas por simulaciones digitales y explicaciones 
procedimentales.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Desarrollo de actividades que desarrollen la metodología del cálculo, la 
ejecución de instalaciones, la reparación de averías, la toma de medidas de 
seguridad y la documentación de la instalación realizada, de manera que se 
consolidan los conocimientos mínimo imprescindibles.

Instrumentos: 
actividades de recuperación
actividades complementarias de mínimos imprescindibles. 

Cualificación
final

Alumnos suspensos: 
Nota aprobado si supera el 40% de las actividades de recuperación.
Segunda opción posible examen presencial o a distancia en junio.
Alumnos aprobados: 
Nota de la segunda evaluación mayorada hasta 3 puntos por realización de 
actividades de ampliación.

Proba
extraordinaria de

setembro
(FP Básica)

No procede

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: 
El alumnado suspenso deberá realizar las actividades de recuperación
Al alumnado aprobado obtendrá la nota media de las dos primeras evaluaciones 
mayorada hasta 3 puntos por las actividades complementarias.

Criterios de cualificación: Superar un 40% de las actividades de recuperación o 
superar con un 5 el examen teórico práctico de junio.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Actividades y/o examen 
(presencial/on line)



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Recuperación: 
se realizarán actividades de recuperación de cada una de las unidades didácticas y 
una prueba presencial (si fuera possible) u online
Ampliación:
se realizarán actividades de ampliación y se pone a disposición del alumno material 
y documentación de apoyo en el aula virtual para su estudio. Se realizan clases on 
line semanales para aclarar conceptos imprescindibles.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Como herramienta central se utiliza el aula virtual. En ella se vuelcan:
a) las tareas de recuperación que son las correspondientes a los temas 1,2,3,4 y 5
b) las tareas de ampliación que son las correspondientes a los temas 6 y 7 
Se establece una hora semanal de consultas mediante Webex específica de este 
grupo y resolución de consultas diarias mediante correo electrónico o servicio de 
mensajería y foro del aula virtual del centro.

Materiais e recursos

Equipamientos informáticos, webcam, micrófono, altavoces, software de simulación, 
procesador de textos, hojas de cálculo, apuntes, libro de texto, acceso a internet 
(elementos aportados por el docente realizando la actividad laboral en su domicilio) 
para impartir sobre el Aula Virtual, mail y webex
Apuntes, explicaciones por videoconferecia y aclaraciones vía mail
Ejercicios, documentación adicional, libro de texto, apuntes y Proyecto
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de 
Aprendizaxe 

Criterios de Avaliación 

RA1. Identifica os 
equipamentos e os 
elementos dos 
sistemas de 
radiocomunicación 
de redes fixas e 
móbiles, e as súas 
instalacións 
asociadas, e 
describe as súas 
características e as 
súas aplicacións. 

– CA1.1. Describiuse a estrutura das redes fixas e móbiles de radiocomunicacións. 

– CA1.2. Describíronse os sistemas de transmisión para radiodifusión e televisión. 

– CA1.3. Clasificáronse os sistemas de radiocomunicación segundo a súa localización, as tecnoloxías e a cobertura. 

– CA1.4. Recoñecéronse as interfaces de conexión entre equipamentos e coa rede troncal. 

– CA1.5. Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación. 

– CA1.6. Describíronse as características dos equipamentos, os medios de transmisión e os elementos auxiliares. 

– CA1.7. Relacionouse cada equipamento de emisión e recepción coas súas aplicacións características. 
 

  

RA2. Instala 
equipamentos e 
elementos auxiliares 
de redes fixas e 
móbiles aplicando 
técnicas de 
conexión e 
montaxe, para o 
que interpreta a 
documentación 
técnica. 

– CA2.1. Interpretouse documentación técnica (planos e esquemas, etc.). 

– CA2.2. Seleccionáronse os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o instrumental de medida. 

– CA2.3. Montáronse os elementos auxiliares das antenas. 

– CA2.4. Montáronse as antenas. 

– CA2.5. Montáronse os armarios de comunicacións e os seus elementos auxiliares. 

– CA2.6. Localizáronse e fixáronse os equipamentos de radiocomunicacións. 

– CA2.7. Etiquetáronse os equipamentos e as liñas de transmisión. 

– CA2.8. Conectáronselles os tubiños flexibles aos elementos auxiliares. 

– CA2.9. Conectáronse entre eles os equipamentos con distintos medios de transmisión (radiofrecuencia, par, fibra óptica, etc.), e cos elementos radiantes. 
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RA3. Configura 
equipamentos de 
radiocomunicacións, 
tendo en conta a 
relación entre os 
parámetros e a 
funcionalidade 
requirida. 

– CA3.3. Seleccionáronse os parámetros de configuración segundo as características, o tipo e o funcionamento do equipamento (receptor, descodificador e transmisor, etc.). 

– CA3.4. Parametrizouse o equipamento de acordo coa aplicación. 

– CA3.5. Seleccionouse e configurouse o tipo de acceso remoto. 

– CA3.8. Cumpriuse a normativa na asignación de bandas e frecuencias. 
 

  
RA4. Pon en servizo 
equipamentos de 
radiocomunicacións, 
para o que 
interpreta e executa 
plans de proba. 

– CA4.1. Seleccionáronse equipamentos, materiais, ferramentas e instrumental de medida. 

– CA4.2. Verificouse a conexión dos equipamentos e dos dispositivos cos sistemas de alimentación e os elementos radiantes. 

– CA4.8. Realizáronse as medidas de radiación e cobertura. 
 

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado realizará: 
- Tarefas de resolución de supostos prácticos ou exercicios. 
- Cuestionarios tipo test ou preguntas cortas 
- Probas escritas 

 
Todas elas está á disposición do alumnado na aula virtual. Cada unha delas leva 
indicado o CA ó que está asociada, a ponderación lle corresponde e o instrumento 
de avaliación asociado.  

Instrumentos: Os instrumentos de avaliación a utilizar serán probas escritas con 
modelo de solución e táboas de indicadores. Os criterios utilizados en cada 
instrumento de avaliación están á disposición do alumnado na aula virtual. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A cualificación 
final será a nota media da primeira e da segunda avaliación máis o 20% da nota 
da terceira avaliación.  
 
[(Nota 1ª Aval + Nota 2ª Aval) / 2 ] +( Nota 3ª Aval )*0,2 
 
Para o cálculo da nota da 1ª Aval e da 2ª Aval naqueles CA que non foran 
superados durante o curso escolar ata o 13 de marzo, a súa calificación será  
sustituída pola nota acadada na tarefa ou proba correspondente realizada nesta 
terceira avaliación. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non ha lugar 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Neste módulo os alumnos coa materia pendente xa foron avaliados na 
segunda avaliación obtendo cualificación positiva.  

Criterios de cualificación: 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de recuperación, repaso e reforzo das duás avaliacións 
anteriores, e proporase unha actividade de ampliación para aqueles alumnos que xa 
superaran as avaliacións anteriores.  
Todas as actividades están colgadas na aula virtual con dirección URL 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=194#section-
6 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O total do alumnado deste módulo dispón de conectividade. Este terceiro trimestre 
basearase na realización de actividades vía a aula virtual á que tódolos alumnos teñen 
acceso.  
A materia será dividida en períodos semanais. Proponse ó alumnado a consulta das  
presentacións elaboradas pola docente e de diversos vídeos explicativos online, que 
serán a base para realizar as tarefas propostas.  
 
Na aula virtual habilítase un foro semanal para consultas de dúbidas relativas ás tarefas 
de cada semana. Ademáis como tutora do grupo, unha vez á semana establécese unha 
reunión vía WEBEX con todo o grupo clase para a posta en común do estado das 
actividades e resposta a dúbidas ou inquietudes que non puideran ser resoltas por 
outro medio, e coñecer o estado do alumnado. 
 
Para o alumnado con perda de dereito de avaliación continua adquirida nos 
anteriores trimestres ou o alumnado desvinculado, seguirase o protocolo de actuación 
fixado polo centro que estamos pendentes de recibir.   

Materiais e recursos 

O material e as actividades son elaboradas pola docente e serán colgadas na aula 
virtual.  
 
Os recursos necesarios para o desenvolvemento das tarefas son:  un equipo 
informático con acceso a internet e/ou teléfono móbil ou tablet con tarifa de datos.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=194#section-6
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=194#section-6
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Tanto o alumnado como as familias serán informados vía mail e vía abalar 
desta adaptación da programación. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. Ademáis estará dispoñible na 
aula virtual do módulo. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
c ifp.xunqueira@edu.xunta.es  http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 
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Cofinanciado por el  
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1 - Selecciona os elementos que configuran as instalacións de
telecomunicacións, identificando e describindo as súas principais
características e a súa funcionalidade

CA1.1 Identificáronse os tipos de instalacións relacionados coa infraestrutura
común de telecomunicacións en edificios

CA1.2 Identificáronse os equipamentos e os elementos utilizados nas
instalacións de telecomunicación en edificios (fontes de alimentación,
amplificadores, centrais, monitores, cámaras, videoporteiros, etc.) e
describiuse a súa función principal
CA1.3 Identificáronse os elementos (canalizacións, cableamentos,
antenas, armarios, caixas, etc.) dunha instalación de infraestrutura de
telecomunicacións dun edificio, a partir de catálogos e/ou elementos
reais
CA1.4 Identificáronse os tipos de condutores (par de cobre, cable
coaxial, fibra óptica, etc.) e indicouse a súa aplicación nas instalacións,
de acordo coas súas características
CA1.5 Identificouse a tipoloxía das caixas (rexistros, armarios, racks,
caixas de superficie, de encaixar, etc.), en función da súa aplicación

CA1.6 Identificáronse os tipos de fixacións (tacos, bridas, parafusos, porcas,
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grampas, etc.) de canalizacións e equipamentos

CA1.7 Identificáronse os sistemas de fixación requiridos para cada
elemento que cumpra suxeitar
CA1.8 Utilizáronse catálogos técnicos
CA1.9 Axustouse a subministración dos elementos da instalación co
ritmo de execución desta
CA1.10. Realizáronse todas as operacións tendo en conta a normativa
de seguridade laboral e de protección ambiental.
CA1.11 Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado e
estruturado
CA1.12 Mantívose unha actitude ordenada e metódica

RA2 - Monta canalizacións, soportes e armarios en instalacións de
infraestruturas de telecomunicacións en edificios, interpretando os
esbozos da instalación, seguindo as normas de seguridade persoal e
dos materiais utilizados

CA2.1 Identificáronse nun esbozo do edificio ou dunha parte do edificio
os lugares de colocación dos elementos da instalación

CA2.2 Identificáronse as fases típicas de montaxe dun rack e marcouse
a localización dos elementos
CA2.3 Determináronse as técnicas de suxeición e fixación de tubos,
canalizacións, equipamentos e elementos das instalacións mediante
tacos e parafusos, abrazadeiras, grampas, bridas, fixacións químicas,
etc., e marcouse a localización dos elementos
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CA2.4 Seleccionáronse as ferramentas necesarias en cada caso, en
función da súa aplicación
CA2.5 Preparáronse os ocos para a colocación de caixas e canalizacións
CA2.6 Preparáronse e/ou mecanizáronse as canalizacións e as caixas
CA2.7 Realizouse a curvaxe de tubos de PVC, metálicos e outros
CA2.8 Realizáronse unións de tubos e canalizacións
CA2.9 Montáronse canalizacións, caixas, tubos, etc., asegurando a súa
fixación mecánica
CA2.10 Montáronse os armarios (racks)
CA2.11. Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas e
equipamentos.
CA2.12 Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade,
respectando as normas de seguridade e protección ambiental
CA2.13 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo
unha actitude responsable, ordenada e metódica

RA3. Monta cables en instalacións de telecomunicacións en
edificios, aplicando as técnicas establecidas, e verifica o resultado.

CA3.1. Realizouse o aprovisionamento dos condutores empregados
segundo o tipo de instalacións de telecomunicacións (radio, televisión,
telefonía, etc.): cables de pares, cable coaxial e fibra óptica.
CA3.2. Seleccionouse a guía pasacables máis adecuada en función do
tipo de canalización.
CA3.3. Identificáronse os tubos e os seus extremos.
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CA3.4. Introduciuse a guía pasacables no tubo.
CA3.5. Suxeitouse adecuadamente o cable á guía pasacables de xeito
progresivo.
CA3.6. Tirouse da guía pasacables evitando que se solte ou se dane o
cable.
CA3.7. Cortouse o cable deixando unha lonxitude adecuada en cada
extremo.
CA3.8. Etiquetouse o cable seguindo o procedemento establecido.
CA3.9. Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas e 
equipamentos
CA3.10. Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade,
respectando as normas de seguridade e protección ambiental.
CA3.11. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo
unha actitude responsable, ordenada e metódica.

RA4. Instala elementos e equipamentos de instalacións de
infraestruturas de telecomunicacións en edificios para a recepción e
a distribución de sinais de radio e televisión, telefonía e sistemas de
vixilancia e videoporteiros), aplicando as técnicas establecidas, e
verifica o resultado.

CA4.1. Ensambláronse os elementos que consten de varias pezas.

CA4.2. Identificouse o cableamento en función da súa etiquetaxe ou
das cores.
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CA4.3. Situáronse os equipamentos ou elementos (antenas,
amplificadores, etc.) no seu lugar
CA4.4. Fixáronse os equipamentos ou elementos (antenas,
amplificadores, etc.).
CA4.5. Conectouse o cableamento cos equipamentos e cos elementos,
asegurando un bo contacto.
CA4.6. Colocáronse os embelecedores, as tapas e os elementos
decorativos
CA4.7. Determináronse as posibles medidas de corrección en función
dos resultados obtidos.
CA4.8. Aplicáronse normas de seguridade, no uso de ferramentas e
equipamentos.
CA4.9. Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade,
respectando as normas de seguridade e protección ambiental.
CA4.10. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo
unha actitude responsable, ordenada e metódica.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Ao ser un segundo curso, todo aquel alumnado
que non superara o módulo no mes de abril, deberá recuperar o
módulo durante este trimestre. Debido ás circunstancias especias
nas que nos atopamos, o alumno/a deberá realizar as tarefas
propostas na aula virtual do centro, cada un/ha realizará aquelas
tarefas relacionadas coas unidades didácticas nas que non 
acadou
o mínimo esixible para superalas.

Instrumentos:
Tarefas 100%

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota de todalas prácticas debe superar o 5.

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

No segundo curso non hai proba en setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non procede
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Búsqueda de información e explicación do proceso de:
– Implementación de cables e demáis elementos necesarios
dunha elaboración das instalacións de telecomunicacións.
– Ubicacación, fixación e suxeición dos elementos que forman
unha instalación de telecomunicacións.
– Instalación de canalacizacións e demáis elementos de
protección precisos.
– Representación dunha instalación de telecomunicación nun
plano.
– Posta a punto dunha instalación.

– Mantemento dunha instalación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Existe un contacto permanente co alumnado a través do correo
electrónico e por vía telefónica, levada a cabo polo titor.

