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MATERIA: 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

CA1.1. Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuíto pechado de 

televisión (CPTV) e detección electrónica (intrusión, lume e gas, etc.). 

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. 

CA1.2. Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica 

(interior, exterior, vídeo intelixente e detección activa, etc.). 

RA2. Configura pequenas instalacións de circuíto pechado de televisión e sistemas de 

seguridade electrónica, con elaboración do esquemas, logo de seleccionar os equipamentos e os 
elementos.

CA1.3. Identificáronse os bloques funcionais de cada tipo de instalación. RA3. Monta instalacións de circuíto pechado de televisión aplicando técnicas de montaxe, para o que 
interpreta planos de localización e esquemas.

CA1.4. Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto 

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

CA1.5. Relacionáronse os símbolos dos esquemas cos elementos reais.  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.

CA1.6. Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por 

cable e sen fíos. 

RA7. Mantén instalacións de CPTV e seguridade, e describe as intervencións, tendo 

em conta a relación entre as disfuncións e as súas causas. 

CA1.7. Describíronse as funcións e as características dos equipamentos. 
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. 

CA2.1. Identificáronse as especificacións funcionais e técnicas da instalación.  
CA2.2. Elaboráronse esbozos e esquemas da instalación a partir das 

especificacións dadas.   

CA2.7. Aplicouse a normativa na configuración da instalación.  
CA3.1. Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.  
CA3.2. Fíxose o abastecemento de ferramentas, materiais, equipamentos e 

instrumental de medida.   

CA3.5. Localizáronse e fixáronse canalizacións, soportes e equipamentos.  
CA3.4. Propuxéronse solucións aos problemas de montaxe.  
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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:  

‐Vai priorizar o traballo adoptándose decisión para o equilibrio de horarios, 

tarefas e leccións tendo en conta a realidade dos fogares. 

‐O obxectivo é que o alumno non se vexa excedido e haxa unha selección de 

tarefas básicas. 

 

‐Primeira parte: 

‐ As cuestións deberán responderse  de forma clara e concisa. 

‐ Nos problemas deberá indicarse o planteamento, ademáis da solución cos 

múltiplos ou submúltiplos apropiados. 

‐ En cada pregunta darase a coñecer a puntuación. 

‐ Unha resposta ben contestada pero incompleta puntuará a metade. 

‐egunda parte: 

 Valorarase: 

‐ Actitude do alumno durante a realización. 

 

Instrumentos:  
LC.1 ‐ Interpretouse a normativa sobre instalacións de circuito pechado de 

televisión. 

  LC.2 ‐ Describíronse os tipos de instalacións de CPTV e detección electrónica de 

interior. 

 LC.3 ‐ Identificáronse os bloques S 14 funcionais de cada tipo de instalación. 

 PE.1 ‐ Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto. 

 LC.4 ‐ Relacionáronse os símbolos S 14 dos esquemas cos elementos reais. 

 LC.5 ‐ Describíronse os equipamentos de transmisión de sinal de alarma por cable. 

 PE.2 ‐ Describíronse as funcións e as características dos equipamentos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- O obxectivo é que o alumnado non se vexa excedido e haxa unha selección de 

tarefas básicas. 
-  Os criterios de avaliación, serán flexibles para valorar non só os contidos 

aprendidos senón o esforzo ante esta situación. 
- Ningún alumno pode ser perxudicado na súa ccualificación neste terceiro 

trimestre sobre o que xa tiña  no primeiro e segundo. 
- Os alumnos, para a superación deste módulo, deberán conseguir as seguintes 

capacidades: 
- Os alumnos deberán coñecer que é, e para que se utiliza un CPTV 
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- Os alumnos deberán identificar os elementos que se utilizan neste tipo de 
instalacións, CPTV. 
 

- Os alumnos deberán instalar conectores nos cables que se utilizan nas 
instalacións de CPTV. 

- Os alumnos deberán ser capaces de interpretar correctamente un manual de 
fabricante de compoñentes para CPTV. 

- Os alumnos deberán coñecelos diferente tipos de equipos de CPTV que se 
poden atopar na actualidade no mercado.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos de 2º de F.P. non teñen proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
  Debido a COVI‐19, os alumnos que accederon a F.C.T.  obtaron  pola           

execución dun proxecto no que se desenrolan os contidos mínimos do 

módulo. 

  Debido as medidas preventivas adoptadas no Acordo do 12 de marzo,   

respecto do ensino non universitario, estableceuse a suspensión das 

actividades académicas, curso 2019‐2020. 

   Os mesmos da Cualificación final. 

 
 
 

Criterios de cualificación: 
 Para os alumnos que teñan pendente este módulo, se programarán para o  
 terceiro trimestre do curso, e consistirán en repasos dos temas explicados,      
prácticas e exercicios. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
das actividades académicas, curso 2019‐2020. 

  Tódolos alumnos estiveron en todo momento conectados co seu profesor 

a través dos medios telemáticos disponiveis por todos, correo electrónico, 

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

Actividades  

 Debido a Covi‐19, os alumnos que accederon a F.C.T. optaron pola 
execución dun proxecto no que se desenrolen os contidos mínimos do 
módulo. 

