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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 IES Espiñeira 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMELE02 Instalacións de telecomunicacións 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0364 Circuito pechado de televisión e seguridade electrónica 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario Presencial 2ºA 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Luis Besteiro Calvo 

 
 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   

 



 

 

Páxina 2 de 5 

 

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

 

 
Debido a que é un módulo de 2º curso, a materia xa estaba completamente impartida e o 3º trimestre era de recuperación, polo que non é necesario modificar nada respecto da programación didáctica orixinal. 
 
 

 

 

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

 
Debido a que é un módulo de 2º curso, a materia xa estaba completamente impartida e o 3º trimestre era de recuperación, polo que non é necesario modificar nada respecto da programación didáctica orixinal. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

 
Debido a que é un módulo de 2º curso, a materia xa estaba completamente impartida e o 3º trimestre era de recuperación.  
Isto leva a que tanto os Resultados de Aprendizaxe, os Criterios de Avaliación e os mínimos exixibles sexan os mesmos que os indicados na programación didáctica orixinal. 
Os instrumentos de avaliación adáptanse á nova situación, de modo que tódalas probas realizaranse de maneira telemática, sempre dentro das posibilidades para que poidan ser realizadas polos alumnos cos medios de que dis-
poñen ou lle son dispostos na aula virtual (como por exemplo software ou arquivos). 
 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Realizaranse dúas probas telemáticas a través da plataforma de aula virtual Moodle do módulo: 
 Proba de coñecementos teóricos. 
 Proba de coñecementos prácticos. 

 
O alumno será avaliado dos resultados de aprendizaxe non superados indicados no informe individual, e para obter a avaliación positiva deberá superar aqueles criterios de avaliación considerados mínimos esixibles. 

 
O procedemento para obter a cualificación final de curso consiste na media ponderada de tódalas unidades didácticas que constan na programación didáctica: 
 
      UD1*0,25 + UD2*0’25 + UD3*0,40 + UD4*0,10 
 
Finalmente, para cada unidade didáctica a cualificación corresponderase con un 60% de contidos conceptuais ou teóricos, e un 40% de contidos procedimentais ou prácticos. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Realizaranse dúas probas telemáticas a través da plataforma de aula virtual Moodle do módulo: 
 Proba de coñecementos teóricos. 
 Proba de coñecementos prácticos. 

 
Cada unha destas probas constará dos contidos respectivos a cada unha das unidades didácticas do módulo. 
 
O alumno será avaliado de tódolos resultados de aprendizaxe, e para obter a avaliación positiva deberá superar os criterios de avaliación considerados mínimos esixibles. 

 
O procedemento para obter a cualificación final de curso consiste na media ponderada de tódalas unidades didácticas que constan na programación didáctica: 
 
      UD1*0,25 + UD2*0’25 + UD3*0,40 + UD4*0,10 
 
Finalmente, para cada unidade didáctica a cualificación corresponderase con un 60% de contidos conceptuais ou teóricos, e un 40% de contidos procedimentais ou prácticos. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Contexto: 
Inicialmente un dos alumnos si que tiña os medios para poder continuar as clases telemáticamente, mentres que outro tiña o seu ordenador persoal avariado. Para solucionar este problema de conectividade prestóuselle un PC do 
departamento xunto cunha pantalla, o rato e o teclado. Desta maneira tódolos alumnos teñen os medios necesarios. 
 
Metodoloxía: 
Ó longo do período de repaso e reforzo da 3ª avaliación os alumnos deberán realizar os exercicios indicados nos enunciados subidos á aula virtual Moodle do módulo, e deberán entregalos na aula virtual, no apartado creado para 
tal fin,  antes da data indicada. 
Debido a que solo quedaron dous alumnos pendentes para o terceiro trimestre, implementase unha metodoloxía individualizada de modo que o alumno recibe atención individualizada mediante as ferramentas utilizadas. 
 
Ferramentas: 

 Aula virtual Moodle do centro 
 Aplicación de mensaxería instantánea Slack 
 Aplicación de videoconferencia CISCO WebEx 
 Aplicación de escritorio remoto TeamViewer para solución de problemas técnicos. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 IES Espiñeira 2019-2020 

Ciclo formativo 
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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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

 
Debido a que é un módulo de 2º curso, a materia xa estaba completamente impartida e o 3º trimestre era de recuperación, polo que non é necesario modificar nada respecto da programación didáctica orixinal. 
 