Materiais e recursos Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información ao alumnado e ás súas familias será a través 
da plataforma e do correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 11 DE 11 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA
CURSO: 2019/2020

MÓDULO: INSTALACIÓNS DE
TELECOMUNICACIÓNS

Mario Expósito 



 

 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO:   INSTALACIÓNS DOMOTICAS   2º CMIT 
DEPARTAMENTO: ELCTRONICA 
DATA: 4 MAIO-2020 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO:ID 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: ID 
 

  

 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións automatizadas en 
vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características e 
as normas de aplicación 

CA1.1 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas. 
CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios. 
CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e 
telecomunicacións. 

RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu funcionamento 

CA2.1 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas. 
CA2.2 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas. 
CA2.3 Identificouse sensores e dos actuadores. 
CA2.41 Utilizouse documentación técnica. 
CA2.5 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións. 
CA2.6 Determináronse os parámetros dos elementos en equipamentos da instalación. 
CA2.7 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar. 

RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, para o que selecciona 
os elementos que as conforman 

 
CA3.1 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.. 
CA3.21 Utilizouse documentación técnica. 
CA3.3 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións. 
CA3.4 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación. 
CA3.5 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar. 
CA3.6 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como 
de obra da instalación. 
CA3.7 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta. 

 

RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os procedementos 
establecidos 

CA4.1 Utilizouse documentación técnica 
CA4.2 Realizáronse os esbozos e os esquemas para configurar a solución proposta. 
CA4.3 Utilizouse documentación técnica 

RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema CA5.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións. 
CA5.2 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar. 

RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas aplicando 
técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas. CA6.1 Utilizouse documentación técnica 

RA7 - 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 

CA7.1 Respectáronse os criterios de calidade. 
CA7.2 Aplicouse a normativa. 
CA7.3 Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Non procede 

Instrumentos: Non procede 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Non procede 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non procede 

Alumnado  
módulos 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Procedementos:  
Por ser un segundo curso, todos aqueles alumnos que non superaron o módulo no mes 
de marzo, deberán recuperar o módulo durante este trimestre.  

Debido ás circunstancias especias nas que nos atopamos, o alumno deberá realizar 
un proxecto integral que recolla as diferentes UD especificadas en programacion 
propostas na aula virtual do centro, enviadas tamén no plan de recuperación 
individualizado, cada un realizará un traballo segundo o guión enviado no Plan 
individualizado 
 
 

Criterios de cualificación:  
Tendo presente que non podemos realizar a montaxe de circuitos para valorar os 
diferentes criterios de avaliación, basearemos a avaliación no desenrolo de un 
traballo tipo proxecto xeral de instalacións  que incorpore os coñecementos que o 
alumno poida obter de informes tecnicos e apuntes obtidos por internet ou aula 
virtual, donde desarrollará os seguintes items  
 

 Escalas de valor para avaliar  
 
PRESENTACION:  Cumpre os formatos indicados de texto e imaxes 
PLANOS :    Planos de ubicación ,  lugar, edificio, casa  
                     Planos de emprazamento de compoñentes e mecanismos utilizados  
CONTIDOS: Especifica características técnicas dos compoñentes utilizados.  
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                     Realiza comentarios de funcionamento dos sistemas utilizados 
                     Utiliza documentación técnica  
CIRCUITOS E ESQUEMAS:  
                      Realiza adecuadamente circuítos e esquemas con 

                        conexionado de dispositivos e compoñentes utilizados 
                        Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxías. 

                      Emprazamento dos elementos nas instalacións domóticas en  
                         vivendas  e edificios segundo a área de aplicación. 

CONFIGURACIONS  E SOFTWARE: Instala e presentara ventas dos procesos de 
                       configuración e manexo de software utilizado nas programacións 
NORMATIVA E REGULAMENTACION: Determina as condicións necesarias para 

                          instalar determinados sistemas demóticos.  ( lugares, alturas,   
                         distancias)  
                         Consulta Normativa vixente. 
  ORZAMENTO: Presuposto dos compoñentes e mecanismos utilizados na  
                            montaxe e man de obra  
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 Os proxectos integrais valóranse en función de unha escala de valores 
especificados nos criterios de cualificación. 
 
Presentación:                             5% 
Planos:                                       10% 
Contidos:                                   30% 
Esquemas e circuítos               30% 
Software e configuracións       10% 
Normativa e regulamentación  10% 
Orzamento                                   5% 
 
TOTAL                                        100% 
 
Para aprobar o traballo será necesario acadar un 5 entre todos os items 
especificados 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realización de un proxecto integral que incorpore as UD do modulo co 
seguente guion: 
 
LOGO 
Control de seguridade (inundacion Lume) 
Control de rego 
KNX 
Control de iluminación e calefaccion 
LOXONE 
Control remoto de persianas 

 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

.- Consultar documentación técnica de apuntes  

.- Buscar documentación necesaria por internet de sensores, actuadores,    
    mecanismos    e compoñentes utilizados   
.- Realizar esquemas de bloques 
.- Realizar esquemas de conexionado dos diferentes dispositivos utilizados  
.- Documentar con características técnicas dos dispositivos utilizados 
.- Buscar normativa vixente na colocación de dispositivos e  mecanismos 
.- Utilizar software virtual de configuración de LOGO, KNX, LOXONE 
.- Anexar ventas de configuración e parámetros en cada caso  
  
  O proxecto integral seguira o seguente guión  
 

 
PRESENTACION:  Cumpre os formatos indicados de texto e imaxes ( 
                                (pdf,word)   
PLANOS :    Planos de ubicación (  lugar, edificio, casa ) 
                     Planos de emprazamento de compoñentes e mecanismos  
                     utilizados  
 
CONTIDOS: Especifica características técnicas dos compoñentes utilizados.  
                     Realiza comentarios de funcionamento dos sistemas utilizados 
                     Utiliza documentación técnica  
 
CIRCUITOS E ESQUEMAS:  
                      Realiza adecuadamente circuítos e esquemas con 

                        conexionado de dispositivos e compoñentes utilizados 
                        Planos e esquemas eléctricos normalizados: tipoloxías. 

                      Emprazamento dos elementos nas instalacións domóticas en  
                         vivendas  e edificios segundo a área de aplicación. 

 
 

CONFIGURACIONS  E SOFTWARE: Instala e presentara ventas dos 
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procesos de configuración e manexo de software utilizado nas 
programacións 

 
 
 
NORMATIVA E REGULAMENTACION: Determina as condicións necesarias  

                                 para instalar determinados sistemas demóticos.  ( lugares,  
                                  alturas,  distancias)  
                                 Consulta Normativa vixente. 
 

  ORZAMENTO: Presuposto xeral de compoñentes e mecanismos utilizados  
                            na instalación e man de obra . 
 

 
 

Materiais e recursos 
Software de LOGO, KNX, LOXONE ( en rede e aula virtual) 
Documentación : ( Apuntes clase, Internet, aula virtual) 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  
Existe un contacto permanente co alumnado a través dun foro aberto na 
aula virtual do CIFP A Xunqueira, no que se comunica ao alumnado toda a 
información existente relacionada coa situación que estamos a vivir.  
Consultas: vía wasap, aula virtual 
Envíos documentación: correo electrónico. Aula virtual 
Tamén está fixada unha hora, os mércores de 9,30 a 10,30  para atención 
vía Webex, de alumnado ou de pais de alumnos, previa cita.  

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando 
esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe 

CA 1.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu 
funcionamento 

 
CA 1.2 describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e 
receptores  

 
CA 1.7.1  Realizáronse cálculos das magnitudes fundamentais en circuítos 
eléctricos con lámpadas 

 
CA 1.7.3  Calculáronse os valores das magnitudes fundamentais en montaxes 
eléctricos 

 
CA 1.8  Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da 
instrumentación e da ferramenta utilizada  

 
CA 1.9 Respectáronse os criterios de calidade en relación aos traballos 
realizados 

 
CA 1.10 Realizáronse os orzamentos das instalacións eléctricas básicas 
levadas a cabo.  

RA2 Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e 
aplicando técnicas de montaxe 

CA 2.1  Recoñecéronse os tipos de envolvente dos cadros 

 
CA 2.2 Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección 
(magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.) 

 
CA 2.3 Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade 
dos mecanismos 

 
CA 2.5 Realizouse o esquema unifilar, multifilar e funcional para o cadro de 
protección eléctrica con electrificación básica 

RA3 Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao 
de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de 
baixa tensión (REBT), logo de definir o plan de montaxe  

CA 3.1 Identificáronse as necesidades e as características da instalación tendo 
en conta a súa utilización e a súa potencia 
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CA 3.2 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en 
catálogos 

 
CA 3.3 Realizouse o plan de montaxe da instalación, coa previsión dos 
mecanismos e elementos necesarios 

 
CA 3.3.1 realizouse o esquema eléctrico unifilar, multifilar e funcional para a 
instalación eléctrica dunha vivenda con electrificación básica  

 CA 3.9 Aplicouse o REBT en cada fase das montaxes 

 
CA 3.10 Realizouse o orzamento da instalación eléctrica dunha vivenda con 
electrificación básica. 

RA6 Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, 
tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa 

CA 6.1 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e 
da observación do funcionamento da instalación. 

 
CA 6.1.1 Identifica as avarías máis frecuentes nas instalacións e os 
procedementos de actuación 

 
CA 6.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na 
instalación 

 
CA 6.5 Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuíto 
ou elemento da instalación. 

RA7 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental 

CA 7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de 
transporte. 

 
CA 7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, 
etc. 

 

CA 7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
pasos 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 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado tratará de resolver as distintas tarefas plantexadas 
presentando unha memoria  de cada unha delas  

Instrumentos: O alumnado entregará un traballo memoria sobre os temas tratados 
na programación  

Cualificación final 

O alumno debe acadar unha nota mínima  de 5,  que se obterá da media das 
tarefas entregadas  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: que o alumnado identifique os compoñentes e materiais 
das distintas zonas das instalacións de vivendas e edificios, os riscos laborais, as 
especificacións técnicas das instalacións  
 
 
 

Criterios de cualificación: Traballo entregado 100% 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización dun traballo teórico 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Están a disposición na aula virtual no seguinte enlace 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=189 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Reunións semanais, proposta de tarefas por semanas a través da aula virtual  

Materiais e recursos Aula Virtual, Plataforma webex, correo electrónico 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da aula virtual 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.8
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación

RA1 - Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas para 
a realización da montaxe e o mantemento de instalacións eléctricas de 
edificios, en relación coa súa función na instalación 

CA1.2 Identificáronse os tipos de cables segundo a súa aplicación nas 
instalacións eléctricas 
CA1.5 Identificáronse as luminarias e os accesorios segundo o tipo 
(fluorescente, halóxeno, LED, etc.), en relación co espazo onde se vaian 
colocar 
CA1.6 Identificáronse a nivel básico os sensores, actuadores, equipamentos 
de control e elementos típicos utilizados nas instalacións domóticas, en 
relación coa súa función e coas súas características principais 
CA1.7 Consultáronse catálogos técnicos 
CA1.8 Asociáronse as ferramentas e os equipamentos básicos utilizados na 
montaxe e no mantemento coas operacións que se vaian realizar 
CA1.10 Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado e 
estruturado
CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica 

RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas e/ou 
domóticas, identificando os seus compoñentes e as súas aplicacións

CA4.1 Identificáronse os mecanismos e os elementos das instalacións 
CA4.2 Identificáronse as principais funcións dos mecanismos e dos elementos 
(interruptores, conmutadores, sensores, etc.)
CA4.3 Ensambláronse os elementos formados por un conxunto de pezas
CA4.6 Conectáronse os cables cos mecanismos e cos aparellos eléctricos, 
asegurando un bo contacto eléctrico e a correspondencia entre o cable e o 
terminal do aparello ou mecanismo 
CA4.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas 
de seguridade e protección ambiental 
CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica  
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RA6 - Realiza operacións auxiliares de mantemento de instalacións 
eléctricas e/ou domóticas de edificios, tendo en conta a relación entre 
as intervencións e os resultados perseguidos

CA6.2 Identificáronse as avarías tipo en instalacións domóticas en edificios
CA6.4 Recoñeceuse o estado da instalación ou dalgún dos seus elementos, 
efectuando probas funcionais ou medidas eléctricas elementais 
CA6.6 Substituíuse o elemento deteriorado ou avariado seguindo o 
procedemento establecido ou de acordo coas instrucións recibidas
CA6.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica 
CA6.10 Demostrouse responsabilidade ante erros e fracasos 
CA6.11 Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun documento co 
formato establecido 

Nota: todos las ejecuciones que se han podido realizar en taller, han sido sustituidas por simulaciones digitales y explicaciones 
procedimentales.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Desarrollo de actividades que desarrollen la metodología del cálculo, la
ejecución de instalaciones, la reparación de averías, la toma de medidas
de seguridad y la documentación de la instalación realizada, de manera
que se consolidan los conocimientos mínimos e imprescindibles.

Instrumentos: 
• Actividades de recuperación puestas a disposición del  alumnado en el

aula virtual
• Actividades  complementarias  de  mínimos  imprescindibles  puestas  a

disposición del alumnado en el aula virtual

Cualificación
final

Alumnos suspensos: 
• Aprobado si supera el 40% de las actividades de recuperación.
• Segunda opción posible examen presencial o a distancia en junio.

Alumnos aprobados: 
• Nota de la segunda evaluación mayorada hasta 3 puntos por realización 

de actividades de complementaria.

Proba
extraordinaria
de setembro
(FP Básica)

Examen teórico práctico compuesto de ejercicios y cuestiones realizados en las
activades durante el curso. En caso de no poder ser presencial será on line.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: 
El alumnado suspenso en la segunda evaluación deberá realizar las actividades 
de recuperación puestas a disposición del alumnado en el aula virtual, o realizar 
un examen teórico práctico en junio.

Criterios de cualificación: Superar un 40% de las actividades de recuperación, u 
obtener un 5 en el examen de junio.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Actividades y/o examen 
(presencial/on line)



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Recuperación: 
El alumnado suspenso en la primera evaluación deberá realizar las actividades de 
recuperación puestas a su disposición en el aula virutal correspondientes a los 
temas 1, 2 y 3
El alumnado suspenso en la segunda evaluación deberá realizar las actividades de 
recuperación puestas a su disposición en el aula virutal correspondientes a los 
temas 4 y 5
Si no los supera deberá realizar y una prueba o examen presencial (si fuera 
possible) u online correspondiente a los temas anteriormente referidos
Ampliación:
Se realizarán actividades de ampliación y se pone a disposición del alumno material 
y documentación de apoyo en el aula virtual para su estudio. Serán las tareas 
correspondientes a los temas 6 y 7 del aula virtual

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Como herramienta central se utiliza el aula virtual. En ella se vuelcan:
a) las tareas de recuperación que son las correspondientes a los temas 1,2,3,4 y 5
b) las tareas de ampliación que son las correspondientes a los temas 6 y 7
Se establece una hora semanal de consultas mediante Webex específica de este 
grupo y resolución de consultas diarias mediante correo electrónico o servicio de 
mensajería y foro del aula virtual del centro.