 Para os alumnos que non accederon a FCT, realización de tarefas nas que 
se desenrolen os contidos mínimos do módulo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos, para a superación deste módulo, deberán conseguir as seguintes 
capacidades: 
- Os alumnos deberán coñecer que é e para que se utiliza en CPTV. 
- Os alumnos deberán identificar os elementos que se utilizan neste tipo de 

instalacións, CPTV. 
- Os alumnos deberán instalar conectores nos cables que se utilizan nas 

instalacións de CPTV. 
- Os alumnos deberán ser capaces de interpretar correctamente un manual 

de fabricante de compoñentes de para CPTV. 
- Os alumnos deberán coñecelos diferentes tipos de equipos de CPTV que 

se poden atopar na actualidade no mercado.

Materiais e recursos 

 Todos os recursos, que necesiten para a realización do proxecto ou das 
tarefas correspondentes, estará accesible no libro e recorrendo á axudo 
do profesor nas aplicación telemáticas dispoñibles., correo electrónico, 
teléfono, videoconferencia, etc. 
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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.  
Tódolos alumnos estiveron e están en todo momento conectados co 

seu profesor a través dos medios telemáticos dispoñibles por todos, 

correo electrónico, teléfono e algunha videoconferencia. 

 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

CA1.1. Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento. RA1. Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando esquemas e aplicando técnicas 
básicas de montaxe. 

CA1.2. Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores. RA2. Monta cadros de protección eléctrica  interpretando esquemas e aplicando técnicas de montaxe. 

CA1.3. Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación. RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr.

CA1.4. Montáronse axeitadamente os receptores e os mecanismos. 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. 

CA1.5. Realizáronse as conexións consonte a norma. RA4. Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada 
elemento no seu conxunto.

CA1.6. Verificouse o funcionamento das instalacións. RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os 
riscos asociados, as medidas e equipamentos para os previr.

CA1.7. Medíronse as magnitudes fundamentais.  
CA1.8. Tivéronse en conta as normas de boas prácticas no uso da instrumentación e da 
ferramenta utilizada.  

CA1.9. Respectáronse os criterios de calidade en relación cos traballos realizados.  
CA2.1. Recoñecéronse os tipos de envolventes dos cadros.  
CA2.2. Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial, 
sobretensións, etc.).  

A2.4. Calculouse a corrente máxima das proteccións en función do tipo de 
instalación.  

CA2.5. Distribuíronse ordenadamente os elementos no cadro.  
CA2.6. Realizáronse operacións básicas de mecanizado.  
CA2.7. Fixáronse e conectáronse axeitadamente os elementos do cadro.  
CA CA3.6. Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada operación. 

CA3.7. Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais empregados. 

CA3.9. Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe. 

 

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

Avaliación 

 Os alumnos o longo do curso deberán realizar tres
avaliacións coincidentes cos períodos Setembro a 
Decembro , Xaneiro a Abril., e  de Abril a Xunio 

 Vai priorizar o traballo adoptándose decisión para o 
equilibrio de horarios, tarefas e leccións tendo en conta 
a realidade dos fogares. 

 O objetivo é que o alumno non se vexa excedido e haxa 
unha selección de tarefas básicas. 
 

 Os criterios de avaliación, serán flexibles para valorar 
non só os contidos aprendidos senón o esforzó ante 
esta situación. 

 Ningún alumno pode ser prexudicado na súa 
cualificación este terceiro trimestre o que xa tiña o 
primeiro e segundo. 

 Instrumentos: A nota da avaliación constará das 
seguintes partes: 

 Unha parte teórica que será o 40% da nota.  e que 
constará dun ou varios exames, a nota estaría formada 
pola nota media dos exames realizados, e outra parte 
práctica que será tamén do 40% da nota, esta nota 
sacarase de cada unha das prácticas, tendo en conta a
realización, o seu contido e  presentación ( se algún dos 
alumnos non superase algunha destas prácticas terá 
que facer a súa vez un examen práctico sobre unha 
práctica proposta dentro dun tempo límite marcado). 

 
 Ademáis haberá unha terceira parte a ter en conta que 

é o 20% da nota da avaliación que estará constituida 
polas notas do diario de clase, os controis que se 
realicen e a súa actitude e disposición ó .traballo. 

 

Cualificación final 

Con esto temos que a condición de APTO na  materia, quedando 
fixada como resultado da media das tres avaliacións, tendo en conta 
os porcentaxes anteriormente descritos, o cal  nos dará a nota final 
no caso de superarse as dúas 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos de 1º  curso de ciclo medio non teñen proba extraordinaria de 
setembro. 

Alumnado de 
materia 

Criterios de avaliación: As mesmas do apartado 2. 
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pendente   Vai priorizar o traballo adoptándose decisión para o 
equilibrio de horarios, tarefas e leccións tendo en conta 
a realidade dos fogares. 

 
 
 
 

Criterios de cualificación: Os alumnos de 1º curso de ciclo medio, serán 
examinados de tódolos módulos na terceira avaliación de xuño.  
 

  Vai priorizar o traballo adoptándose decisións para o equilibrio de horarios,  
tarefas e leccións tendo en conta a realidade dos fogares.  

 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: As mesmas do apartado 2. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades    

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

COVI‐19.  

Debido as medidas preventivas adoptadas no Acordo do 12 de marzo, 

respecto do ensino non universitario, estableceuse a suspensión das 

actividades académicas, curso 2019‐2020. 

Tódolos alumnos estiveron en todo momento conectados co seu 

profesor a través dos medios telemáticos disponiveis por todos, correo 

electrónico, teléfono e algunha videoconferencia. 

Proposta de actividades elaboradas para que os alumnados continúen 

co seu proceso educativo nos seus domicilios, semanalmente. 