 

 

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

 
Debido a que é un módulo de 2º curso, a materia xa estaba completamente impartida e o 3º trimestre era de recuperación, polo que non é necesario modificar nada respecto da programación didáctica orixinal. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

 

 
Debido a que é un módulo de 2º curso, a materia xa estaba completamente impartida e o 3º trimestre era de recuperación.  
Isto leva a que tanto os Resultados de Aprendizaxe, os Criterios de Avaliación e os mínimos exixibles sexan os mesmos que os indicados na programación didáctica orixinal. 
Os instrumentos de avaliación adáptanse á nova situación, de modo que tódalas probas realizaranse de maneira telemática, sempre dentro das posibilidades para que poidan ser realizadas polos alumnos cos medios de que dis-
poñen ou lle son dispostos na aula virtual (como por exemplo software ou arquivos). 
 
 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Realizaranse dúas probas telemáticas a través da plataforma de aula virtual Moodle do módulo: 
 Proba de coñecementos teóricos. 
 Proba de coñecementos prácticos. 

 
O alumno será avaliado dos resultados de aprendizaxe non superados indicados no informe individual, e para obter a avaliación positiva deberá superar aqueles criterios de avaliación considerados mínimos esixibles. 

 
O procedemento para obter a cualificación final de curso consiste na media ponderada de tódalas unidades didácticas que constan na programación didáctica: 
 
      UD1*0,05 + UD2*0’05 + UD3*0,05 + UD4*0,05 + UD5*0,40 + UD6*0,40 
 
Finalmente, para cada unidade didáctica a cualificación corresponderase con un 60% de contidos conceptuais ou teóricos, e un 40% de contidos procedimentais ou prácticos. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 
Realizaranse dúas probas telemáticas a través da plataforma de aula virtual Moodle do módulo: 

 Proba de coñecementos teóricos. 
 Proba de coñecementos prácticos. 

 
Cada unha destas probas constará dos contidos respectivos a cada unha das unidades didácticas do módulo. 
 
O alumno será avaliado de tódolos resultados de aprendizaxe, e para obter a avaliación positiva deberá superar os criterios de avaliación considerados mínimos esixibles. 

 
O procedemento para obter a cualificación final de curso consiste na media ponderada de tódalas unidades didácticas que constan na programación didáctica: 
 
      UD1*0,05 + UD2*0’05 + UD3*0,05 + UD4*0,05 + UD5*0,40 + UD6*0,40 
 
Finalmente, para cada unidade didáctica a cualificación corresponderase con un 60% de contidos conceptuais ou teóricos, e un 40% de contidos procedimentais ou prácticos. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Contexto: 
Inicialmente un dos alumnos si que tiña os medios para poder continuar as clases telemáticamente, mentres que outro tiña o seu ordenador persoal avariado. Para solucionar este problema de conectividade prestóuselle un PC do 
departamento xunto cunha pantalla, o rato e o teclado. Desta maneira tódolos alumnos teñen os medios necesarios. 
 
Metodoloxía: 
Ó longo do período de repaso e reforzo da 3ª avaliación os alumnos deberán realizar os exercicios indicados nos enunciados subidos á aula virtual Moodle do módulo, e deberán entregalos na aula virtual, no apartado creado para 
tal fin,  antes da data indicada. 
Debido a que solo quedaron dous alumnos pendentes para o terceiro trimestre, implementase unha metodoloxía individualizada de modo que o alumno recibe atención individualizada mediante as ferramentas utilizadas. 
 