Materiais e recursos

Equipamientos informáticos, webcam, micrófono, altavoces, software de simulación, 
procesador de textos, hojas de cálculo, apuntes, libro de texto, acceso a internet 
(elementos aportados por el docente realizando la actividad laboral en su domicilio) 
para impartir sobre el Aula Virtual, mail y webex
Apuntes, explicaciones por videoconferecia y aclaraciones vía mail
Ejercicios, documentación adicional, libro de texto, apuntes.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

6 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA
CURSO: 2019/2020

INSTALACIONES  ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

7 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA
CURSO: 2019/2020

INSTALACIONES  ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 

CURSO: 2019/2020 
MÓDULO: MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA 
DATA: 12/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: MANTEMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 

  

 

1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 
RA1 - Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica industrial, 
distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

CA1.1 Distinguíronse as características técnicas de variadores e servoaccionamentos de motores. 

 CA1.2 Describíronse características técnicas dos elementos motores e actuadores (motores, 
servomotores, etc.). 

 CA1.3 Identificouse a función dos controladores lóxicos programables (PLC) e os seus elementos 
asociados (etapas de entrada e condicionamento de sinal, control e saída, etc.). 

RA2 - Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, analizando as 
características dos seus compoñentes e realizando medidas. 

CA2.1 Identificouse a función dos módulos dos sistemas de potencia (transformadores, rectificadores, 
talladores, convertedores cc/ca, etc.). 

 CA2.2 Distinguíronse as características dos principais compoñentes activos utilizados en sistemas 
industriais (tiristores, IGBT, triacs, etc.). 

 CA2.3 Medíronse os parámetros fundamentais dos dispositivos electrónicos de potencia (forma de onda, 
tensións, factor de potencia, etc.). 

 CA2.4 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos industriais (módulo de 
regulación, módulo entradas e saídas, mando e potencia, etc.). 

 CA2.5 Diferenciáronse as características técnicas dos arranques de motores e o seu control de velocidade. 

 CA2.6 Medíronse valores fundamentais de motores controlados por distintos equipamentos industriais de 
potencia. 

 CA2.7 Medíronse os sinais dos sensores e transdutores (dínamo tacométrica, encoders absolutos e 
relativos, etc.). 

 CA2.8 Valoráronse as condicións de traballo destes equipamentos (temperatura, humidade, 
compatibilidade electromagnética, etc.). 

RA3 - Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpretando as súas 
características técnicas e medindo parámetros básicos do sistema. 

CA3.1 Identificáronse os bloques internos dun PLC (CPU, memorias, EEPROM, bus interno, bus do rack, 
etc.). 

 CA3.2 Distinguiuse o funcionamento da fonte de alimentación conmutada. 

 CA3.3 Identificáronse as características técnicas dos módulos analóxicos (E/S, módulos de bus de 
comunicación, de saída de pulsos, de control PID, etc.). 

 CA3.4 Medíronse os sinais de entradas e saídas analóxicas e dixitais. 

 CA3.5 Medíronse sinais no bus de comunicacións. 

 CA3.6 Contrastáronse os tipos de linguaxes de programación utilizadas en PLC. 

 CA3.7 Identificáronse os sistemas de carga de programas (consolas de programación, saídas en serie, 
etc.). 

RA6 - Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as causas, aplicando 
procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. CA6.1 Medíronse as tensións en motores de corrente continua (cc) e corrente alterna (ca). 

 CA6.2 Medíronse elementos de control de potencia (rectificadores, conversores, inversores, 
acondicionares, etc.). 
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 CA6.3 Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais (ruídos, distorsións, 
cableamento, análise de protocolos, etc.). 

 CA6.4 Identificáronse os valores de aceptación de sinais en equipamentos de comunicación industrial. 

 
CA6.5 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que se producen nos equipamentos 
industriais (falta de alimentación, ausencia de sinais de control, graos de liberdade, fluído hidráulico e 
pneumático, alarmas, etc.). 

 CA6.6 Empregáronse as ferramentas e os instrumentos de medida axeitados para cada tipo de avaría 
(voltímetro, frecuencímetro, medidor de buses, comprobador de redes, etc.). 

 CA6.7 Formalizouse o informe de avarías que recolla as actividades realizadas e os resultados obtidos. 
RA7 - Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e optimizando o seu 
funcionamento. CA7.1 Planificouse a secuencia de desmontaxe e montaxe de elementos e compoñentes. 

 
CA7.2 Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da avaría, nas condicións de calidade e 
seguridade establecidas. 

 CA7.3 Instaláronse melloras físicas e lóxicas en equipamentos industriais. 

 
CA7.4 Realizáronse as probas e os axustes necesarios tras a reparación, seguindo instrucións da 
documentación técnica. 

 CA7.5 Valorouse a optimización do equipamento. 

 
CA7.6 Cumpriuse a normativa de aplicación (descargas eléctricas, radiacións, interferencias, residuos, 
etc.). 

 
CA7.7 Documentouse a intervención (proceso seguido, medios utilizados, medidas, explicación funcional, 
esquemas, etc.). 

 CA8.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 

 
CA8.7 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención 
de riscos. 

  
 

Considérase que no módulo de Mantemento de equipamentos de electrónica tódolos os seus RA e CA son imprescindibles, ante as circunstancias 

actuais, sen posibilidade de contar cos equipamentos, ferramentas, materias e espazos necesarios é imposible desenvolver os mesmos, polo que os RA4,  

RA5 e RA8 que figuran no currículo serán considerados como prescindibles, e constarán no informe individual de cada alumno para ser tidos en 

consideración no curso 2020/21.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Considerarase o conxunto das avaliacións de todo o curso, valorando 
especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias 
imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como nas actividades de 
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes 
anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre, sempre e canso se 
beneficie o alumnado. 
O alumnado que non supero a primeira ou segunda avaliación, ou ambas, realizará 
actividades individualizadas de recuperación. 
Para a avaliación das actividades teranse en conta os seguinte epígrafes: 
A) Entrega en prazo e forma das actividades on-line propostas polo profesor (25%). 
A tal efecto, para cada unha das tarefas indicaranse os prazos concretos de 
entrega, formatos e descrición das tarefas que o alumno debe realizar. 
Entenderase que unha actividade está entregada en prazo e forma cando están 
cubertos tódolos seus apartados e se cumpren os prazos estipulados. 
B) Calidade das actividades on-line (75%). A tal efecto valorarase o grao de 
calidade dunha actividade en función do número de tarefas correctamente 
realizadas e a dificultade das mesmas. 

Instrumentos: 
Rexistros do curso “Mantemento de equipamentos de electrónica industrial” situado 
na aula virtual do centro, caderno de aula, listas de cotexo, probas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1. Farase a media aritmética das dúas primeiras avaliacións . No caso dos alumnos 
que realizaron actividades de recuperación da primeira e da segunda avaliación 
usarase a nota procedente destas actividades. 
2. As tarefas telemáticas da terceira avaliación, descontando as de recuperación, 
servirán para subir a nota final do módulo en ata un punto. A cualificación das 
actividades de recuperación xa foi considerada no apartado 1. 
3. Se o alumno superou a terceira avaliación, a cualificación final será a mesma ca 
da terceira avaliación 
4. A avaliación positiva obterase cunha cualificación maior ou igual a 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non procede. 

Alumnado de 
materia 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 
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pendente  
 

Criterios de cualificación: 
Non procede. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Repaso dos apuntamentos de motores. 
- Consulta de Videotutoriais sobre motores. 
- Ampliación de PLC. 
- Prácticas de PLC. 
- Exercicios de PLC. 
- Actividades individualizadas de recuperación. 
Nota: tódalas prácticas serán realizadas mediante entornas de simulación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Adaptase a metodoloxía do curso ó sistema non presencial, polo que a proposta de 
actividades, seguimento e rexistros obteranse do curso “Mantemento de 
equipamentos de electrónica industrial” situado na aula virtual do centro. Todo o 
alumnado está matriculado nel e ten o hábito de traballar coas ferramentas 
específicas desta aula: acceso a documentación, realización e entrega de tarefas. 
Alumnado sen conectividade: consultar o plan específico de recuperación do vínculo 
escolar para este módulo. 
O desenvolvemento das actividades realizarase en contornas de simulación. Isto 
supón a perda da perspectiva real que debe primar nas ensinanzas de formación 
profesional presencial. Esta deficiencia nas aprendizaxes será consignada nos 
informes individuais. 

Materiais e recursos 

Medios tecnolóxicos; Equipo informático fixo, instalación de rede con acceso a 
internet, impresora, escáner, tablet para acceso a videoconferencia, liña fixa, liña 
mobil. 
Software: de uso xeral como procesador de textos, folla de calculo, explorador web, 
etc. Específico coma simulación de circuítos e instrumentación electrónica. 
Documentación en soporte dixital: Apuntamentos, manuais, follas de características, 
presentacións, vídeos didácticos, etc. 
Medios corporativos: Aula virtual do centro (plataforma Moodle), correo electrónico, 
servizo de videoconferencia (Webex) e outros servizos proporcionados pola 
Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Unha copia da programación do módulo estará na aula virtual do centro no 
curso correspondente a este módulo formativo. Tamén haberá un apartado 
onde o alumnado poderá realizar consultas que serán respondidas polo 
mesmo procedemento. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 

 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
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programa Erasmus + 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 (Proxecto). Identifica necesidades do sector produtivo en relación 
con proxectos tipo que as poidan satisfacer. 

– CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características    
organizativas e o tipo de produto ou servizo que ofrecen.  
– CA1.2. Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura organizativa e 
as funcións de cada departamento.  
– CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas.  
– CA1.4. Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector.  
– CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas 
previstas.  
– CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto.  
– CA1.7. Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de riscos, e as 
súas condicións de aplicación.  
– CA1.8. Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación de novas 
tecnoloxías de produción ou de servizo que se propoñan.  
– CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto. 

RA2. (Proxecto). Deseña proxectos relacionados coas competencias 
expresadas no título, onde inclúe e desenvolve as fases que o compoñen. 

– CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no 
proxecto.Páxina 12 de 28 CIFP A Xunqueira r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 
36005 Pontevedra Tfno. 986873003, Fax 986873000 cifp.xunqueira@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/  
– CA2.2. Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto.  
– CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto, e o seu 
contido.  
– CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu alcance.  
– CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o 
proxecto.  
– CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente.  
– CA2.7. Identificáronse as necesidades de financiamento para a posta en marcha do 
proxecto.  
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– CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño.  
– CA2.9. Identificáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade 
do proxecto. 

RA3 (Proxecto). Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, 
para o que determina o plan de intervención e a documentación asociada. 

– CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das 
necesidades 
de posta en práctica. 
– CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade. 
– CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a cabo 
as actividades. 
– CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das 
actividades. 
– CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o plan de 
prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos necesarios. 
– CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de 
execución. 
– CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da posta en 
práctica. 
– CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en práctica 
ou execución.. 

RA4 (Proxecto). Define os procedementos para o seguimento e o control 
na execución do proxecto, e xustifica a selección das variables e dos 
instrumentos empregados. 

– CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións.  
– CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.  
– CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que se poidan 
presentar durante a realización das actividades, así como a súa solución e o seu 
rexistro.  
– CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos recursos e nas 
actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro.  
– CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das 
actividades e do proxecto.Páxina 13 de 28 CIFP A Xunqueira r/ Rafael Areses, s/n 
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Pontevedra CP 36005 Pontevedra Tfno. 986873003, Fax 986873000 
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/  
– CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das persoas 
usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos específicos.  
– CA4.7. Estableceuse un sistema para 

RA5 (Proxecto). Elabora e expón o informe do proxecto realizado, e 
xustifica o procedemento seguido. 

 – CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto.  
– CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades das 
empresas do sector.  
– CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no 
proceso de deseño.  
– CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do proxecto.  
– CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do 
proxecto.  
– CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na execución 
do proxecto.  
– CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas 
necesidades do sector produtivo.  
– CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora.  
– CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición.  
– CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos 
resultados. 

RA1 (FCT). Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación 
co tipo de servizo que presta. 

– CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área. 
– CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo 
existentes no sector. 
– CA1.3. Relacionáronse as características do servizo e o tipo de clientela co 
desenvolvemento 
da actividade empresarial. 
– CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da 
prestación 
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de servizo. 
– CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o 
desenvolvemento 
óptimo da actividade. 
– CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta 
actividade. 

RA2 (FCT). Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa 
actividade profesional de acordo coas características do posto de traballo 
e cos procedementos establecidos na empresa. 

CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse: 
– Dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo. 
– Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, impeza, 
responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo. 
– Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional. 
– Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional. 
– Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na 
empresa. 
– Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito 
laboral. 
– Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico 
e técnico do bo facer profesional. 
– CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos 
fundamentais da lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade 
profesional. 
– CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da 
actividade profesional e as normas da empresa. 
– CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo ambiente nas actividades 
desenvolvidas. 
Páxina 95 de 105 
– CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo 
e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade. 
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– CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado interpretando e cumprindo as 
instrucións 
recibidas. 
– CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada 
situación 
e cos membros do equipo. 
– CA2.8. Coordinouse co resto do equipo comunicando as incidencias salientables que 
se presenten. 
– CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos 
cambios de tarefas. 
– CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e os procedementos no 
desenvolvemento 
do seu traballo. 

RA3 (FCT). Mantén equipamentos microprogramables, interpretando o 
proceso de montaxe e desmontaxe do equipamento e asegurando a súa 
funcionalidade. 

– CA3.1. Utilizouse a documentación técnica do equipamento que cumpra   reparar. 
– CA3.2. Aplicáronse técnicas de montaxe e desmontaxe de equipamentos e 
compoñentes. 
– CA3.3. Aplicáronse técnicas de mantemento e reparación de equipamentos dixitais e 
microprogramables. 
– CA3.4. Verificáronse as homologacións dos elementos cambiados ou reparados. 
– CA3.5. Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos de medida normalizados para 
este tipo de equipamentos. 
– CA3.6. Medíronse os parámetros electrónicos e analizouse a súa idoneidade. 
– CA3.7. Documentouse, no formato correspondente, a incidencia ou avaría. 

RA5 (FCT). Mantén equipamentos de electrónica industrial, identificando a 
súa utilización e substituíndo elementos. 

– CA5.1. Utilizouse a documentación técnica do equipamento que cumpra reparar. 
– CA5.2. Aplicáronse técnicas de montaxe e desmontaxe de equipamentos e 
compoñentes. 
– CA5.3. Aplicáronse técnicas de mantemento e reparación de equipamentos 
electrónicos 
industriais. 
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– CA5.4. Verificáronse as homologacións dos elementos cambiados ou reparados. 
– CA5.5. Utilizáronse as ferramentas e os equipamentos de medida normalizados para 
este tipo de equipamentos. 
Páxina 96 de 105 
– CA5.6. Medíronse os parámetros electrónicos e analizouse a súa idoneidade. 
– CA5.7. Mediuse a compatibilidade electromagnética. 
– CA5.8. Documentouse no formato correspondente a incidencia ou avaría. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 

Cada membro do tribunal valorará os documentos do proxecto emitindo unha cualificación 
para o que poderá utilizar o anexo II deste documento. A devandita valoración debe servir ao 
profesor/a coordinador/a para cualificar o proxecto.  
 
O profesor coordinador así mesmo o valorará, para o que poderá utilizar o anexo II deste 
documento.  
 
A cualificación final será a suma ponderada das cualificacións das ambas as dúas partes. 
  
Para a cualificación final empregaráse o anexo III.  
 