Vai priorizar o traballo adoptándose decisións para o equilibrio de 
horarios, tarefas e leccións tendo en conta a realidade dos fogares.  

O obxectivo é que o alumno non se, vexa excedido e haxa unha 
selección de tarefas básicas.  

Facer esquemas de prácticos de instalacións eléctricas. 

Resolver cuestión do libro e facer medidas teóricas sobre o  polímetro 

analóxico, etc. 

Instalacións interiores en vivenda, exemplos do libro. 

Repasar toda  a materia dada ata o confinamento. 

Ver moitos videos tutoriales sobre montaxes eléctrios, reparacións, 

etc. 

 

 

 

 

Materiais e recursos 
Os exercicios, cuestións e  materiais empregados foron sacados do libro, 
Prácticas de Electricidade, e que tódolos alumnos teñen acceso. 
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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.  

Tódolos alumnos estiveron e están en todo momento conectados co 

seu profesor a través dos medios telemáticos dispoñibles por todos, 

correo electrónico, teléfono e algunha videoconferencia. 

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

Unidade Didáctica 1 - Redes de datos de área local  
CA1.1 - Identificáronse os tipos de instalacións relacionadas coas redes de transmisión de 
voz e datos 

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. 

CA1.2 - Identificáronse os elementos (canalizacións, medios de transmisión, antenas, 
armarios, racks, caixas, etc.) das redes de transmisión de voz e datos
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
CA1.4 - Determinouse a tipoloxía das caixas (rexistros, armarios, racks, caixas de superficie, 
de empotrar, etc.) empregadas nas redes de transmisión de voz e datos
CA1.5 - Describíronse os tipos de fixacións (tacos, bridas, parafusos, porcas, grampas, etc.) 
de canalizacións e sistemas que se empregan nas redes de transmisión de voz e datos
CA1.6 - Relacionáronse as fixacións de canalizacións e sistemas empregadas nas redes de 
transmisión de voz e datos co elemento que cumpra suxeitar

UD2 - Canalizacións e cableados para redes e telefonía  

CA2.1 - Realizouse un esbozo da instalación. 

RA2 - Monta canalizacións e cableamentos aplicando técnicas de montaxe, 
con interpretación da documentación técnica. 

CA2.2 - Trazáronse os espazos polos que poidan discorrer e instalarse os elementos da 
instalación. 

CA2.3 - Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado. 

CA2.4 - Seleccionáronse os elementos e os materiais necesarios para a montaxe segundo a 
documentación técnica.

UD3 - Infraestrutura de redes de datos  

CA2.3 - Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado. Describíronse as técnicas de montaxe de cableamento estruturado. 

UD4 - Equipos na rede  

CA3.1 Dispúxose optimamente o espazo dispoñible na distribución de paneis e bandexas nos 
armarios. 

RA3 – Instala teóricamente infraestruturas de redes locais con cables 
aplicando técnicas de conexión e montaxe, con interpretación da 
documentación técnica.

UD12 - Prevención de riscos laborais e protección ambiental  
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.

RA9 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos 
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CA9.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e pasos de S 20 
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 

para os previr.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Observación sistemática do proxecto a realizar, probas específicas, 
valoracións por escrito, recompilación do proxecto. 

Instrumentos:  
Cuestionarios, tarefas, proxecto realizado. 

Cualificación final 

Alumno aprobado na 2ª avaliación: 
Avaliación do proxecto e se a situación o permite, se poden facer exames 
presenciais para os alumnos que o precisen. 
Alumno suspenso na 2ª avaliación: 
O  alumnado  que  non  aprobou  a  2ª  avaliación  e  que  non  superou  as 
actividades de recuperación propostas dende a declaración do estado de 
alarma ata que se realizou a avaliación final de módulos, poderá recuperar 
o  módulo  no  período  establecido  para  a  realización  da  Formación  en 
Centros de Traballo. 

  A  cualificación  final  corresponderase  coa  media  ponderada  das  notas 
obtidas  nos  criterios  de  avaliación  definidos  na  táboa  de  competencias 
imprescindibles, tendo en conta as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación que se realicen durante o período de FCT, conforme os pesos 
definidos na programación. Esta nota poderá ser mellorada tendo en conta 
outros  criterios  de  avaliación  tratados  durante  o  curso  sempre  que 
beneficien ó alumno. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En 2º curso de ciclo medio non hai proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos que no apartado 1. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Avaliación das tarefas realizadas e se a situación o permite, se poden facer 
exames presenciais para os alumnos que o precisen. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Observación sistemática das tarefas a realizar, probas específicas, 
valoracións por escrito, recompilación de tarefas, cuestionarios. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Para os alumnos que accederon a FCT, realización dun proxecto no que se 
desenrolen os contidos mínimos do módulo. 

 Para os alumnos que non accederon a FCT, realización de tarefas nas que 
se desenrolen os contidos mínimos do módulo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Tódolos alumnos teñen a posibilidade de ter conectividade, co cal poden 
recibir e enviar tarefas.  

 As tarefas serán publicadas na aula virtual (plataforma Drive) e serán 
enviadas tamén por correo electrónico se fose necesario. 

 O alumno poderá presentar os seus exercicios a través da aula virtual, 
por correo electrónico ou calquera outro medio. 

Materiais e recursos 

 Todo o material que necesiten para a realización do proxecto ou das 
tarefas correspondentes estará accesible na aplicación G Suite ou na 
aplicación Drive, que xa foron empregadas durante o curso escolar. 