Ferramentas: 

 Aula virtual Moodle do centro 
 Aplicación de mensaxería instantánea Slack 
 Aplicación de videoconferencia CISCO WebEx 
 Aplicación de escritorio remoto TeamViewer para solución de problemas técnicos. 
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Adaptación na programación para a fnaliiación do 
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Centro educatio
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Alumnado
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Nome e apelidos

Carlos Jaiier Chouza Blanco
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Educatia para o desenioliemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
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Páxina 1 de 5



1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctcaa
1.1 Identfcación da unidade didáctca

Nº Unidade didáctca

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcaniar a avaliación positva e os criterios de cualifcación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de aialiación imprescindibles (por cada unidade didáctca)

Nº Unidade didáctca

1 0 O proxecto empresarial 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1. Deseniolie o seu espírito emprendedor identicando as capacidades 
asociadas a el e deinindo ideas emprendedoras caracterizadas pola 
innoiación e a creatiidade. 

 CA1.8 - Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e ialorouse a súa 
importancia como paso preiio á creación dunha pequena empresa.  

Proxecto empresarial

X  RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 
desenioliemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a 
empresa e o contorno, do proceso produtio, da organización dos recursos 
humanos e dos ialores culturais e étcos. 

 CA2.12 - Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a 
localización, a organización do proceso produtio e dos recursos necesarios, a 
responsabilidade social e o plan de márketng. 

Proxecto empresarial

X   RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais 
asociadas e o proceso para a súa consttución e posta en marcha. 

 CA3.9 - Incluíuse no plan de empresa información relatia á elección da forma 
xurídica, os trámites administratios, as axudas e as subiencións.

Proxecto empresarial

X   RA4. Realiza actiidades de xestón administratia e inanceira básica dunha 
pequena ou mediana empresa, identica as principais obrigas contables e 
iscais, e formaliza a documentación. 

 CA4.5 - Elaborouse o plan inanceiro e analizouse a iiabilidade económica e 
inanceira do proxecto empresarial. 

Proxecto empresarial

Páxina 3 de 5



6.a) Procedemento para deinir as actiidades de recuperación 

O procedemento de recuperación leiarase a cabo con aqueles alumnos que non tieran alcanzado os mínimos de aialiación esixidos. Esta recuperación farase por medio da reelaboración do proxecto empresarial, e/ou a 
presentación de traballos sobre os contdos da materia. 

6.b) Procedemento para deinir a proba de aialiación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á aialiación contnua

Páxina 4 de 5



8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educatio para o alumnado que non responda globalmente aos obxectios programados
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 
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Ciclo formativo 

Código Nome 
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Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 
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Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
Debido a que este é un módulo de segundo curso, impartíronse todos os contidos do módulo nos dous primeiros trimestres de xeito presencial segundo o indicado no seguimento da programación 
didáctica. 

 

Se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asociados a habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico que no foron superados polos alumnos, non deberán ser 
recuperados e daranse como superados polo profesor, para impedir que os alumnos se vexan prexudicados pola excepcionalidade da situación que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e 
pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático.  

 

Buscarase en todo momento que a titulación do alumnado non poida verse prexudicada polo cambio na metodoloxía na aprendizaxe non presencial, tal e como se recolle nas 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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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 
 
O alumno debe ser quen de: 

 Recoñecer a configuración dunha rede de datos de área local e identificar as características e a función dos equipamentos e dos elementos que a compoñen. 
 Montar canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, con interpretación da documentación técnica (se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asociados a 

habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se vexan prexudicados pola excepcionalidade da situa-
ción que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático). 

 Instalar infraestruturas de redes locais con cables aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica (se a situación sanitaria non o permite, os criterios de 
avaliación asociados a habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se vexan prexudicados pola ex-
cepcionalidade da situación que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático). 

 Instalar redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación técnica (se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asocia-
dos a habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se vexan prexudicados pola excepcionalidade da 
situación que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático). 

 Recoñecer os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. 
 Configurar sistemas de telefonía con centrais PBX, seleccionando os compoñentes e xustificando a selección. 
 Instalar centrais PBX aplicando técnicas de montaxe e programación, con interpretación da documentación técnica.  
 Manter e reparar sistemas de telefonía e redes de datos, tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
O profesor porá en coñecemento dos alumnos un calendario coas actividades que terán que facer ao longo do terceiro trimestre para poder superar o módulo sen necesidade de presentarse á proba de 
avaliación extraordinaria. 
 