No anexo II o profesorado valorará o peso de cada apartado do 1 ao 5, entendindose que 
esta nota está dividida por dous, (deste xeito un 5 e a máxima e correspondería realmente a 
un 10). 
 
Se o proxecto non obtivera unha cualificación positiva no seu primeiro período de realización 
o tribunal detallará os defectos que deban ser corrixidos para a seguinte convocatoria.  
 
As cualificacións obtidas por cada alumno/a, dacordo coa valoración efectuada polo equipo 
docente, serán entre 1 e 10, sendo necesario obter como mínimo un 5 para a avaliación 
positiva do módulo. 
 
A avaliación realizarase de xeito individual sobre os documentos do proxecto para cada 
alumno/a tomando como referencia os resultados de aprendizaxe (RA) e criterios de 
avaliación (CA) que se indican nesta programación, na que se xuntan os RA e CA tanto do 
módulo do Proxecto como os fundamentais e trasversais da FCT, malia que non poderan 
asistir á empresa, é de esperar que o alumnado reflicte sobre o traballo dagún xeito, ben sexa 
no apartado expecífico de FCT, ou ben o longo do desenvolvemento do proxecto os aspectos 
fundamentais da FCT, dependendo da natureza do seu proxecto; así mesmo tamén reflicte o 
contacto, ainda que sexa telemático ou telefónico que tivo ca súa empresa, e as 
averiguacións sobre a natureza, e os procedementos das actividades da mesma. 

 

Cualificación final 

A nota do traballo conxunto de Proxecto mais FCT debe superar ou alcanzar 5 sobre 10. 
Sendo ésta a específica do Proxecto e apto para a FCT. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non procede. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede 
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Criterios de cualificación: 
Non procede 
 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  
  O traballo no terceiro trimestre será exclusivamente o módulo de Proxecto, neste caso       

excepcionalmente inclúe as FCT. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

  Existe un contacto permanente co alumnado a través do correo 
electrónico, vía telefónica, whatsapp tanto individual como de grupo co titor, 
aplicación Webex, así como un espazo virtual na nube onde fan os seus proxectos e 
o equipo docente leva un seguimento e propón correccións.  

Materiais e recursos 

No espazo virtual creado na nube (Drive), con nome 
xunqueira.electronica@gmail.com teñen indicacións, documentación e pautas 
detalladas. 
Ademais a programación estará colgada tanto na plataforma do instituto como no 
espazo virtual mencionado. 
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3. Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

  A información ao alumnado e ás súas familias será a través 
da plataforma do instituto, do correo electrónico e o teléfono do titor. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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   ANEXO I:  ASIGNACIÓN DE PROXECTO  

O Departamento da familia profesional de electricidade e electrónica asigna o/a 

alumno/a............................................................................................ con DNI ............................., do CIFP A 

Xunqueira, matriculado durante o curso ........................... no módulo Proxecto do ciclo de grao superior 

..................................................................................................................................  

O seguinte Proxecto:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pontevedra a ............ de ........................... de 20..........  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sinatura alumno/a:  

  

Sinatura do titor/a en representación do equipo 
docente:  
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ANEXO II:  MODELO DE CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO TRABALLO ESCRITO  
                PROFESOR/A :  

 Alumno/a:                                                                        Ciclo formativo:                                                                            

Data:  

Aspectos formais (20 %)  
Valoración 

Observacións  
1  2  3  4 5  

1. Estrutura (5 %)           

  

2.Presentación: Conten de forma correcta anexos, cadros, táboas, figuras e outros 

contidos (5 %)  
      

 
  

3. Bibliografía adecuada (5 %)           

4. Organización: Precisión, ausencia adornos, conexión entre ideas … (5 %)           

Contidos (80 %)  
Valoración 

Observacións  
1  2  3  4 5  

1. Se axusta os ítems establecidos segundo o modelo do proxecto (Anexo IV) (5 %)  
      

 
  

  

2. Cumpríronse os obxectivos propostos (14 %)           

3. Metodoloxía adecuada o obxectivo e desenvolvemento do proxecto: Uso de 

ferramentas informáticas, proceso de busqueda da información, ... (19 %)        
 

  

4. Calidade dos contidos (20 %)           

5. Grao de innovación, actualidade e orixinalidade do tema (5 %)           

6. Conclusións e interpretación de resultados (15 %)           

7. Fontes documentais: Variedade e adecuadas o tema (2 %)           

NOTA DO TRABALLO ESCRITO:  
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   ANEXO III:  NOTA DO PROXECTO   
 

NOTA DO PROXECTO  

Alumno/a:  
Ciclo formativo:  
Data:  

NOTA MEDIA DOS MENBRO/AS DO TRIBUNAL:    

                         NOTA DA/O PROFESOR/A COORDINADOR:    

                         NOTA DO PROXECTO PONDERADA DE 1 A 10:    

  

  



 

 
 

  

  

Anexo IV: Modelo de proxecto  

  
  

  

  

Departamento de Electrónica  

CIFP A Xunqueira  

Pontevedra, 2018   

Autor:    Nome e apelidos alumno/a  

Titor/a proxecto:    Nome e apelidos do profesor/a  

Empresa:    Empresa na que se realiza a FCT  

Titor/a empresa:    Nome e apelidos do titor/a  

Inicio FCT:    03/04/2018  

Fin FCT :   12/06/2018  

Data presentación proxecto:   19/06/2018  

Data exposición proxecto:   26/06/2018  

Profesorado avaliador:  

  . Nome e apelidos profesor/a  1 

  . Nome e apelidos profesor/a  2 

  . Nome e apelidos profesor/a  3 

  . Nome e apelidos profesor/a  4 

  5 . Nome e apelidos profesor/a  

Proxecto de execución de unha rede FTTH para un municipio  

Curso 2017-18  

CS en Mantemento Electrónico  

Podes personalizar a túa portada pero devense  

incluír os elementos que sinalan as frechas.  

Nota 1   



 

 

  
  

 

 

 

Índice 

Índice 2 

1. Introdución 3 

2. Corpo do proxecto 4 

2.1. Corpo do proxecto 4 

2.1.1. Corpo do proxecto 4 

3. FCT 

4. Conclusións finais 5 

5. Bibliografía 6 

6. Anexos 7 

7. Exemplos de formatos 8 

6.1. Formato das ilustracións 8 

6.2. Formato das táboas 9 

6.3. Formato para planos e esquemas 10 

8. Presentación do proxecto                                                                               

¡Error! Marcador no definido.   

  

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

O índice   debese e s truturar en distintos niveis e  
pode conter enlaces que facilite a lectura do  

documento.  

Nota 2  
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1. Introdución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

Farase un h a contextualización e definiranse os  
obxectivos do proxecto. Debes deixar claro que  

queres facer e para que.  

Nota 3   
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2. Corpo do proxecto 

 

 

 

 

2.1 Corpo do proxecto 

 

 

 

 

2.1.1 Corpo do proxecto 

  

 

 

  

  

O corpo do proxecto e onde  se  desen rolan  os  
distintos apartados, para elo pensa ben a estrutura,  
cantos apartados, subapartados, ...   son necesarios.  

Selecciona axeitadamente as fontes de información e  
sintetiza a mesma, non se trata de poñer moita  
información se non a necesaria para cumprir os  
obxectivos.  

Nota4   
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3. Conclusións finais 

  
  

   

 

 

 

4. Bibliografía [1] 

«http://www.cablesyconectoreshoy.com/imagenes/2012/02/Atenuaci%C3%B3n-en-las- 

fibras.jpg»  

[2] «http://www.yio.eom.ar/fibras-opticas/imagenes/fibra-optica-multi.modomonomodo.gif»  

[3] «Gobierno de España. Ministerio de Industria,. Energía y Turismo, «Plan de 

telecomunicaciones y redes ultrarrápidas»  

[4] «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

«http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_men.jsp»  

[5] «System, method and computer readable medium for providing dual rate transmission on a 

gigabit passive optical networlo»  
[6] Fiberhome, «http://www.fiberhomegroup.com/es/» 

 

  

5. Anexos 

 

 

 

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

Neste apartado avaliaranse o cumprimento dos  
obxectivos previstos, xustificaranse as modificacións  

realizadas e farase unha proposta de melloras.  

Nota 5   
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6. Exemplos de formatos 

 

6.1 Formato das ilustracións 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Exemplo 
de conector LC 

 

   Ilustración 2. Fusionadora 
de Arco Voltaico 
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6.2 Formato das táboas 

PLANTA INTERNA 

Denominación Unidades Prezo en euros Importe en 

euros 

Cabeceira OLT 

 

Equipo/s Cabeceira OLT 

1 11.520,00 11.520,00 

Fonte de alimentación 

 

Equipo/s Fonte de alimentación 

1 1.450,00 1.450,00 

Provisionamento 

 

Equipos del sistemas de provisionamento 

1 12.730,00 12.730,00 

Cabeceira RF overlay TV 

 

Sistema de cabeceira para TV 

1 5.720,00 5.720,00 

TOTAL PLANTA INTERNA 31.420,00 

Táboa 1: Presuposto planta interna 
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6.3 Formato para planos e esquemas 
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7. Presentación do proxecto 
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1. Introdución

O  módulo  profesional  de  proxecto  de  Sistemas  de  Telecomunicacións  e  Informáticos  ten  por
finalidade a integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais
e sociais características do título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos
que  se  abordaron  no  resto  dos  módulos  profesionais  xunto  con  aspectos  relativos  ao  exercicio
profesional e á xestión empresarial.

Esta  integración  concretarase  nun  proxecto  de  carácter  globalizado  que  considere  as  variables
tecnolóxicas  e  organizativas  relacionadas  coas características  da actividade  laboral  que conforma o
perfil profesional do Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos. Definirase
consonte as características da actividade laboral do ámbito do ciclo formativo e con aspectos relativos
ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

A programación para o módulo profesional de proxecto que se presenta consiste nun documento de
especificacións sobre as características e o alcance do traballo que se vaia realizar, en todo caso, deberá
tomar como referencia un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional dos
Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos.

A programación do módulo de proxecto de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos estará
accesible o alumnado a través da intranet do centro xunto cas programacións do resto dos módulos do
ciclo formativo.
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2. Obxectivos

Polas súas propias características, a formación do módulo relaciónase con todos os obxectivos xerais
do ciclo e con todas as competencias profesionais, persoais e sociais, bardante no relativo á posta en
práctica de diversos aspectos da intervención deseñada.

a)  Elaborar informes e documentación técnica, recoñecendo esquemas e consultando catálogos e
as  prescricións  regulamentarias,  para  desenvolver  proxectos  de  instalacións  e  sistemas  de
telecomunicacións.

b)  Recoñecer  sistemas  de  telecomunicacións,  aplicando leis  e  teoremas,  para  calcular  os  seus
parámetros.

c)  Definir unidades de obra e as súas características técnicas, interpretando planos e esquemas,
para elaborar o orzamento.

d)  Definir  a  estrutura,  os  equipamentos  e  a  conexión  xeral  das  instalacións  e  os  sistemas  de
telecomunicacións,  partindo  dos  cálculos  e  utilizando  catálogos  comerciais,  para  configurar
instalacións.

e)  Debuxar os planos de trazado xeral e esquemas eléctricos e electrónicos, utilizando programas
informáticos de deseño asistido, para configurar instalacións e sistemas de telecomunicación.

f)  Aplicar técnicas de control de almacén, utilizando programas informáticos, para xestionar a
subministración.

g)  Definir as fases e as actividades do desenvolvemento da instalación segundo a documentación
técnica pertinente, especificando os recursos necesarios, para planificar a montaxe.

h)  Realizar a implantación da instalación, tendo en conta os planos e os esquemas e as posibles
condicións da instalación, para realizar o lanzamento.

i) Identificar os recursos humanos e materiais, dando resposta ás necesidades da montaxe, para
realizar o seu lanzamento.

j) Aplicar  técnicas  de  xestión  e  montaxe  en  sistemas  de  telecomunicacións,  interpretando
anteproxectos e utilizando ferramentas e instrumentos adecuados, para supervisar a montaxe.

k)  Definir  procedementos,  operacións  e  secuencias  de  intervención  en  instalación  de
telecomunicacións, analizando información técnica de equipamentos e recursos, para planificar o
mantemento.

l)  Aplicar técnicas de mantemento en sistemas e instalacións de telecomunicacións, utilizando as
ferramentas e os instrumentos apropiados, para executar os procesos de mantemento.

m)  Executar probas de funcionamento e axustar equipamentos e elementos, para pór en servizo as
instalacións.

n)  Definir os medios de protección persoal e das instalacións, identificando os riscos e os factores
de risco da montaxe, o mantemento e o uso das instalacións, para elaborar o estudo básico de
seguridade e saúde.

o)  Recoñecer  a  normativa  de  xestión  de  calidade  e  de  residuos  aplicada  ás  instalación  de
telecomunicacións e eléctricas, para supervisar o cumprimento da normativa.

p) Preparar  os  informes  técnicos,  os  certificados  de  instalación  e  os  manuais  de  instrucións  e
mantemento, seguindo os procedementos e os formatos oficiais para elaborar a documentación
técnica e administrativa.

q) Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe relacionadas coa evolución
científica,  tecnolóxica  e  organizativa  do  sector,  e  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións laborais e
persoais.
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r) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que se presenten
nos procesos e na organización do traballo e da vida persoal.

s) Tomar decisións de xeito fundamentado, analizando as variables implicadas, integrando saberes
de  distinto  ámbito  e  aceptando  os  riscos  e  a  posibilidade  de  equivocación,  para  afrontar  e
resolver situacións, problemas ou continxencias.

t) Desenvolver  técnicas  de  liderado,  motivación,  supervisión  e  comunicación  en  contextos  de
traballo en grupo, para facilitar a organización e a coordinación de equipos de traballo.

u) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir,
á finalidade e ás características das persoas receptoras, para asegurar a eficacia nos procesos de
comunicación.

v) Avaliar  situacións  de  prevención  de  riscos  laborais  e  de  protección  ambiental,  propondo  e
aplicando medidas de prevención persoais e colectivas, de acordo coa normativa aplicable nos
procesos do traballo, para garantir ámbitos seguros.

w)  Identificar e propor as accións profesionais necesarias, para dar resposta á accesibilidade e o
deseño universais.

x) Identificar e aplicar parámetros de calidade nos traballos e nas actividades que se realizan no
proceso  de  aprendizaxe,  para  valorar  a  cultura  da  avaliación  e  da  calidade  e  ser  quen  de
supervisar e mellorar os procedementos de xestión de calidade.

y) Utilizar  procedementos  relacionados  coa  cultura  emprendedora,  empresarial  e  de  iniciativa
profesional, para realizar a xestión básica dunha pequena empresa ou emprender un traballo.

z) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco
legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do
módulo están relacionadas con:

– Execución de traballos en equipo.
– Responsabilidade e autoavaliación do traballo realizado.
– Autonomía e iniciativa persoal.
– Uso das TIC.