 Videoconferencias: Google Meet (acceso habilitado dende a aula virtual) 

 Correo electrónico: para enviar dúbidas e as tarefas. 

 Teléfono. 

 Caderno de aula (alumnado con conectividade nula). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado por correo electrónico e mediante unha 
chamada telefónica. 

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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación   Estándar de aprendizaxe  
Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas.  Buscar información. 

Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións. Seleccionar información. 

Describíronse as topoloxías das redes de datos.  Organizar información. 

Describíronse os sistemas sen fíos. Consulta e emprega medios escritos, imaxes e gráficos. 

Describíronse as características dos condutores utilizados neste tipo de instalación. Empregar medios de observación. 

Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas.  Manifestar autonomía na planificación e execución de tarefas. 

 Identificáronse os elemento dun automatismo cableado  Empregar vocabulario correspondente. 

Utilizouse documentación técnica. Facer uso adecuado das tecnoloxías de información. 

Identificáronse os equipamentos e os elementos que configuran a instalación automatizada, para o que se interpretou a documentación técnica. Presentar os traballos en formato dixital de maneira ordenada. 

Consultouse a normativa relativa ás instalacións automatizadas en vivendas.  Coñecer e empregar as medidas de protección e seguridade 
persoal. 

Utilizouse documentación técnica.  Coñecer e respectar as normas de uso e de seguridade dos 
instrumentos e material de traballo. 

 Consultáronse catálogos comerciais para seleccionar os materiais que se teña previsto instalar.  Realizar un proxecto e presentar o informe correspondente. 

Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios.   

Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas.   

Describiuse o sistema de bus de campo.   
Describíronse os sistemas controlados por autómata programable.   
Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema.   
 Utilizouse documentación técnica.   
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva    
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  2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Procedementos: Observación sistemática do proxecto a realizar, probas 
específicas, valoracións por escrito, recompilación do proxecto. 

Instrumentos: Cuestionarios, tarefas, proxecto realizado. 

Cualificación final  

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Alumno aprobado na 2ª avaliación: 
Avaliación do proxecto. 
Alumno suspenso na 2ª avaliación: 
O  alumnado  que  non  aprobou  a  2ª  avaliación  e  que  non  superou  as 
actividades de  recuperación propostas dende a declaración do estado de 
alarma ata que se realizou a avaliación final de módulos, poderá recuperar 
o módulo no período establecido para a realización da Formación en Centros 
de Traballo. 
      A cualificación final corresponderase coa media ponderada das notas 
obtidas nos criterios de avaliación definidos na táboa de competencias 
imprescindibles, tendo en conta as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación que se realicen durante o período de FCT, conforme os pesos 
definidos na programación. Esta nota poderá ser mellorada tendo en conta 
outros criterios de avaliación tratados durante o curso sempre que 
beneficien ó alumno. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro  

 En 2º curso de ciclo medio non hai proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 
pendente  

Criterios de avaliación: Os mesmos que no apartado 1. 
 
  

Criterios de cualificación: Avaliación das tarefas realizadas e se a situación o 
permite, se poden facer exames presenciais para os alumnos que o 
precisen. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación sistemática das 
tarefas a realizar, probas específicas, valoracións por escrito, recompilación
de tarefas, cuestionarios. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)   

Actividades     Para os alumnos que accederon a FCT, realización dun proxecto no que 
se desenrolen os contidos mínimos do módulo. 

 Para os alumnos que non accederon a FCT, realización de tarefas nas 
que se desenrolen os contidos mínimos do módulo. 

Metodoloxía  
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)  

 Tódolos alumnos teñen a posibilidade de ter conectividade, co cal poden 
recibir e enviar tarefas.  

 As tarefas serán publicadas na aula virtual (plataforma Drive) e serán 
enviadas tamén por correo electrónico se fose necesario. 

 O alumno poderá presentar os seus exercicios a través da aula virtual, 
por correo electrónico ou calquer outro medio. 

Materiais e recursos  
 Todo o material que necesiten para a realización do proxecto ou das 

tarefas correspondentes estará accesible na aplicación G Suite ou na 
aplicación Drive, que xa foron empregadas durante o curso escolar. 

 Videoconferencias: meet (acceso habilitado dende a aula virtual) 

 Correo electrónico 
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  4. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 
familias  

O alumnado será informado por correo electrónico e mediante unha 
chamada telefónica. 

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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades. Realizáronse cálculos en circuítos 
eléctricos de corrente continua. Realizáronse medidas en circuítos eléctricos (tensión, 
intensidade, etc.). 

Usar aplicacións prácticas para identificar os fundamentos de circuítos electrónicos básicos 

Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas. Describíronse as 
experiencias de Faraday Representar graficamente esquemas electrónicos coa simboloxía adecuada 

Identificáronse as características dun sinal alterno. Identificouse a simboloxía normalizada. 
Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, intensidade, potencia e factor de potencia en 
circuítos de corrente alterna monofásica. Realizáronse medidas de tensión, intensidade, 
potencia e factor de potencia. Describiuse o concepto de resonancia e as súas aplicacións. 
Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores trifásicos.

Elexir os compoñentes e os materiais necesarios. Resolver exercicios de circuitos básicos. 

Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de potencia.Identificáronse os 
compoñentes e asociáronse cos seus símbolos.Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos 
básicos. Realizáronse as medidas fundamentais. Describíronse aplicacións reais dos circuítos 
analóxicos. 

Realizar medidas dos parametros característicos dos ciucuitos. Conectar  equipamentos e instrumentos 
de medida e visualización.  