Aqueles alumnos que vaian elaborando satisfactoriamente as actividades dun xeito semanal e que vaian entregando as actividades formuladas, en prazo e forma regularmente, acadarán unha avaliación 
obxectiva positiva ao final do trimestre (empregando para a súa avaliación, os instrumentos: listas de control de cada actividade e rexistro de seguimento das actividades propostas). 
 
Estes alumnos acadarán unha avaliación positiva sen necesidade de presentarse á proba de avaliación extraordinaria. A súa nota numérica final será dun cinco. 
 
Pola contra, aqueles alumnos que acumulen un retraso superior a dúas semanas sobre o calendario sen causa xustificada, deberán presentarse á proba de avaliación extraordinaria para poder superar o 
módulo (trátase de evitar desconexións moi prolongadas dos alumnos e fomentar unha rutina de  traballo semanal nas actividades). 
 
Estes alumnos poderán presentarse á proba de avaliación extraordinaria do mes de xuño como última oportunidade para acadar unha cualificación final positiva do módulo.  
 
Dita proba extraordinaria constará de dúas partes (teórica e práctica), e cualificarase segundo os seguintes criterios: 
  

 Será necesario acadar un mínimo dun cinco en cada parte da proba para poder facer media coa outra e poder superar o módulo profesional.  
 En caso de avaliación positiva, a cualificación final será a media aritmética das dúas partes da proba de avaliación extraordinaria (práctica e teórica).   
 En caso de avaliación negativa, a cualificación final será a inferior das dúas partes da proba de avaliación extraordinaria. 

 
Ao tratarse dun curso que conduce a unha titulación final de etapa, terase especialmente en conta esta circunstancia e o docente colaborará en todo o posible para que todo o alumnado poida alcanzala. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Redes de datos de área local 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

 RA 1. 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. 

 CA 1.1. Identificáronse os tipos de redes de datos. Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 1.2. Describíronse os principios de funcionamento das redes locais. Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 1.3. Describíronse as topoloxías das redes locais (anel, estrela e bus, etc.). Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 1.4. Describíronse os elementos da rede local e a súa función. Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 1.5. Clasificáronse os medios de transmisión. Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 1.6. Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e 
as súas características. 

Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 1.7. Relacionouse cada equipamento de distribución coas súas aplicacións e 
as súas características. 

Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 
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(*) Se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asociados a habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se vexan prexudicados pola excep-
cionalidade da situación que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático. 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Canalizacións e cableado aplicados en cableado estruturado 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

 RA 2. Monta canalizacións e cableamentos apli-
cando técnicas de montaxe, con interpretación da 
documentación técnica. 

 CA 2.1. Realizouse un esbozo da instalación. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 2.2. Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da instalación. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 2.3. Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 2.4. Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a documenta-
ción técnica. 

Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 2.5. Montáronse as canalizacións e as caixas repartidoras. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 2.6. Tendeuse e etiquetouse o cableamento. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 2.7. Montáronse e etiquetáronse as tomas de usuario. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 2.8. Realizáronse as conexións. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 2.9. Realizáronse as probas funcionais. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Infraestruturas de redes de datos locais cableadas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

 RA 3. Instala infraestruturas de redes locais con cables aplicando 
técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da documentación 
técnica. 

 CA 3.1. Dispúxose optimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas 
nos armarios. 

Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 3.2. Preparáronse cables de diversos tipos (par trenzado, fibra óptica, etc.). Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 3.3. Colocáronse os conectadores correspondentes a cada tipo de cable. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 3.4. Realizáronse as conexións dos paneis e dos equipamentos de conmutación. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 3.5. Etiquetáronse os cables e as tomas dos paneis de conexión. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 3.6. Realizouse a conexión do armario á rede eléctrica. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 3.7. Interconectáronse os equipamentos informáticos na rede. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 3.8. Instalouse o software. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

(*) Se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asociados a habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se vexan prexudicados pola excep-
cionalidade da situación que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático. 
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Nº Unidade didáctica 

4 Infraestruturas de redes de datos locais inarámicas e VSAT 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 RA 4. Instala redes sen fíos e VSAT aplicando técnicas de conexión e montaxe, 

con interpretación da documentación técnica. 

 CA 4.1. Identificouse a localización dos puntos de acceso, as antenas e as canles 
dispoñibles. 

Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 4.5. Instaláronse os dispositivos sen fíos. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 4.6. Configuráronse os modos de funcionamento. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 4.7. Comprobouse a conectividade entre diversos dispositivos e adaptadores 
sen fíos. 

Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 4.8. Instalouse o software correspondente. Lista de control, rexistro de seguimento de activi-
dades ou proba de avaliación extraordinaria. 

(*) Se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asociados a habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se vexan prexudicados pola excep-
cionalidade da situación que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático. 
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Nº Unidade didáctica 

5 Redes de telefonía. Centrais telefónicas tipo PBX 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 RA 5. Recoñece os bloques funcionais das centrais telefónicas tipo PBX, tendo 

en conta as relacións entre as súas partes e a súa función no conxunto. 

 CA 5.1. Clasificáronse as centrais en función da tecnoloxía utilizada, e recoñe-
céronse as diferenzas entre elas. 

Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 5.2. Recoñecéronse os servizos integrados (conexión con computadores, 
integración de voz e datos, etc.). 

Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 5.3. Recoñecéronse os servizos asociados (mensaxaría, listaxe telefónica, 
etc.). 

Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 5.4. Identificáronse os bloques da central, e describiuse a súa función e as 
súas características. 

Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 5.5. Debuxáronse os esquemas de conexión. Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 

 CA 5.6. Utilizáronse catálogos comerciais. Lista de control, rexistro de seguimento de 
actividades ou proba de avaliación extraordi-
naria. 
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Nº Unidade didáctica 

6 Instalación, configuración e programación de sistemas de telefonía con centrais PBX 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendi-
zaxe 

Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 

 RA 6. Configura 
sistemas de telefo-
nía con centrais PBX, 
logo de seleccionar 
os compoñentes e 
xustificar a selec-
ción. 

 CA 6.1. Identificáronse os tipos de redes de datos. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 6.2. Describíronse os principios de funcionamento das redes locais. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 6.3. Identificáronse as características da instalación (capacidade, tipos de liñas, interfaces de 
entrada, etc.). 

Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 6.4. Utilizáronse programas informáticos de aplicación. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 6.5. Utilizáronse catálogos comerciais. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 6.6. Seleccionáronse os equipamentos e os elementos segundo diferentes especificacións. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 6.7. Identificáronse as liñas de enlace, as liñas de extensións e as conexións cos demais 
elementos asociados. 

Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 RA 7. Instala centrais 
PBX aplicando técni-
cas de montaxe e 
programación, con 
interpretación da 
documentación téc-
nica. 

 CA 7.1. Localizouse a central. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 7.2. Conectáronse as liñas dispoñibles (analóxicas, RDSI, VoIP, etc.), mediante a súa interfa-
ce, e os módulos de extensión. 

Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 7.3. Programouse a central. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 7.4. Realizouse a posta en servizo da central. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 7.5. Realizáronse aplicacións de voz, datos, música, etc. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 7.6. Conectouse e configurouse o servizo de VoIP a través da central. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 7.7. Verificouse o funcionamento do sistema. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 7.8. Aplicáronse as indicacións de fábrica e a documentación técnica. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 
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Nº Unidade didáctica 

7 Técnicas de mantemento e reparación en redes de datos e sistemas de telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 RA 8. Mantén e repara sistemas de telefonía e redes de datos, 

tendo en conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. 

 CA 8.1. Identificáronse as disfuncións da instalación mediante comprobación 
funcional. 

Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou 
proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 8.3. Realizáronse verificacións para a localización da avaría. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou 
proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 8.7. Realizáronse ampliacións das centrais de acordo coas especificacións 
técnicas. 

Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou 
proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 8.8. Reparáronse as disfuncións debidas ao software. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou 
proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 8.9. Verificouse o restablecemento das condicións de funcionamento. Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou 
proba de avaliación extraordinaria. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Neste trimestre, ao ser un módulo de segundo curso, as actividades estarán encamiñadas ao repaso e reforzo dos resultados de aprendizaxe non acadados polo alumnado nos dous primeiros (recollidos 
nos informes individualizados enviados a cada alumno) e que poidan ser recuperados pola metodoloxía de teletraballo.  
 