Como este ano, hai alumnado que pode optar por intetgrar as FCT no módulo de proxecto, 
eses alumnos tamén terán como obxetivos os de ese módulo:

Identificar os distintos elementos das instalacións de telefonía e rede de datos.
a) Interpretar as características funcionais e técnicas dos compoñentes das instalacións de telefonía

e rede de datos.
b) Manexar os catálogos comerciais analizando as características principais dos elementos utiliza-

dos nas instalacións de telefonía e rede de datos comparando ditas características entre elemen-
tos similares de distintas marcas comerciais

c) Verificar os distintos compoñentes dunha instalación de telefonía e rede de datos, utilizando os
instrumentos de medida e aplicando a técnica adecuada

d) Identificar os distintos elementos das instalacións da rede de datos
e) Interpretación das características funcionais e técnicas dos compoñentes das instalacións da rede

de datos
f) Montar unha conexión de liñas de rede local de datos en vivendas ou oficinas manexando as

ferramentas adecuadas
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g) Manexo  de  catálogos  comerciais  analizando  as  características  principais  dos  elementos
utilizados nas instalacións da rede de datos e comparando ditas características entre elementos
similares de distintas marcas comerciais 

h) Verificación  dos  distintos  compoñentes  dunha  instalación  da  rede  de  datos,  utilizando  os
instrumentos de medida e aplicando a técnica adecuada.

i) Falar coa clientela para informarñe dos novos productos
j) Manexar as axendas de clientes e proveedores.
k) Chamar a posibles clientes para ofrecerlle os productos da empresa
l) Recibir as chamadas telefónicas dos clientes para resolver as dúbidas respecto os productos da

empresa.
m) Explicar e resolver as dúbidas dos clientes no mostrador.
n) Valorar as competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvolvemento óptimo da

actividade.
o) Aplicar  as  normas  de  prevención  de  riscos  laborais  e  os  aspectos  fundamentais  da  lei  de

prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profesional
p) Utilizar os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional e

as normas da empresa.
q) Seleccionar, etiquetar e ordenar os recambios do almacén.
r) Manexar catálogos de material de telecomunicación.
s) Manexar catálogos de ferramentas e equipamentos necesarios para a montaxe de redes de datos.
t) Controlar e etiquetar o material que entra no almacén.
u) Controlar exaustivamente o material que sae do almacén.
v) Realizar un inventario da mercancías do almacén.
w) Atender os clientes do almacén con atención e rapidez.
x) Manexar con axilidade a normativa de riscos laborais
y) Utilizar os equipamentos de protección individual
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3. Contidos

Este  módulo  profesional  complementa  a  formación  establecida  para  o  resto  dos  módulos
profesionais  que  integran  o  título,  nas  funcións  de  análise  do  contexto,  deseño  do  proxecto  e
organización da execución.

A función de análise do contexto inclúe as subfuncións:

- Compilación de información.
- Identificación de necesidades.
- Estudo de viabilidade.

A función de deseño do proxecto ten como obxectivo establecer as liñas xerais para dar resposta 
ás necesidades presentadas, concretando os aspectos salientables para a súa realización. Inclúe as 
subfuncións:

- Definición do proxecto.
- Planificación da intervención.
- Elaboración da documentación.

A función de organización da execución inclúe as subfuncións:

- Programación de actividades.
- Xestión de recursos.
- Supervisión da intervención.

As  actividades  profesionais  asociadas  a  estas  funcións  desenvólvense  no  sector  de  Sistemas  de
Telecomunicacións e informáticos.

Como este ano, excepcionalmente, hai alumnado que pode integrar as FCT no módulo de proxecto, hai
que integrar aquí os contidos destas:

- Reparar sistemas de telecomunicación.
- Posta a punto de sistemas de telecomunicacións.
- Reparar sistemas informáticos.
- Montaxe, manexo e posta a punto de sistemas informáticos.
- Implantación do proxecto dunha rede de voz e datos ou dun sistema de radio e televisión

(local e por cable).
- Conexión de liñas de rede de datos
- Selección de recambios de almacén.
- Montar unha rede de datos cos instrumentos adecuados
- Conexión de liñas de rede de datos en vivendas ou oficinas
- Normativa e regulamentación.
- Aparellos de medida e ferramentas informáticas
- Confección de orzamentos e manuais de funcionamento.
- Manexar a axenda electrónica de clientes e provedores
- Participar nas demostración de productos a clientes
- Atender e despachar productos a clientes
- Atender telefonicamente as demandas dos clientes
- Manexar a normativa de riscos laborais
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- Utilizar os equipamentos de protección individual
- Técnicas de control de material de almacén.
- Control de estocaxe.
- Realización de inventario.
- Manexo de catálogos de distintas casas comerciales.
- Reposición, etiquetaxe e manexo material de almacén.
- Utilización de normas de seguridade no manexo de material do almacén.
-  Medios  e  equipamentos  de  seguridade  persoal  utilizados  na  montaxe  de  instalación  de

megafonía.
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4. Metodoloxía

O desenvolvemento deste módulo organízase sobre a base da titoría individual e colectiva:

- A titoría colectiva implica a participación da totalidade do equipo docente do ciclo 
formativo nas actividades de programación, seguimento e avaliación previstas para este 
módulo.

- A titoría individual correrá por conta dun profesor/a, integrante do equipo docente do 
ciclo, con carácter xeral o titor ou a titora do ciclo formativo, que actuará como titor/a 
para todo o alumnado que estea en disposición de cursar este módulo, así como de 
coordinador ou coordinadora das funcións do equipo docente en relación a el.

O seguimento presencial farase quincenalmente no instituto e o seguimento a distancia consistirá no
intercambio de información vía telemática, entre o profesor/a encargado do proxecto e os alumnos/as.

Os traballos para desenvolver polo alumnado serán coordinados polo profesorado con atribución
docente no módulo de proxecto, preferentemente o que estea a impartir docencia no segundo curso do
ciclo formativo e co asesoramento de todo o profesorado do equipo docente.

O profesorado do módulo realizará propostas de traballo tomando como referencia as orientacións
pedagóxicas establecidas no currículo do módulo, e incluirán o seguinte:

 Especificación detallada do conxunto do traballo para realizar, con indicación expresa 
daquelas actividades que se deban traballar de forma individual ou en grupo, así como de 
forma presencial ou a distancia.

 Datas e horarios previstos para as actividades de titoría e seguimento, para o que se 
establecerán canles de comunicación presencial, telefónica ou telemática. 

 Prazos de entrega do traballo para a súa supervisión.

 Criterios de avaliación, con especial atención ao formato de presentación da documentación e 
á exposición do informe final de traballo.
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5. Temporalización

Con carácter  xeral  as  actividades  de  programación,  seguimento  e  avaliación  previstas  para  este
módulo desenvolveranse de acordo a seguinte táboa:

Trimestre Actividade desenvolvida

1º trimestre
- Reunión do equipo docente co obxectivo de planificar o desenvolvemento do 

módulo e as actividades a desenvolver por cada un dos membros do equipo.

- Proposta de traballo ao alumnado polo profesor/a.
- Proposta de traballos e grupos polo alumnado.

2º trimestre - Desenvolvemento das ideas dos proxectos co asesoramento do equipo docente.

- Aceptación e concreción dos proxectos.

3º trimestre
- Desenvolvemento das sesións informativas previas á elaboración do proxecto 

polo profesorado do ciclo e polo profesor/a encargado do proxecto.

- Asignación dos traballos propostos polo profesor ou a profesora responsables do
módulo de proxecto. Despois da sesión de avaliación e antes da incorporación 
ao módulo de Formación en centros de traballo.

- Titorías quincenais presenciais coincidindo coas da FCT. 
- Titoría a distancia individual e grupal.

- Reunión do equipo docente encargado de avaliar os proxecto de cara a revisión 
dos criterios de avaliación e organización das sesión de exposición dos 
proxectos por arte do alumnado.

- Entrega do proxecto por parte do alumnado.

- Entrega do proxecto o profesorado que debe avalialo, polo menos con unha 
semana de antelación a data de exposición e defensa do mesmo.

- Sesión de avaliación do alumnado.

Para  o  alumnado  que teña  pendente exclusivamente  o  módulo  de  proxecto  realizarase  unha
temporalización especifica.
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6. Materiais e recursos

 Documentos de traballo facilitados polo profesor/a: documentación bibliográfica sobre os 
diferentes aspectos traballados en cada unha das fases do proxecto.

 Materiais achegados polo alumnado.

 Materiais procedentes das empresas onde o alumnado realiza a FCT (folletos informativos, 
catálogos, manuais, etc..).

 Equipamentos informáticos e audiovisuais: ordenador, scanner, impresora, proxector.

 Conexión de acceso a internet.
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7.Avaliación

O módulo de proxecto de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos desenvolverase logo da
avaliación positiva de todos os módulos profesionais de formación no centro educativo, coincidindo
coa  realización  do módulo  profesional  de  Formación  en  centros  de  traballo,  e  avaliarase  logo  de
cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias adquiridas nel. Podendo este
ano integrarse os dous módulos de forma excepcional pola emerxencia sanitaria.

A renuncia ao módulo de FCT, segundo o artigo 10 da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se
regula o módulo profesional de Formación en centros de traballo da formación profesional inicial para
o  alumnado  matriculado  en  centros  educativos  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  implica  a
renuncia, de ser o caso, ao módulo de Proxecto.

1.1. Cualificación e criterios de avaliación

A cualificación do alumnado virá determinada por:

Criterios Cualificación

ASPECTOS FORMAIS

- Entregado en prazo e forma.

- O proxecto segue o modelo proposto (Anexo I): Formato, apartados, ...

- Presentación.

- Estrutura.

- Organización.

- Redacción do documento.

- Bibliografía adecuada.

50,00%

CONTIDOS

- Identificación das necesidades do sector produtivo 25%

- Deseño do proxecto 25%

- Plan de intervención 25%

- Procedementos de seguimento e control da execución 25%

50 %

Cada membro do tribunal valorará o traballo escrito aspectos formais e os contidos do proxecto e
emitirá unha cualificación para o que poderá utilizar o anexo  II  deste documento. Dita valoración debe
servir ao profesor/a coordinador para cualificar o proxecto.

Páxina 12 de 33



CIFP A Xunqueira
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra

Tfno. 986873003, Fax 986873000
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/

A cualificación final será a suma ponderada das cualificacións das dúas partes sen cifra decimal
segundo o cadro anterior.

A cualificación será individual para cada alumno/a e no terá por qué ser a mesma para tódolos
integrantes dun grupo que han elaborado o proxecto.

Para a cualificación final se utilizará o anexo III.

Se o proxecto non obtivera unha cualificación positiva no seu primeiro período de realización o
tribunal detallará os defectos que deban ser corrixidos para a seguinte convocatoria.

As  cualificacións  obtidas  por  cada  alumno/a,  de  acordo  coa  valoración  efectuada  polo  equipo
docente, serán entre 1 e 10, sendo necesario obter como mínimo un 5 para a avaliación positiva do
módulo

A avaliación realizarase de xeito individual para cada alumno ou alumna tomando como referencia
os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación que se indican no currículo correspondente do
módulo:

RA1. Identifica necesidades do sector produtivo en relación con proxectos tipo que as poidan 
satisfacer.

– CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características organizativas e o 
tipo de produto ou servizo que ofrecen.

– CA1.2. Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento.

– CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas.

– CA1.4. Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector.

– CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas 
previstas.

– CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto.

– CA1.7. Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de riscos, e as súas 
condicións de aplicación.

– CA1.8. Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación de novas 
tecnoloxías de produción ou de servizo que se propoñan.

– CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto.

RA2. Deseña proxectos relacionados coas competencias expresadas no título, onde inclúe e 
desenvolve as fases que o compoñen.

– CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no proxecto.
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– CA2.2. Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto.

– CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto, e o seu contido.

– CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu alcance.

– CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o proxecto.

– CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente.

– CA2.7. Identificáronse as necesidades de financiamento para a posta en marcha do 
proxecto.

– CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño.

– CA2.9. Identificáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade do 
proxecto.

RA3. Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, para o que determina o plan de 
intervención e a documentación asociada.

– CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das necesidades de 
posta en práctica.

– CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade.

– CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a cabo as 
actividades.

– CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das actividades.

– CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o plan de 
prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos necesarios.

– CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de 
execución.

– CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da posta en 
práctica.

– CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en práctica ou 
execución.

RA4. Define os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto, e 
xustifica a selección das variables e dos instrumentos empregados.

– CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións.

– CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.

– CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que se poidan 
presentar durante a realización das actividades, así como a súa solución e o seu 
rexistro.

– CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos recursos e nas 
actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro.

– CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das 
actividades e do proxecto.
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– CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das persoas 
usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos específicos.

– CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de condicións do 
proxecto, cando este exista.

RA5. Elabora e expón o informe do proxecto realizado, e xustifica o procedemento seguido.

– CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto.

– CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades das empresas
do sector.

– CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no proceso de 
deseño.

– CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do proxecto.

– CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do proxecto.

– CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na execución do 
proxecto.

– CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas necesidades 
do sector produtivo.

– CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora.

– CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición.

–CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos resultados.

Se integran neste módulos os RAs e os Cas do módulo de FCT.

RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coa produción e a 
comercialización dos produtos que obtén.

--- CA1.1. Identificáronse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área.

-- CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo do no 
sector.

-- CA1.3. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: 
provedores, clientela, sistemas de produción e almacenamento, etc.

-- CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación 
do servizo.

-- CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o 
desenvolvemento óptimo da actividade.

RA2. Amosa hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional, de 
acordo coas características do posto de traballo e cos procedementos establecidos na 
empresa.
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-- CA2.1. Recoñeceuse e xustificouse:

Dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo.

Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza, 
responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo.

Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional.

Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.

Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na empresa.

Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito laboral.

Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico e 
técnico do bo facer profesional.

-- CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos 
fundamentais da lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade 
profesional.

-- CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da 
actividade profesional e as normas da empresa.

-- CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo medio nas actividades desenvolvidas.

RA3. Determina as características das instalacións a partir dun anteproxecto ou condicións 
dadas, aplicando a regulamentación e a normativa correspondente.

-- CA3.1. Identificouse a normativa de aplicación.

-- CA3.2. Elaboráronse os esquemas e os esbozos das instalacións ou os sistemas.

-- CA3.3. Dimensionáronse os equipamentos e os elementos que configuran as instalacións.

-- CA3.4. Seleccionáronse equipamentos e accesorios homologados.

-- CA3.5. Definiuse o proceso tecnolóxico para a montaxe.

-- CA3.6. Debuxáronse os planos e os esquemas das instalacións e/ou dos sistemas.

-- CA3.7. Debuxáronse os planos de montaxe das instalacións, utilizando a simboloxía e as 
escalas normalizadas

RA4. Planifica a montaxe das instalacións, establecendo etapas e distribuíndo os recursos, a 
partir da documentación técnica do proxecto.

-- CA4.1. Identificáronse as etapas do proceso de montaxe nas instalacións.

-- CA4.2. Establecéronse as unidades de obra e os recursos humanos e materiais.

-- CA4.3. Especificáronse medios de traballo, equipamentos, ferramentas e utensilios de 
medida e comprobación.
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-- CA4.4. Desenvolvéronse plans de aprovisionamento e condicións de almacenamento dos 
equipamentos e dos materiais.

-- CA4.5. Valoráronse os custos de montaxe a partir de unidades de obra.