Recoñecéronse os compoñentes e os bloques  de fontes de alimentación, e relacionáronse co 
seu símbolo. Describiuse o funcionamento dos bloques. Realizáronse as medidas 
fundamentais. Verificouse o seu funcionamento. 

Manexar manuais de características de fabricantes. Usar as tecnoloxías da información. 

Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con amplificadores operacionais (AO 
Identificáronse os parámetros característicos das configuracións básicas Montáronse ou 
simuláronse circuítos básicos con AO.Realizáronse as medidas e verificouse o seu 
funcionamento.  

Simulacion e montaxe de cirucitos electronicos básicos. Verificación da súa funcionalidade, 

Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. Describíronse as funcións lóxicas 
fundamentais. Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada. 
Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais básicos.  

Aplicación de técnicas de aprendizaxe cooperativa. 

   

   

   

   
 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Resolución de problemas, simulación de circuitos, probas específicas, 
valoracións por escrito. 

Instrumentos: 
Cuestionarios, exercicios. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Avaliación  das tarefas realizadas e se a situación o permite, se poden facer 
exames presenciais para os alumnos que o precisen. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non hai. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Resolución de problemas, simulación de circuitos, probas específicas, 
valoracións por escrito.  

Criterios de cualificación: 
Avaliación das tarefas realizadas e se a situación o permite, se poden facer 
exames presenciais para os alumnos que o precisen.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Resolución de problemas, simulación de circuitos, probas específicas, 
valoracións por escrito. Exercicos, cuestionarios. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Realización de tarefas nas que se repasen e reforcen  os contidos mínimos 
do módulo vistos nas duas primerias avaliacions, e unha introduccion a 
electronica dixital na que se resolveran execicios e simularan circuitos 
básicos no simulador.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tódolos alumnos teñen a posibilidade de ter conectividade, co cal poden 
recibir e enviar tarefas. 

Materiais e recursos 
O materia necesario, e as tarefas a realizar enviaránse por correo electronico 
os alumnos. E por este medio enviaran estes as tarefas realizadas. 
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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. 
O alumnado será informado por correo electrónico. 

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  
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MATERIA: Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e    
edificios 
PROFESOR: Carlos Martínez Ricón 
DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA 
DATA: 08/05/2020 

  
  
  
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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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO: 2º CICLO MEDIO INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS 
MATERIA: INFRAESTRUTURAS COMÚNS DE TELECOMUNICACIÓNS 
EN VIVENDAS E EDIFICIOS 

: 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación   Estándar de aprendizaxe  
  Analizouse a normativa sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións en edificios.  Buscar información. 

  Describíronse os sinais recibidos nunha instalación: televisión e radio, telefonía e banda ancha. Seleccionar información. 

  Identificáronse os elementos das zonas exteriores, comúns e privadas.  Organizar información. 

 Describíronse os tipos de instalacións que compoñen unha infraestrutura común de telecomunicacións (ICT). Consulta e emprega medios escritos, imaxes e gráficos. 

 Describíronse os tipos e a función de recintos (superior, inferior, modular e único) e rexistros (enlace, primario, secundario e de terminación de rede) 
dunha ICT. 

Empregar medios de observación. 

 Identificáronse os tipos de canalizacións (externa, de enlace, principal, secundaria e interior). Manifestar autonomía na planificación e execución de tarefas. 

 Describíronse os tipos de redes que compoñen a ICT (alimentación, distribución, dispersión e interior). Empregar vocabulario correspondente. 

 Identificáronse os elementos de conexión.  Facer uso adecuado das tecnoloxías de información. 

 Determinouse a función e as características dos elementos e dos equipamentos de cada sistema (televisión, telefonía, seguridade e intercomunicación) no 
acceso a vivendas e a edificios de vivendas. 

Presentar os traballos en formato dixital de maneira ordenada. 

  Describíronse os tipos de instalacións de seguridade para o control de accesos aos edificios. Coñecer e empregar as medidas de protección e seguridade 
persoal. 

  Describíronse os tipos de instalacións de portaría e vídeoportaría para a comunicación entre o exterior e o interior dos edificios.  Coñecer e respectar as normas de uso e de seguridade dos 
instrumentos e material de traballo. 

 Describíronse as posibilidades de interconexión, no relativo á infraestrutura, entre o sistema de televisión, os sistemas de portaría e videoportaría, e os 
sistemas domóticos e de megafonía do interior da vivenda. 

Realizar un proxecto e presentar o informe correspondente. 

  Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e 
mantemento das instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios. 

 

Identificáronse as especificacións técnicas da instalación. Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, regulamentación, etc.  

Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.  
Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas da instalación: ganancia da antena e de amplificadores, directividade, amplitude de banda, 
atenuacións, interferencias, etc. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva    
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CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
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:  
 

  

  2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Procedementos: Observación sistemática do proxecto a realizar, probas 
específicas, valoracións por escrito, recompilación do proxecto. 

Instrumentos: Cuestionarios, tarefas, proxecto realizado. 