Tratarase de que coa realización destas actividades, o alumnado non poida verse prexudicado polo cambio na metodoloxía na aprendizaxe non presencial e que, a súa vez, poidan adquirir os resultados 
de aprendizaxe non adquiridos nos dous primeiros trimestres. 
 
O contidos das actividades estarán orientados a que o alumnado poida acadar coa súa realización os mínimos esixibles, recollidos no apartado 5. 
 
Tal como se indica nas Instrucións do 27 de abril, as actividades estarán encaminadas a axudar a que todos os alumnos poidan adquirir os resultados de aprendizaxe non superados e que poidan superar 
o módulo (ao tratarse dun curso que conduce a unha titulación final de etapa). O obxectivo destas e conseguir que, co apoio e a orientación do profesor en todo momento no proceso de ensino-
aprendizaxe, todos os alumnos poidan acadar unha avaliación obxectiva positiva do módulo en Xuño sen necesidade de presentarse á proba extraordinaria (sempre que non presenten desconexións pro-
longadas no tempo neste terceiro trimestre e sexan quen de dedicarlle o tempo programado para á realización das mesmas). 
 
As actividades están programadas para unha dedicación de 10 sesións semanais por parte do alumnado. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 
No caso de existir alumnado con avaliación obxectiva negativa nas actividades propostas, terán aínda a posibilidade de superar o módulo nesta proba. 
 
O contido de dita proba versará sobre os resultados de aprendizaxe non superados polos alumnos, recollidos nos seus informes individualizados enviados pola titora ao remate do segundo trimestre.  
 
A proba de avaliación  extraordinaria realizarase en data e hora publicada con anterioridade pola titora do grupo aos alumnos. 
 
Se a situación sanitaria o permite na data da proba, esta farase de xeito presencial no centro educativo. 
 
Se a situación sanitaria non o permite, realizarase de xeito telemático, a través da aula virtual Moodle do módulo e da aplicación Cisco Webex. Será necesario que os alumnos teñan, antes da data da 
proba, nos seus ordenadores instaladas e funcionando as diferentes aplicacións informáticas empregadas nas actividades programadas para este terceiro trimestre.  
 
En calquera dos casos, a proba constará de dúas partes: 
 

 Parte de coñecementos teóricos. 
 

 Parte de coñecementos prácticos. 
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8. Medidas de atención á diversidade  

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

O centro educativo prestaralle un PC do departamento a un alumno que presenta problemas co seu ordenador persoal. Deste xeito todos os alumnos terán os medios necesarios para a realización do 
teletraballo. 

 

O docente fará o posible para que todo o alumnado poida desenvolver as súas tarefas respectivas en prazo e forma, poñendo os seus medios ao alcance do alumnado: correo corporativo, móbil persoal, 
aplicación de mensaxería instantánea Whatsapp e aplicación de escritorio remoto TeamViewer para solución de problemas técnicos. 

 

Habilitarase no aula virtual do curso, foros individuais para a resolución de dúbidas de cada actividade. Tratarase de que entre o profesor e os compañeiros poidan responder as dúbidas presentadas polo 
alumnado a diario para que estes non queden moito tempo sen poder avanzar nas actividades entre as sesións de videoconferencia semanais.   

 

A maiores, todos os martes, o docente fará unha sesión de videoconferencia co Cisco Webex dunha hora con cada alumno para resolver as súas dúbidas e repaso e explicación dos conceptos 
necesarios cos que deben traballar.  Aproveitarase esta sesión para corrixir as actividades entregadas cada semana polos alumnos.  Intentarase sempre animalos a que desenvolvan as actividades 
propostas en prazo e forma, a pesar da excepcionalidade da situación, para conseguir acadar unha avaliación obxectiva positiva de todo o alumnado, sen necesidade de presentarse á proba de 
avaliación extraordinaria.  

 

Empregarase esta sesión e as datas e calidade das actividades entregadas, para encher listas de control onde se anotará a presencia ou ausencia de conductas e destrezas, que permitirá ao docente 
realizar a avaliación obxectiva do alumnado previa á proba de avaliación extraordinaria e decidir aqueles alumnos que superan o módulo sen necesidade de presentarse á proba. 

 

 
 