-- CA4.6. Definíronse as especificacións técnicas de montaxe e protocolos de probas.

-- CA4.7. Elaboráronse manuais de instrucións de servizo e de mantemento das 
instalacións.

-- CA4.8. Identificouse a normativa de prevención de riscos.

RA5. Supervisa a montaxe das instalacións e/ou sistemas, e colabora na súa execución, 
respectando os protocolos de seguridade e calidade establecidos na empresa.

-- CA5.1. Interpretouse a documentación técnica, recoñecendo os elementos, a súa función 
e a súa disposición na montaxe das instalacións.

-- CA5.2. Seleccionáronse as ferramentas e o material necesario, interpretando o plan de 
montaxe da instalación.

-- CA5.3. Comprobouse que os equipamentos e os accesorios instalados sexan os prescritos
no plan de montaxe.

-- CA5.4. Supervisáronse técnicas e acabamentos de montaxe relativos a ancoraxes, 
conexións, programación, mecanizado, etc.

RA6. Realiza a posta en marcha ou servizo das instalacións e os equipamentos, e supervisa e 
colabora na súa execución, seguindo os procedementos establecidos.

-- CA6.1. Interpretouse o plan de posta en marcha das instalacións e dos equipamentos.

-- CA6.2. Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos axeitados.

-- CA6.3. Comprobouse a secuencia de funcionamento dos elementos de control, de 
seguridade e receptores da instalación.

-- CA6.4. Programáronse, reguláronse e calibráronse os elementos e os equipamentos 
segundo as súas características de funcionalidade.

-- CA6.5. Verificáronse os parámetros de funcionamento da instalación.

-- CA6.6. Utilizáronse as ferramentas de man e informáticas, así como os instrumentos, 
para a posta en marcha de maneira adecuada.

-- CA6.7. Cumpríronse as normas de seguridade e calidade, e a regulamentación.

-- CA6.8. Cubriuse a documentación técnico-administrativa requirida para a posta en 
servizo.

RA7. Controla as intervencións de mantemento das instalacións, e colabora na súa execución, 
verificando o cumprimento dos obxectivos programados e aproveitando convenientemente 
os recursos dispoñibles.

-- CA7.1. Identificouse o tipo de mantemento.
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-- CA7.2. Elaboráronse os procesos de intervención, interpretando os programas de 
mantemento.

-- CA7.3. Comprobáronse as existencias no almacén.

-- CA7.4. Definíronse tarefas, tempos e recursos necesarios.

-- CA7.5. Seleccionáronse ferramentas e instrumentos adecuados.

-- CA7.6. Comprobouse a funcionalidade, os consumos eléctricos, os parámetros de 
funcionamento, etc.

-- CA7.7. Axustáronse e reprogramáronse elementos e equipamentos.

-- CA7.8. Actualizouse a documentación técnica necesaria para garantir a rastrexabilidade 
das actuacións.

-- CA7.9. Realizáronse as operacións de acordo coa seguridade e a calidade requiridas, e 
con criterios de respecto polo ambiente.

-- CA7.10. Utilizáronse aplicacións informáticos para a planificación do mantemento.

RA8. Supervisa a reparación de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións, e colabora 
na súa execución, verificando a aplicación de técnicas e procedementos de mantemento 
correctivo.

-- CA8.1. Organizáronse as intervencións a partir do plan de mantemento.

-- CA8.2. Identificáronse os síntomas de avarías ou disfuncións a través das medidas 
realizadas e a observación da funcionalidade da instalación ou o equipamento.

-- CA8.3. Propuxéronse hipóteses das causas da avaría e a súa repercusión na instalación.

-- CA8.4. Localizouse a avaría de acordo cos procedementos específicos para o diagnóstico 
e a localización.

-- CA8.5. Seleccionáronse as ferramentas e os instrumentos necesarios para realizar o 
proceso de reparación.

-- CA8.6. Realizouse a desmontaxe seguindo as pautas establecidas, con seguridade, 
calidade e respecto polo ambiente.

-- CA8.7. Substituíronse ou reparáronse os elementos avariados.

-- CA8.8. Restablecéronse as condicións iniciais de funcionalidade da instalación.

-- CA8.9. Cubriuse a documentación establecida nos programas de mantemento.

1.2. Sistema de recuperación do alumnado pendente

O  alumnado  que,  logo  da  avaliación  final  de  módulos  do  segundo  curso  teña  pendente
exclusivamente o módulo de Proxecto, poderá realizalo en calquera dos períodos establecidos no artigo
6.4. da Orde do 28 de febreiro de 2007 para o módulo de Formación en centros de traballo.

Páxina 18 de 33



CIFP A Xunqueira
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra

Tfno. 986873003, Fax 986873000
cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/

   Anexo I: Asignación de proxecto

O  Departamento  da  familia  profesional  de  electricidade  e  electrónica  asigna  o/a

alumno/a............................................................................................  con  DNI  .............................,  do

CIFP A Xunqueira, matriculado durante o curso ........................... no módulo Proxecto do ciclo de grao

superior Sistemas de Telecomunicacións e informáticos. O seguinte Proxecto:

Pontevedra a ............ de ........................... de 20..........

Sinatura alumno/a:
Sinatura do titor/a en representación do 
equipo docente:
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Anexo II: Modelo de criterios de cualificación do traballo
escrito

PROFESOR/A COORDINADOR/A: CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO TRABALLO ESCRITO (70 %)

Ciclo formativo:

Aspectos formais (20 %)
Valoración

Observacións
1 2 3 4

Entrega en prazo e forma: se entrega o proxecto dentro da data marcada. Inclúe 
todos o documentos requiridos.

O proxecto segue o modelo proposto (Anexo I): Formato, apartados, ...

Presentación: Conten de forma correcta anexos, cadros, táboas, figuras e outros 

Organización: Precisión, ausencia adornos, conexión entre ideas … 

Redacción do documento

Bibliografía adecuada 

Contidos (50 %)
Valoración

Observacións
1 2 3 4

Identifica necesidades do sector produtivo en relación con proxectos tipo que 
as poidan satisfacer  25%

Clasificáronse as empresas do sector polas súas características organizativas e o 
tipo de produto ou servizo que ofrecen.
Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento. 

Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas. 

Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector. 

Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas 

Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto. 

Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de riscos, e as súas 
condicións de aplicación.
Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación de novas 
tecnoloxías de produción ou de servizo que se propoñan.

Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto

Deseña proxectos relacionados coas competencias expresadas no título, onde 
inclúe e desenvolve as fases que o compoñen. 25%
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Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no 

Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto.

Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto, e o seu 

Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu alcance.

Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o 

Realizouse o orzamento correspondente.

Identificáronse as necesidades de financiamento para a posta en marcha do 

Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño.

Identificáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade do 

Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, para o que 
determina o plan de intervención e a documentación asociada. 25%
Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das necesidades de 
posta en práctica.

Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade.

Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a cabo
as actividades.

Determináronse os procedementos de actuación ou execución das 

Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o plan de 
prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos necesarios.

Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os tempos de 

Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da posta en 

Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en práctica 

Define os procedementos para o seguimento e o control na execución do 
proxecto, e xustifica a selección das variables e dos instrumentos empregados.
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Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións. 

Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación. 

Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que se poidan 
presentar durante a realización das actividades, así como a súa solución e o seu 

Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos recursos e nas 
actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro. 
Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das 
actividades e do proxecto. 
Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das persoas 
usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos específicos. 
Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de condicións do 
proxecto, cando este exista. 

NOTA DA DO TRABALLO ESCRITO:

   Anexo III: Nota do proxecto (exposición e traballo 
escrito)

NOTA DO PROXECTO (EXPOSICIÓN E TRABALLO ESCRITO)

Ciclo formativo:

NOTA DA EXPOSICIÓN:

NOTA DA DO TRABALLO ESCRITO:

NOTA DO PROXECTO PONDERADA DE 1 A 10:
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Anexo IV: Modelo de proxecto

Departamento de Electrónica

CIFP A Xunqueira

Pontevedra, 2018

Autor:   Nome e apelidos alumno/a

Titor/a proxecto:   Nome e apelidos do profesor/a

Empresa:   Empresa na que se realiza a FCT

Titor/a empresa:   Nome e apelidos do titor/a

Inicio FCT:   03/04/2018

Fin FCT:  12/06/2018

Data presentación proxecto:  19/06/2018

Data exposición proxecto:  26/06/2018

Profesorado avaliador:

1. Nome e apelidos profesor/a

2. Nome e apelidos profesor/a

3. Nome e apelidos profesor/a

4. Nome e apelidos profesor/a

5. Nome e apelidos profesor/a

Proxecto de execución de unha rede FTTH para un municipio

Curso 2017-18

CS en Mantemento Electrónico

Podes personalizar a túa portada pero devense 
incluír os elementos que sinalan as frechas.
Nota 1
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O índice debese estruturar en distintos niveis e 
pode conter enlaces que facilite a lectura do 
documento.
Nota 2
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1. Introdución
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Farase unha contextualización e definiranse os 
obxectivos do proxecto. Debes deixar claro que 
queres facer e para que.
Nota 3
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2. Corpo do proxecto

2.1. Corpo do proxecto

2.1.1. Corpo do proxecto
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O corpo do proxecto e onde se desenrolan os 
distintos apartados, para elo pensa ben a estrutura, 
cantos apartados, subapartados, ...   son necesarios. 
Selecciona axeitadamente as fontes de información e 
sintetiza a mesma, non se trata de poñer moita 
información se non a necesaria para cumprir os 
obxectivos.
Nota4
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3. Conclusións finais
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Neste apartado avaliaranse o cumprimento dos 
obxectivos previstos, xustificaranse as modificacións 
realizadas e farase unha proposta de melloras.
Nota 5
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4. Bibliografía
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fibras.jpg»

[2] «http://www.yio.eom.ar/fibras-opticas/imagenes/fibra-optica-multi.modo monomodo.gif»

[3] «Gobierno de España. Ministerio de Industria,. Energía y Turismo, «Plan   de telecomunicaciones 
y redes ultrarrápidas»

[4] «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
«http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_men.jsp»

[5] «System, method and computer readable medium for providing dual  rate transmission on a 
gigabit passive optical networlo»

[6] Fiberhome, «http://www.fiberhomegroup.com/es/»
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Indica tódalas fontes bibliográficas que 
empregadas no proxecto incluídas páxinas Web. 
No exemplo aparecen enlaces os recursos 
empregados nun proxecto.
Nota 6
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5. Anexos
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Non se trata de encher follas, se non de engadir información adicional en relación 
directa có proxecto.

Neste apartado podes colocar:

- Diagramas de bloques.

- Esquemas.

- Circuítos impresos.

- Listas de materiais.

- Planos.

- Representacións en 3D.

- Cálculos.

- Táboas de medicións realizadas.

- Resultados de simulacións realizadas.

- Organigramas ou diagramas de fluxo.

- Listaxes de programas.

- DataSheets.

- Outros.
Nota 7



Ilustración 1. Exemplo de conector LC

Ilustración 2. Fusionadora de Arco Voltaico
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6. Exemplos de formatos

6.1. Formato das ilustracións
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Fíxate que as ilustracións, imaxes, fotos, .. están 
numeradas e engádeselle un pequeno comentario. 
No texto farase referencia o número da ilustración. 
Por exemplo: “Na ilustración 1 obsérvase o aspecto 
físico dun conector LC”.
Nota 8
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6.2. Formato das táboas

PLANTA INTERNA
Denominación Unidades Prezo en euros Importe en euros

Cabeceira OLT

Equipo/s Cabeceira OLT
1 11.520,00 11.520,00

Fonte de alimentación

Equipo/s Fonte de alimentación
1 1.450,00 1.450,00

Provisionamento

Equipos del sistemas de provisionamento
1 12.730,00 12.730,00

Cabeceira RF overlay TV

Sistema de cabeceira para TV
1 5.720,00 5.720,00

TOTAL PLANTA INTERNA 31.420,00

Táboa 1: Presuposto planta interna
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Un exemplo de referencia para o formato dunha 
táboa que forma parte do presuposto do proxecto.
Nota 9
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6.3. Formato para planos e esquemas
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7. Presentación do proxecto
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O proxecto presentarase nun só arquivo comprimido en ZIP ou RAR, co teu nome e 
apelidos. No exemplo “Noa Boveda Tomiño” e o nome do arquivo no que se creou unha 
estrutura de carpetas para organizar a información.

O proxecto en si é un único arquivo en formato PDF co nome do titulo do teu proxecto. 
No exemplo “01_Proxecto de execución de una rede FTTH para un municipio”.

Debes entregar tamén tódolos arquivos empregados na elaboración do proxecto. No 
exemplo hai un arquivo Word co proxecto en formato editable e arquivos de imaxes. 
Fíxate que o número do arquivo coincide co número da ilustración no proxecto.
Nota 10

01_Proxecto de execucion de unha rede FTTH para un municipio

Recursos

Noa Boveda Tomiño

Ilustracions

Imaxes

01_Proxecto de execucion de unha rede FTTH para un municipio

02_Fusionadora de Arco Voltaico

02_Logo centro

01_Exemplo de conector LC

01_Foto ponte tirantes

03_Plano

Mario Expósito 
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 

 RA1. Configura encamiñadores, para o que analiza a súa función nas redes de 

comunicacións, 

utilizando instrucións e comandos específicos. 

– CA1.1. Identificouse a función dos encamiñadores nas redes de datos. 

– CA1.2. Caracterizouse o hardware e o software do encamiñador. 

– CA1.3. Determináronse os medios de transmisión máis axeitados para cada interface 

do encamiñador. 

– CA1.4. Elaborouse o protocolo de arranque do encamiñador. 

– CA1.5. Utilizáronse diferentes modos de acceso e comandos básicos para configurar 

o encamiñador. 

– CA1.6. Definíronse os tipos de protocolos de encamiñamento. 

– CA1.8. Verificouse a configuración do encamiñador. 

 RA2. Implementa redes de acceso local virtual (VLAN) e xustifica a súa utilización, 

configurando os switches. 

– CA2.1. Caracterizáronse diversos tipos de VLAN. 

– CA2.2. Definiuse a función dun switch nunha rede VLAN. 

– CA2.4. Realizouse unha configuración básica dun switch. 

– CA2.5. Interpretouse a información visual do switch. 

– CA2.6. Configurouse a VLAN. 

– CA2.8. Verificouse o funcionamento da rede. 

– CA2.9. Realizouse a interconexión de varias VLAN a través dun encamiñador. 

 RA3. Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os dispositivos 

de conexión. 

– CA3.1. Definíronse as características das redes WAN. 

– CA3.2. Identificouse a tecnoloxía de conexión a unha rede WAN. 

– CA3.3. Identificáronse diversos tipos de conexións coa rede. 

– CA3.5. Verificouse o acceso á rede. 

– CA3.6. Distinguíronse os protocolos NAT e PAT coas súas características. 

 RA4. Verifica a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando 

criterios de certificación. 

– CA4.1. Verificouse o funcionamento das instalacións eléctricas asociadas. CA4.2. 

Interconectáronse as redes xerárquicas con cables e sen fíos. 

– CA4.3. Integráronse os equipamentos e os periféricos. 

– CA4.4. Verificouse a conectividade con redes exteriores. 