Cualificación final  

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Alumno aprobado na 2ª avaliación: 
Avaliación do proxecto. 
Alumno suspenso na 2ª avaliación: 
O  alumnado  que  non  aprobou  a  2ª  avaliación  e  que  non  superou  as 
actividades de  recuperación propostas dende a declaración do estado de 
alarma ata que se realizou a avaliación final de módulos, poderá recuperar 
o módulo no período establecido para a realización da Formación en Centros 
de Traballo. 
      A cualificación final corresponderase coa media ponderada das notas 
obtidas nos criterios de avaliación definidos na táboa de competencias 
imprescindibles, tendo en conta as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación que se realicen durante o período de FCT, conforme os pesos 
definidos na programación. Esta nota poderá ser mellorada tendo en conta 
outros criterios de avaliación tratados durante o curso sempre que 
beneficien ó alumno. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro  

 En 2º curso de ciclo medio non hai proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 
pendente  

Criterios de avaliación: Os mesmos que no apartado 1. 
 
  

Criterios de cualificación: Avaliación das tarefas realizadas e se a situación o 
permite, se poden facer exames presenciais para os alumnos que o 
precisen. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación sistemática das 
tarefas a realizar, probas específicas, valoracións por escrito, recompilación
de tarefas, cuestionarios. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)   

Actividades     Para os alumnos que accederon a FCT, realización dun proxecto no que 
se desenrolen os contidos mínimos do módulo. 

 Para os alumnos que non accederon a FCT, realización de tarefas nas 
que se desenrolen os contidos mínimos do módulo. 

Metodoloxía  
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)  

 Tódolos alumnos teñen a posibilidade de ter conectividade, co cal poden 
recibir e enviar tarefas.  

 As tarefas serán publicadas na aula virtual (plataforma Drive) e serán 
enviadas tamén por correo electrónico se fose necesario. 

 O alumno poderá presentar os seus exercicios a través da aula virtual, 
por correo electrónico ou calquer outro medio. 

Materiais e recursos  
 Todo o material que necesiten para a realización do proxecto ou das 

tarefas correspondentes estará accesible na aplicación G Suite ou na 
aplicación Drive, que xa foron empregadas durante o curso escolar. 

 Videoconferencias: meet (acceso habilitado dende a aula virtual) 

 Correo electrónico 
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  4. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 
familias  

O alumnado será informado por correo electrónico e mediante unha 
chamada telefónica. 

Publicidade    Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CURSO:  1º CICLO MEDIO INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 
MATERIA: Instalacións de megafonía e sonorización 
PROFESOR: Carlos Martínez Ricón 
DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA 
DATA: 08/05/2020 

  
  
  
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación   Estándar de aprendizaxe  
 Analizouse a normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización.  Buscar información. 

 Identificáronse os elementos da instalación (sistemas de previo, procesadores de sinal, mandos, micrófonos, difusores electroacústicos, etc.). Seleccionar información. 

 Identificáronse os tipos de canalizacións en función dos espazos polos que discorra a instalación.  Organizar información. 

Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas, e utilizáronse catálogos comerciais. Consulta e emprega medios escritos, imaxes e gráficos. 

 Describíronse a función e as características máis salientables dos equipamentos e dos elementos de conexión. Empregar medios de observación. 

Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto da instalación.  Manifestar autonomía na planificación e execución de tarefas. 

 Analizáronse as especificacións funcionais, técnicas e económicas da instalación en función da súa utilización.  Empregar vocabulario correspondente. 

Realizouse o esquema normalizado da instalación a partir das especificacións dadas, tendo en conta os criterios básicos e o óptimo aproveitamento dos 
materiais empregados. 

Facer uso adecuado das tecnoloxías de información. 

Calculáronse e analizáronse as variables e as características acústicas do local, do recinto ou do vehículo (coeficiente de absorción, tempo de 
reverberación, resonancia, etc.). 

Presentar os traballos en formato dixital de maneira ordenada. 

Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación  Coñecer e empregar as medidas de protección e seguridade 
persoal. 

Seleccionáronse os equipamentos e os materiais que cumpran as especificacións funcionais, técnicas e normativas Coñecer e respectar as normas de uso e de seguridade dos 
instrumentos e material de traballo. 

Aplicouse a normativa na configuración da instalación.  Realizar un proxectos e presentar os informes
correspondentes. 

Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.  

 Elaborouse o manual de utilización.  

dentificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte.  
Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e 
mantemento. 

 

 Seleccionáronse os elementos de montaxe de canalizacións (tubos, cables, ancoraxes e soportes, etc.).  
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva    
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  2. Avaliación e cualificación  

Avaliación  

Procedementos: Observación sistemática do proxecto a realizar, probas 
específicas, valoracións por escrito, recompilación dos proxectos. 

Instrumentos: Cuestionarios, tarefas, proxectos realizados. 

Cualificación final  

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
Alumno aprobado na 2ª avaliación: 

      Poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial        
ata 1 punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro 
dos prazos establecidos, e ata outro punto máis dependendo do 
grado de consecución das mesmas. 

Alumno suspenso na 2ª avaliación: 
      As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán 

valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a 
realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

 
  A cualificación final corresponderase coa media ponderada das notas 
obtidas nos criterios de avaliación definidos na táboa de competencias 
imprescindibles, tendo en conta as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación que se realicen durante o período de estado de alarma, 
conforme os pesos definidos na programación. Esta nota poderá ser 
mellorada tendo en conta outros criterios de avaliación tratados durante o 
curso sempre que beneficien ó alumno. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro  

 En 1º curso de ciclo medio non hai proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 
pendente  

Criterios de avaliación: Os mesmos que no apartado 1. 
 
  

Criterios de cualificación: Avaliación das tarefas realizadas e se a situación 
o permite, se poden facer exames presenciais para os alumnos que o 
precisen. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Observación sistemática das 
tarefas a realizar, probas específicas, valoracións por escrito, recompilación 
de tarefas, cuestionarios. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)   

Actividades     Realización de tarefas nas que se desenrolen os contidos mínimos do 
módulo. 