 RA5. Aplica técnicas de seguridade da rede, identificando as ameazas máis comúns e 

configurando os recursos do sistema para a súa protección. 

– CA5.1. Identificáronse as ameazas de seguridade en redes. 

– CA5.2. Recoñecéronse os métodos para protexer as redes. 

– CA5.3. Configurouse a seguridade básica do encamiñador. 

– CA5.5. Aplicáronse listas ACL aos interfaces do encamiñador. 

– CA5.7. Configuráronse protocolos e dispositivos de autenticación en redes privadas 

virtuais (VPN). 

– CA5.8. Configuráronse dispositivos como pasarela de acceso á rede interna (DMZ). 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA 
CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: RETE 
 

  

 

 RA6. Mantén redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorización 

e tendo en conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as súas causas. 

– CA6.1. Relacionáronse as avarías coas tipoloxías e as características das redes. 

– CA6.3. Identificáronse síntomas de avarías. 

– CA6.4. Monitorizáronse as redes telemáticas. 

– CA6.6. Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo. 

– CA6.7. Actualizáronse os históricos de avarías e o programa de mantemento. 

 

 

 

Todos os RA e CA contemplados son imprescindibles e desenvolvéronse completamente nas 

anteriores avaliacións 1ª e 2ª, Rematada a 2ª avaliación o 75% do alumnado ten superado o módulo 

de redes telemáticas. 

Para o 25 % do alumnado que quedou na fase recuperación, a desenvolver no 3º trimestre, 

atenderemos a cada un dos RA e CA que están contemplados nos informes individualizados de cada 

alumno que ten que recuperar  e, ante as circunstancias actuáis coa imposibilidade de desenvolver os 

RA e CA contemplados nestes informes relacionados co traballo práctico por non poder acceder aos 

equipamentos, ferramentas, materias e espazos necesarios, serán considerados como prescindibles, 

e constarán no informe individual de cada alumno. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Baseándose nos criterios metodolóxicos que definen a ensinanza eminentemente 
activa e mantendo un criterio de atención a diversidade, o sistema de avaliación 
que se adoptou no módulo foi o de avaliación continua no que se valorou o 
método de traballo en pequeno grupo e o respeto ás propostas e traballos 
dos/das compañeiros/as, cumprimento e respeto das pautas e normas de 
seguridade que sexan de aplicación a cada unha das actividades programadas, 
para o perfecto desenvolvemento da aprendizaxe. Mediante este procedemento 
superou o módulo o 75 %. 

Para o 25% do alumnado restante as actividades para a recuperación das 
partes non superadas desenvolveranse para cada parte que o estudante  
non teña superado, buscando sempre que cada un deles acade os RA e CA 
específicos de esta parte contemplados nos seus informes 
individualizados. Para isto, se desenvolverán tarefas e simulacións 
personalizados. 
As actividades a recuperar polo alumno teñen como obxectivo  tratar de que o 
estudante asimile os contidos e capacidades das actividades que se 
desenvolveron durante a avaliación, e que non lograron asimilar no seu 
momento. 

Instrumentos: 
-Os controles periódicos. 
-Os traballos encargados, tanto escritos como simulacións e prácticos. 
Para o 25% da recuperación: 
Deseñánse actividades personalizadas (test, tarefas, cuestión, simulacións, …) para a 
recuperación das partes non superadas e que así o alumno  acade os RA e CA  reflexado 
no seu informe individualizado. 

Cualificación final 

Se considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando o grao de 
desenvolvemento das aprendizaxes imprescindibles definidas no primeiro punto e 
desenvolvidas nos 1º e 2º trimestre, engadindo as que poidéronse desenvolver 
para os RA e CA específicos de cada estudante no seu informe individualizado ao 
longo do 3º trimestre co traballo telemático (coas consideración especificadas no 
punto 1). 
A nota de cada RA e CA a recuperar obterase a partir das tarefas individualizadas, 
traballos personalzados e supostos prácticos adaptados as condicións do traballo 
telemático realizados polo estudante, mediante unha ponderación que se 
corresponderá co peso orientativo asignado na programación, mantendo a 
cualificación dos RA e CA  que tiña superados e  obter a cualificación final coa 
porcentaxe  especificada no apartado 5  da programación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

Non hai 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Tarefas personalizadas de recuperación, repaso, reforzo das aprendizaxes 
anteriores; supostos prácticos para simulación, test e cuestionarios sobre 
RA e CA  especificados en cada un dos informes individualizados a de 
cada un  dos estudantes que desenvoven esta fase. 
Ver documento de secuenciación de tarefas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Este módulo ten un curso aberto na aula virtual do centro, o alumnado 
está matriculado nel  e ten o costume de traballar coas ferramentas 
específicas desta aula: acceso a documentación, realización e entrega de 
tarefas. 
Vanse propoñendo  as actividades especificadas,o alumnado pode 
apoiarse nos distintos materias (apuntes,videos, enlaces a páxinas,...) 
existentes na alula virtual. 
Propóñense tarefas para a súa resolución de modo secuencial  
especificando datas límite para a entrga de cada unha delas, e sempre cun 
foro de consulta aberto para que os estudantes poidan plantexar a súas 
dúbidas que son respondidas pola profesora.  
Ver documento de secuenciación de tarefas.  
Para o desenvolvemento desta metodoloxía é imprecidible a 
conectividade do alumnado e o funcionamento adecuado da aula virtual. 

 

Para o alumnado sen conectividade, consultar o plan específico de 
recuperación do vínculo escolar para este módulo 

Materiais e recursos 

Para o desenvolvemento deste trimestre son imprescidibles os seguintes 
materiais e recursos: 
Equipamentos informáticos, instalación de rede con acceso a internet, 
impresora, escáner, webcam, micrófono, altofalantes, software de 
simulación de redes, videotutoriais, procesador de textos, folla de calculo, 
apuntes, presentacións, vídeos didácticos, etc,. Tódolos materias e 
recursos tecnolóxicos son aportados por a docente realizándose a 
actividade laboral no seu propio domicilio. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que a profesora empregará para informar ao 
alumnado será  o  servizo de mensaxería e foro da aula virtual o 
correo electrónico e, se algún estudante ou a familia tivera interese en 
contactar coa profesora a través de videoconferencia, ésta ten 
asignada a súa hora de titoría e nesa hora pode facelo a través de 
videoconferencia eduXunta coa plataforma webex.com. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

  

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
c ifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/c ifpxunqueira/ 
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programa Erasmus + 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 Configura sistemas privados de telefonía convencional, 
determinando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos 

CA 1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas e 
das redes de telefonía analóxica e dixital. 

 
CA 1.2 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas das 
instalacións. 

 CA 1.3 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomunicacións. 

 CA 1.4 Identificáronse interfaces e terminadores de rede. 

 
CA 1.5 Dimensionáronse instalacións fixas, centrais, servizos adicionais, 
terminais, etc., e a rede de usuario.   

 CA 1.7 Seleccionáronse elementos do sistema. 

 CA 1.8 Elaboráronse esquemas da instalación. 

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

CA 2.1  Detalláronse as características técnicas e funcionais, e as aplicacións 
da telefonía de voz sobre IP (VoIP). 

 
CA 2.2 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomunicacións de 
VoIP. 

 
CA 2.3 Determináronse os servizos de telecomunicacións segundo 
necesidades e requisitos. 

 
CA 2.5 Seleccionáronse equipamentos, software, servidor SIP, proxy, 
elementos da rede local de usuario, etc. 

 
CA 2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da rede local (ToIP) 
de mobilidade (teléfonos wifi, IP, móbiles, PDA, etc.). 

 
CA 2.7 Representáronse os esquemas de conexión dos equipamentos, 
terminais e elementos. 

 
CA 2.8 Determináronse os valores e os parámetros de configuración da 
instalación. 
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RA3 Caracteriza sistemas de radiocomunicacións para telefonía, 
identificando a súa estrutura e analizando o funcionamento dos 
equipamentos que a integran. 

CA 3.3 Identificouse a estrutura das redes terrestres fixas e móbiles de 
radiocomunicacións.  
 

 
CA 3.5 Recoñecéronse características dos equipamentos e das instalacións 
asociadas (medios de transmisión, sistemas radiantes e de alimentación, etc.).  

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

CA 5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a instalación.  

 CA 5.2 Realizouse a implantación da instalación. 

 CA 5.3 Conectáronse os equipamentos de telefonía á rede do provedor. 

 
CA 5.4 Recoñecéronse as posibilidades que ofrece a integración de servizos 
de telefonía. 

 
CA 5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces GSM, 
terminais fixos e móbiles, etc. 

 
CA 5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de 
VoIP. 

  

RA7 Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo 
avarías ou disfuncións.  

CA 7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercusións de avarías. 

 
CA 7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías segundo a 
tipoloxía e as características. 

 
CA 6.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na 
instalación 

 
CA 6.5 Propuxéronse medidas de mantemento para realizar en cada circuíto 
ou elemento da instalación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O alumnado tratará de resolver as distintas tarefas plantexadas 
presentando unha memoria  de cada unha delas  

Instrumentos: O alumnado entregará un traballo memoria sobre os temas tratados 
na programación  

Cualificación final 

O alumno debe acadar unha nota  mínima de 5, que se obterá da media 
ponderada  das tarefas entregadas mais o traballo final cun peso de 50%, 50%   

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: que o alumnado identifique os compoñentes e materiais da 
rede telefónica e VoIP, os riscos laborais e as especificacións técnicas das 
instalacións de telefonía 
 
 
 

Criterios de cualificación: Traballo entregado 100% 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización dun traballo teórico 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  Están a disposición na aula virtual no seguinte enlace 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=243 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Reunións semanais, proposta de tarefas por semanas a través da aula virtual  

Materiais e recursos Aula Virtual, Plataforma webex, correo electrónico, simuladores virtualizados etc. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da aula virtual 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36005 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA 1- Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas 
características e as súas aplicacións. 

CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos 

CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais. 

CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada. 

CA1.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e 
secuenciais. 

CA1.4.1 Coñecéronse e relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos 
combinacionais 

CA1.4.2 Coñecéronse e relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos lóxicos 
secuenciais. 

CA1.5 Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais e secuenciais. 

CA1.5.1 Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais. 

CA1.5.2 Montáronse ou simuláronse circuítos secuenciais. 

CA1.6 Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión dixital-analóxico e 
analóxico-dixital. 

CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos con memorias. 

RA 5- Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, 
modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas. 

CA5.1 Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación. 

CA5.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa 
informático para a linguaxe elixida. 

CA5.3 Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos sinxelos. 

CA5.4 Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando e 
modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida. 

CA5.5 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os 
operadores propios da linguaxe elixida. 

CA5.6 Introducíronse comentarios no código. 

CA5.7 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na 
linguaxe elixida. 

CA5.8 Realizáronse operacións de E/S. 
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CA5.9 Escribíronse e compiláronse programas sinxelos. 

CA5.10 Probáronse e depuráronse os programas. 

RA2 - Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema 
de telecomunicacións e define a composición e as características dos seus 
elementos. 

CA2.1 Determináronse as necesidades informáticas dos sistemas de 
telecomunicación.  

CA2.2 Identificáronse os equipamentos en función das aplicacións do sistema de 
telecomunicacións. 

CA2.3 Caracterizáronse os compoñentes do equipamento informático. 

CA2.4 Caracterizáronse tipos de periféricos. 

CA2.5 Determináronse as necesidades de software e hardware dos sistemas de 

telecomunicacións. 

RA3 - Configura equipamentos informáticos, para o que examina as 

características requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o 

hardware e o software. 

CA3.1 Verificouse que o hardware e software respondan ás necesidades do sistema. 

CA3.2 Interpretouse a documentación técnica dos elementos do equipamento. 

CA3.3 Instalouse o hardware do equipamento informático. 

CA3.4 Instaláronse os periféricos específicos.  

RA 6- Integra redes LAN en sistemas telecomunicacións, con interpretación 
das especificacións do sistema e configuración das partes física e lóxica. 

CA6.1 Caracterizáronse as compoñentes das redes de datos. 

CA6.2 Identificáronse as topoloxías e as estruturas de redes. 

CA6.3 Distinguiuse o funcionamento e as características dos elementos de traballo 
en rede. 

CA6.4 Recoñecéronse os protocolos de comunicación. 

CA6.5 Deseñouse unha rede LAN  e o seu direccionamento. 

CA6.8 Configurouse unha rede LAN. 

RA 7- Integra redes sen fíos en sistemas telecomunicacións, con interpretación 
das especificacións do sistema e configuración das partes física e lóxica. 

CA7.1 Definíronse as redes sen fíos de acceso local. 

CA7.2 Determináronse as compoñentes e características das redes WLAN. 

CA7.3 Deseñouse unha rede WLAN  e o seu direccionamento. 

CA7.5 Configuráronse os servizos e os dispositivos da rede WLAN. 

RA 8- Realiza probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou redes de 
datos aplicando técnicas de análise de rendemento e verificando a súa 
integración no sistema de telecomunicacións. 

CA8.1 Identificáronse os puntos de control. 

CA8.2 Probouse o funcionamento do hardware do sistema. 

CA8.7 Realizáronse probas de rendemento do sistema informático. 
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CA8.8 Documentouse a posta en servizo. 

RA 9- Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico 
ou monitorización e efecutando a corrección das disfuncións. 

CA9.1 Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas dos sistemas 
informáticos e redes locais. 

CA9.2 Aplicouse o plan de mantemento. 

CA9.3 Utilizáronse ferramentas de hardware e software de diagnóstico e 
monitorización. 

CA9.4 Executáronse as tarefas de mantemento preventivo e preditivo. 

 

O módulo de Sistemas informáticos e redes locais constitúe o soporte dos módulos do segundo curso polo que tódolos os seus RA e CA son imprescindibles, 

ante as circunstancias actuais, sen posibilidade de contar cos equipamentos, ferramentas, materias e espazos necesarios e imposible desenvolver os mesmos 

polo que nos RA3, RA4, RA 6, RA7, RA8  e RA9 que figuran no currículo serán considerados como prescindibles algúns dos seus CA, e constarán no informe 

individual de cada alumno para ser tidos en consideración no curso 2020/21. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  valorarase a aptitude do alumnado nas tarefas a realizar. Así 
como os seus coñecementos, mediante a realización de tarefas, cuestións e test de 
coñecementos durante as unidades ou grupos de contidos e se procede, probas de 
contido teórico vía telemática e/ou presencial se se dera o caso. 

Instrumentos:  

 listas de cotexo de: memorias, resumos  e tarefas propostas,  

 proba escritas vía telemática e/ou presencial (sempre que se poida). 

Cualificación final 

En caso de superar tódalas unidades didácticas impartidas durante o curso escolar, 
a nota a 3ª avaliación (nota final), será o resultado de sumar as notas obtidas en 
cada unidade didáctica multiplicadas polas porcentaxes asignadas a cada unidade 
no apartado 3 da programación inicial, se algunha unidade non se superara, a nota 
da 3ª avaliación será como máximo de  4 puntos, debendo proceder a recuperala 
segundo o procedemento establecido a continuación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: CA1.1 a CA1.6 e CA5.1 a CA5.9. 

Criterios de cualificación: obterase unha nota mínima de 3.5 en cada parte das 
tarefas ou probas escritas vía telemática e/ou presencial (se se puidera)  e unha 
nota total maior ou igual a 5.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de tarefas extra para 
compensar as carencias detectadas, co obxectivo de acadar os mínimos exixibles. 
Estas tarefas serán teóricas ou prácticas (sempre que se poida) segundo as partes 
pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
  Cuestións, actividades de reforzo e ampliación. 
   https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=262 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os coñecementos, mediante a realización de actividades propostas e/ou probas 
escritas (tipo test ou preguntas curtas/longas) semanais a través da aula virtual para o 
afianzamento dos conceptos traballados. 
 
A aptitude nas tarefas a realizar. 
 
Cumprimento das pautas e normas de cada unha das tarefas a realizar. 
 
Reunións semanais, contacto diario en aula virtual e grupo whatsapp. 

Materiais e recursos 

Libro de texto paraninfo, programas de diagnóstico, internet, ordenador ou móbil,  
apuntamentos na aula virtual, presentacións e plataformas: grupo de watsapp, webex 
e discord.  Tódolos materias e recursos tecnolóxicos son aportados polo docente 
realizándose a actividade laboral no seu propio domicilio. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=262
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través aula virtual, webex, discor e grupo de whatsapp. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA1 - Caracteriza as infraestruturas do fogar dixital (IFD), para o que examina os ámbitos que o 
compoñen e distingue os servizos que cumpra prestar. 

CA1.1 Determinouse o nivel de aplicación dixital (ICT, nivel básico ou nivel superior) e servizos asociados. 
CA1.2 Definíronse as estruturas das redes interiores (HAN, TGCS, etc.), conexións e canalizacións de 
ampliación. 
CA1.3 Determináronse as características e as funcionalidades dos servizos. 
CA1.4 Determináronse os buses de interconexión dos dispositivos e dos elementos. 
CA1.5 Definíronse os medios de acceso remoto aos servizos. 
CA1.6 Seleccionáronse interfaces, servidores e pasarelas. 
CA1.7 Aplicouse a normativa. 

RA3 - Instala sistemas de seguridade, verifica a súa integración e examina a súa funcionalidade. 
CA3.3 Integráronse os sistemas de seguridade en redes LAN e WAN. 
CA3.7 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas. 
CA3.8 Elaborouse a documentación técnica. 

RA5 - Integra dispositivos de automatización controlando o funcionamento dos sistemas e 
xestionando os equipamentos e os servidores da rede de control. 

CA5.1 Identificouse a converxencia de servizos na instalación. 
CA5.2 Determináronse os elementos e os dispositivos. 
CA5.7 Verificouse a funcionalidade dos equipamentos e dos sistemas. 
CA5.8 Elaborouse a documentación técnica. 

RA6 - Mantén sistemas integrados do fogar dixital planificando as accións en relación coas 
disfuncións ou avarías. 

CA6.1 Describíronse as tipoloxías e as características das avarías nos sistemas integrados en edificios 
intelixentes. 
CA6.2 Elaborouse o plan de mantemento preventivo. 
CA6.3 Identificáronse síntomas de avarías. 

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica 
os riscos asociados, así como as medidas e equipamentos para os 
previr. 

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, ferramentas, 
utensilios, máquinas e medios de transporte. 
CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, 
etc. 
CA7.4 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. 
CA7.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equipamentos de protección 
individual e colectiva. 
CA7.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e 
protección persoal requiridas. 
CA7.7 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. 
CA7.8 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 

 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Por ser un segundo curso, todos aqueles alumnos que non superaron o módulo 

no mes de marzo, deberán recuperar o módulo durante este trimestre. 
Debido ás circunstancias especias nas que nos atopamos, o alumno deberá 

realizar as tarefas propostas na aula virtual do centro, cada un realizará 
aquelas tarefas relacionadas coas unidades didácticas nas que non acadou 
o mínimo esixible para superalas, e realizará un exame, relacionadO con 
estas unidades, que será un cuestionario na aula virtual, en caso de seguir 
con estado de alarma, ou presencial, en caso de que teñamos unha 
reincorporación ás aulas. 

 

Instrumentos: 
Tarefas: 40% 
Exame 60% 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Para que un alumno aprobe o curso, a suma da nota obtida polas tarefas mais a 
da nota obtida no exame deberá ser igual ou superior a cinco. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

Non procede 

Alumnado con 
módulo 

pendente 

Criterios de avaliación:  
Non procede 
 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Prácticas co sistema LOGO, programación do autómata LOGO desde un PC. 

 Control dun portón corredizo. 

 Control dun montacargas. 

 Control dun depósito. 

 Control dunha cinta transportadora. 

 Instalación de ventilación. 
Prácticas de KNX, programación do sistema domótico KNX desde o PC. 

 Punto de luz con pulsador domótico doble. 

 Gobernar dous puntos de luz con un pulsador domótico doble. 

 Gobernar dous puntos de luz independentes con dous pulsadores 
simples. 

 Control de persianas. 

 Control de calefacción. 

 Deseño dunha vivenda domótica. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada neste terceiro trimestre é bastante similar á realizada nos 
dous primeiros trimestres do curso, si excluímos aqueles apartados nos que supón a 
realización, que por razóns obvias non se poden levar a cabo. 
A materia está toda incluida na aula virtual en formatos PDF, así como os exemplos 
de aplicación, a partir destes apunters o alumno deberá realizar ás tarefas propostas 
polo profesor unha vez repasada a parte teórica. 
Todas actividades, están incluídas nas tarefas propostas na aula virtual para a súa 
realización polo alumnado.  
Non existe problema de conectividade, posto que o alumno co módulo suspenso e a 
recuperar neste terceiro trimestre, non manifestou ningún problema de acceso á 
rede. 

Módulos e recursos Aula Virtual do CIFP A Xunqueira 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 
Existe un contacto permanente co alumnado a través dun foro aberto na aula 
virtual do CIFP A Xunqueira, no que se comunica ao alumnado toda a 
información existente relacionada coa situación que estamos a vivir. 
Tamén está fixada unha hora, os xoves de 12:00 a 13:00 para atención vía 
Webex, de alumnado ou de pais de alumnos, previa cita. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe Criterios de Avaliación 

RA 1- Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando 
especificacións de deseño e manexando software específico de CAD 
electrónico. 

CA1.1 Obtívose a información para a realización dos esquemas ou planos das 
especificacións de deseño. 

CA1.2 Organizouse a estrutura e os recursos que cumpra utilizar de acordo co 
programa de deseño. 

CA1.3 Establecéronse xerarquías, se procede. 

CA1.4 Editáronse compoñentes. 

CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados. 

CA1.7 Debuxáronse alimentacións e terras. 

CA1.8 Debuxáronse liñas e/ou buses de conexión entre os compoñentes. 

CA1.9 Identificáronse os compoñentes polos seus nomes e/ou valores. 

CA1.10 Verificouse que o esquema estea libre de violacións eléctricas. 

RA 2- Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os 
resultados obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. 

CA2.1 Realizáronse simulacións (informáticas e/ou montaxes en placas de inserción 
rápida) dos circuítos electrónicos. 

CA2.2 Comparáronse os resultados obtidos nas simulacións coas especificacións dos 
circuítos. 

CA2.3 Elaboráronse propostas de modificacións. 

CA2.4 Introducíronse nas simulacións as modificacións propostas. 

CA2.5 Verificouse a resposta ás modificacións introducidas. 

CA2.6 Elaborouse o esquema ou plano final coas modificacións. 

RA1 – Obtén placas de circuítos impreso utilizando software específico, e 
xustifica a solución en función das características do circuíto electrónico. 

CA1.1 Tivéronse en conta no deseño as características do circuíto (intensidade, frecuencia, etc.). 

CA1.2 Realizouse o deseño da placa mediante programas específicos. 

CA1.3 Realizáronse correccións manuais, se procede. 

CA1.4 Aplicáronse estratexias no deseño para reducir tempos e custos. 

CA1.5 Seleccionouse o tipo de placa, de acordo coas características do circuíto. 

CA1.6 Preparouse a placa para a óptima transferencia das pistas. 
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CA1.7 Transferíronse as pistas á placa. 

RA 4- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais, 
identificando os ricos asociados e as medidas de protección. 

CA4.5 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  

RA3- Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando os axustes e as 
verificacións realizadas nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

CA3.1 Cargáronse os programas, o firmware e os parámetros de configuración.  

CA3.2 Medíronse parámetros en compoñentes e módulos do circuíto.  

CA3.3 Visualizáronse sinais de entrada e saída en bloques e compoñentes.  

 

 

O módulo de Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamento electrónicos constitúe o soporte dos módulos do segundo curso polo que tódolos 

os seus RA e CA son imprescindibles, ante as circunstancias actuais, sen posibilidade de contar cos equipamentos, ferramentas, materias e espazos necesarios e 

imposible desenvolver os mesmos polo que nos RA2 e RA3 que figuran no currículo serán considerados como prescindibles algún dos seus CA, e constarán no 

informe individual de cada alumno para ser tidos en consideración no curso 2020/21. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  valorarase a aptitude do alumnado nas tarefas a realizar. Así 
como os seus coñecementos, mediante a realización de tarefas, cuestións e test de 
coñecementos durante as unidades ou grupos de contidos e se procede, probas de 
contido teórico vía telemática ou presencial se se dera o caso. 

Instrumentos:  

 listas de cotexo de: memorias, resumos  e tarefas propostas,  

 proba escritas vía telemática ou presencial (sempre que se poida). 

Cualificación final 

En caso de superar tódalas unidades didácticas impartidas durante o curso escolar, 
a nota a 3ª avaliación (nota final), será o resultado de sumar as notas obtidas en 
cada unidade didáctica multiplicadas polas porcentaxes asignadas a cada unidade 
no apartado 3 da programación inicial, se algunha unidade non se superara, a nota 
da 3ª avaliación será como máximo de  4 puntos, debendo proceder a recuperala 
segundo o procedemento establecido a continuación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

(FP Básica) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: tódolos CA definidos no apartado 1. 

Criterios de cualificación: obterase unha nota mínima de 3.5 en cada parte das 
tarefas ou probas escritas vía telemática e/ou presencial (se se puidera)  e unha 
nota total maior ou igual a 5.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: realización de tarefas extra para 
compensar as carencias detectadas, co obxectivo de acadar os mínimos exixibles. 
Estas tarefas serán teóricas e/ou prácticas (sempre que se poida) segundo as 
partes pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
  Cuestións, actividades de reforzo e ampliación. 
   https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=261 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os coñecementos, mediante a realización de actividades propostas e/ou probas 
escritas (tipo test ou preguntas curtas/longas) semanais a través da aula virtual para o 
afianzamento dos conceptos traballados. 
 
A aptitude nas tarefas a realizar. 
 
Cumprimento das pautas e normas de cada unha das tarefas a realizar. 
 
Reunións semanais, contacto diario por grupo de whatsapp e aula virtual. 

Materiais e recursos 

Libro de texto paraninfo, programas de diagnóstico, internet, ordenador e/ou móbil,  
apuntamentos na aula virtual, presentacións e plataformas: grupo de watsapp, webex 
e discord. Tódolos materias e recursos tecnolóxicos son aportados polo docente 
realizándose a actividade laboral no seu propio domicilio. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpxunqueira/aulavirtual2/course/view.php?id=261
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través aula virtual e grupo de whatsapp. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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 2 DE 6 CENTRO: CIFP A XUNQUEIRA
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TÉCNICAS Y PROCESOS EN INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES



1. Resultados de Aprendizaxe e Criterios de Avaliación imprescindibles
Resultados de Aprendizaxe Criterios 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. 
CA6.2 Identificáronse os tipos de acceso (acceso básico ou primario RDSI). 
CA6.3 Identificáronse os dous casos do acceso primario, tendo en conta a 
colocación do TR1
CA6.4 Individualizáronse ata o TR1 os cables de emisión e recepción. 
CA6.5 Montáronse os rexistros de terminación de rede para telefonía básica 
(TB) e para a rede dixital de servizos integrados (RDSI).
CA6.6 Instaláronse configuracións de cableamento para RDSI (bus pasivo 
curto e estendido, e punto a punto).
CA6.7 Montáronse os elementos dos puntos de distribución. 

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. 
CA7.2 Instalouse o cableamento troncal (subsistema de campus). 
CA7.3 Instalouse o cableamento vertical (subsistema de edificios). 
CA7.4 Instalouse o cableamento horizontal. 
CA7.5 Montáronse distribuidores de campus, de edificio de planta, etc.
CA7.6 Montáronse os equipamentos dos recintos de telecomunicacións e 
cuartos de equipamentos.
CA7.7 Realizáronse probas e medidas de parámetros relacionados coas 
certificacións.
CA7.8 Elaboráronse esquemas das posibles modificacións. 

Nota: todos las ejecuciones que se han podido realizar en taller, han sido sustituidas por simulaciones digitales y explicaciones procedimentales.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Desarrollo de dos trabajos, un Proyecto que desarrolle la metodología del cálculo y la ejecución de dichas 
instalaciones, y unas actividades que consolidan los conocimientos mínimo imprescindibles.

Instrumentos: Proyecto y actividades complementarias de mínimos imprescindibles. 

Cualificación final

Alumnos suspensos: 
Nota aprobado si supera el 40% de las actividades de recuperación. 
Segunda opción posible examen presencial o a distancia en junio.
Alumnos aprobados: 
Nota de la segunda evaluación mayorada hasta 3 puntos por realización de actividades de ampliación.

Proba extraordinaria de
setembro
(FP Básica)

No procede

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: El alumnado suspenso deberá realizar las actividades de recuperación o someterse a una prueba final 
teórico práctica en junio, presencial u online.

Criterios de cualificación: Superar un 40% de las actividades de recuperación u obtener un 5 en la prueba final de junio

Procedementos e instrumentos de avaliación: Actividades y/o examen (presencial/on line)
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Recuperación: 
Se realizarán actividades de recuperación de cada una de las unidades didácticas y una prueba presencial (si fuera posible) u online. 
Las actividades están a disposición del alumnado en el aula virtual y son las correspondientes a los temas 1 y 2
Ampliación:
se realizarán actividades de ampliación y se pone a disposición del alumno material y documentación de apoyo en el aula virtual para 
su estudio. Se realizan clases on line semanales para aclarar conceptos imprescindibles.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Como herramienta central se utiliza el aula virtual. En ella se vuelcan:
a) las tareas de recuperación que son las correspondientes a los temas 1 y 2
b) las tareas de ampliación que son las correspondientes a los temas 3 y 4 
Se establece una hora semanal de consultas mediante Webex específica de este grupo y resolución de consultas diarias mediante 
correo electrónico o servicio de mensajería y foro del aula virtual del centro.

Materiais e recursos

Equipamientos informáticos, webcam, micrófono, altavoces, software de simulación, procesador de textos, hojas de cálculo, apuntes, 
libro de texto, acceso a internet (elementos aportados por el docente realizando la actividad laboral en su domicilio) para impartir sobre 
el Aula Virtual, mail y webex
Apuntes, explicaciones por videoconferecia y aclaraciones vía mail
Ejercicios, documentación adicional, libro de texto, apuntes y Proyecto
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias Correo electrónico corporativo y servicio de mensajería del aula virtual

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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