 Realización de proxectos 
 Realización de cuestionarios 

Metodoloxía  
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)  

 Tódolos alumnos teñen a posibilidade de ter conectividade, co cal poden 
recibir e enviar tarefas.  

 As tarefas serán publicadas na aula virtual (plataforma Drive) e serán 
enviadas tamén por correo electrónico se fose necesario. 

 O alumno poderá presentar os seus exercicios a través da aula virtual, 
por correo electrónico ou calquer outro medio. 

Materiais e recursos  
 Todo o material que necesiten para a realización do proxecto ou das 

tarefas correspondentes estará accesible na aplicación G Suite ou na 
aplicación Drive, que xa foron empregadas durante o curso escolar. 

 Videoconferencias: meet (acceso habilitado dende a aula virtual) 

 Correo electrónico 
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  4. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás 
familias  

O alumnado será informado por correo electrónico e mediante unha 
chamada telefónica. 

Publicidade    Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36019529 IES Ribeira do Louro 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMELE02 Instalacións de Telecomunicacións 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario Presencial 2 CMELE01-INSTEL-A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

AQUILINO ARAÚJO PÉREZ: Titor e profesor do módulo “Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica”. 
CARLOS MARTÍNEZ RICÓN: Profesor do módulo “Instalacións domóticas e Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios”. 
ANTONIO MÉNDEZ RIVERO: Profesor do módulo “Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía”. 

 

 

 

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
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Introdución e contextualización 

A Resolución do 23 de abril de 2020 establece a posibilidade nos ciclos de grao medio e de grao profesional básico, de substituír a Formación en 
centros de traballo por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral, segundo o modelo do anexo I. 
 
As actividades asociadas á contorna laboral consistirán na realización dun proxecto, programa ou plan recollido nun documento, que ten por 
finalidade a integración efectiva dos aspectos máis salientables da competencia xeral, e as competencias profesionais, persoais e sociais  
integradas no perfil profesional, e desenvolvidas nos restantes módulos do título ou programa formativo, partindo dos resultados de aprendizaxe e 
dos criterios de avaliación do módulo de FCT.  
 
Na presente programación desenvólvense os aspectos relativos a elaboración dunha memoria conforme o modelo A do anexo I establecido na  
mencionada Resolución. 
 
O documento elaborarase de acordo coas características da contorna profesional do ciclo formativo, tendo en conta a prospectiva do título no 
sector ou nos sectores produtivos en que que se insire, as funcións propias de cada tipo de persoal técnico, e os elementos tecnolóxicos e  
organizativos que afectan as ocupacións e os postos de traballo desenvolvidos polos/as diferentes profesionais 

 

Especificacións das actividades a realizar 

O alumno deberá simular a realización dun Proxecto Técnico dun edificio, co desarrollo da instalación eléctrica, a Infraestrutura Común de 
Telecomunicación, videoporteiro e detectores de presencia nas zoas comúns. 

 

 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

Elaboración da memoria 

 

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

A elaboración da memoria será individual. 
 
A memoria incluirá: 
- Identificación das necesidades dos sectores produtivos en relación co proxecto seleccionado. 

 Planificación dos recursos necesarios para acometer o plan.  
 Valoración da viabilidade técnica, legal e económica do proxecto formulado 

- Desenvolvemento. Suposto práctico.  
 Definición e elaboración, de ser o caso, da documentación necesaria para o proxecto. 
 Coordinación da execución con outros equipos de traballo.  
 Planificación e control dos procesos ou dos servizos. 
 Secuenciación das actividades que se vaian desenvolver. 
 Identificación dos principais riscos laborais asociados á actividade e da súa solución. 
 Descripción do edificio (características, dimensións, equipos, etc.) 
 Descripción  das instalacións a realizar (plan de execución, descripción dos procesos, materiais, ferramentas, esquemas, medidas de 

protección a adoptar, etc.) 
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Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

Utilizaranse os recursos dispoñibles da plataforma Google Drive: 
 Utilizarase esta plataforma para realizar un seguemento diario da memoria que vaian desenvolvendo. 
 As comunicacións realizaranse mediante o propio servizo de mensaxería da plataforma (publicación de novidades, posibilidade de 

engadir comentarios ó traballo que desenvolve o alumno, coa correspondente notificación ó alumno, etc.) 
 Establécense un día semanal de titoría telemática a través de Google Meet. Xoves ás 17 horas. 

 

Prazo e formato de entrega das actividades  

A memoria deberá ser entregada polo alumno, en soporte dixital, antes do 18 de xuño. 

 

 

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 

A memoria será avaliada mediante o análise das tarefas que se vaian facendo na que se especificarán os mínimos esixibles. Os criterios de 
avaliación tomados como referencia para avaliar a memoria serán os que veñen establecidos no curriculum para o módulo de FCT. 
 
A cualificación será a de “apto” ou “non apto” en función da nota obtida na memoria de acordo coa rúbrica. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Criterios de avaliación e resultados de aprendizaxe 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA2.1 Analizáronse as funcións do sistema operativo. RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do 
equipamento e co software de aplicación. 

CA2.2 Describiuse a estrutura do sistema operativo.  

CA2.3 Analizáronse os sistemas de ficheiros máis importantes.  

CA2.4 Verificouse a idoneidade do hardware.  

CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo.  
CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema 
operativo.  

CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.  

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).  

CA2.9 Configurouse un xestor de arranque.  

CA3.1 Actualizouse un sistema operativo xa instalado. 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. 

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

CA3.3 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo instalado.  

CA3.4 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.  

CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo.  

CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo.  

CA3.7 Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente.  

CA4.1 Interpretáronse manuais de instalación. RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de fábrica 
dos equipamentos. 

CA4.2 Instaláronse periféricos de impresión estándar.  

CA4.3 Instaláronse periféricos de captura de imaxes dixitais.  
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Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA4.4 Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións.  

CA4.5 Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos.  

CA4.6 Instaláronse sistemas sen fíos (bluetooth, wireless, etc.).  
CA4.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo e 
correctivo.  

CA4.8 Instaláronse periféricos de entrada.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Observación sistemática das tarefas a realizar, probas específicas, 
valoracións por escrito, recompilación das tarefas enviadas. 

Instrumentos:  
Cuestionarios, tarefas realizadas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
Avaliación das tarefas e cuestionarios e se a situación o permite, 
poderanse facer exames presenciais para os alumnos que o precisen. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En 1º curso de ciclo medio non hai proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos que no apartado 1. 

Criterios de cualificación: 
Avaliación das tarefas realizadas e se a situación o permite, se poden facer 
exames presenciais para os alumnos que o precisen. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Observación sistemática das tarefas a realizar, probas específicas, 
valoracións por escrito, recompilación de tarefas, cuestionarios. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  • Realización de tarefas nas que se desenrolen os contidos mínimos 
do módulo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Tódolos alumnos teñen a posibilidade de ter conectividade, co cal 
poden recibir e enviar tarefas.  

Materiais e recursos 
• Todo o material que necesiten para a realización das tarefas 

correspondentes estará accesible na aplicación G Suite ou na 
aplicación Drive, que xa foron empregadas durante o curso escolar. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
O alumnado será informado por correo electrónico. 

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. Criterios de avaliación e resultados de aprendizaxe 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA5.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. RA5 - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando plans de actualización e 
mantemento preventivo. 

CA5.2 Inspeccionouse o cableamento e comprobouse a súa conexión entre os 
equipamentos e os dispositivos, os sistemas de alimentación e os elementos 
radiantes. 

 

CA5.3 Realizáronse ampliacións de equipamentos.  
CA5.4 Instalouse o software de ampliación de funcionalidades dos 
equipamentos.  

CA5.5 Comprobáronse os parámetros de funcionamento mediante aplicacións 
informáticas.  

CA5.6 Configuráronse os equipamentos e os dispositivos para as novas funcións.  

CA5.7 Interpretáronse os plans de mantemento preventivo.  
CA5.8 Verificáronse as tensións de alimentación e substituíronse as baterías dos 
sistemas de alimentación redundantes.  

CA5.9 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos mediante a 
inspecciónvisual dos indicadores de alarma.  

CA5.10 Realizouse o informe técnico.  
CA6.1 Interpretáronse as alarmas do hardware dos equipamentos para o 
diagnóstico da anomalía ou do incorrecto funcionamento. 

RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de radiocomunicacións, logo de 
analizar os síntomas e de identificar as súas causas. 

CA6.2 Utilizáronse os equipamentos de medida e as aplicacións de software para 
determinar as características da anomalía.  

CA6.3 Localizouse a avaría ou a disfunción.  
CA6.4 Substituíuse o equipamento avariado e comprobouse a súa 
compatibilidade.  

CA6.5 Axustáronse os equipamentos coas ferramentas e a precisión requirida.  
CA6.6 Cargáronse os parámetros de configuración e comprobouse a 
funcionalidade.  
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Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA6.7 Estableceuse conexión remota cos equipamentos e cos dispositivos ao 
recibir a alarma de mal funcionamento.  

CA6.8 Restablecéronse de xeito remoto os parámetros nos equipamentos e nos 
dispositivos.  

CA6.9 Verificáronse as características de funcionalidade.  
CA6.10 Realizouse o informe coas actividades realizadas e coas incidencias 
detectadas.  

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

RA7 - 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. 

CA7.2 Manexáronse as 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 os equipamentos de protección individual 
(calzado, protección ocular e 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 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 das 
instalacións de radiocomunicacións. 

 

CA7.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  

CA7.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  
CA7.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Observación sistemática das tarefas a realizar, probas específicas, 
valoracións por escrito, recompilación das tarefas enviadas. 

Instrumentos:  
Cuestionarios, tarefas realizadas. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
Avaliación das tarefas e cuestionarios e se a situación o permite, 
poderanse facer exames presenciais para os alumnos que o precisen. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En 1º curso de ciclo medio non hai proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos que no apartado 1. 

Criterios de cualificación: 
Avaliación das tarefas realizadas e se a situación o permite, se poden facer 
exames presenciais para os alumnos que o precisen. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Observación sistemática das tarefas a realizar, probas específicas, 
valoracións por escrito, recompilación de tarefas, cuestionarios. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  • Realización de tarefas nas que se desenrolen os contidos mínimos 
do módulo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Tódolos alumnos teñen a posibilidade de ter conectividade, co cal 
poden recibir e enviar tarefas.  

Materiais e recursos 

• Todo o material que necesiten para a realización das tarefas 
correspondentes estará accesible na aplicación G Suite ou na 
aplicación Drive, que xa foron empregadas durante o curso escolar. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
O alumnado será informado por correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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