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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 
Unidade Didáctica 1 - Selección de elementos de redes de transmisión de voz e 
datos   

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

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

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 - Montaxe de canalizacións, soportes e armarios en redes de transmisión de 
voz e datos  

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

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

CA2.3 - Identificouse nun plano do edificio ou nunha parte do edificio a situación dos 
elementos da instalación de rede de transmisión de voz e datos 
CA2.8 - Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas e sistemas utilizados 
para a montaxe de redes de transmisión de voz e datos 
UD3 - Despregamento do cableamento de redes de voz e datos  
CA3.1 - Recoñecéronse os detalles dos medios de transmisión guiados utilizados en 
instalacións de redes de voz e datos durante o seu despregamento (categoría do 
cableamento, tipo de fibra óptica, espazos por onde que discorre, soporte para as 
canalizacións, etc.) 

RA3 - Recoñecéronse os detalles dos medios de transmisión guiados utilizados en instalacións de 
redes de voz e datos 

UD4 - Instalación de elementos e sistemas de transmisión de voz e datos  
CA4.2 - Identificáronse os medios de transmisión de voz e datos en función da súa 
etiquetaxe ou das súas cores 

RA4 – Instala teóricamente elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, recoñecendo e 
aplicando as técnicas de montaxe 

UD5 - Configuración básica de redes locais  
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CA5.1 - Describíronse os principios de funcionamento das redes locais 
RA5 - Realiza operacións básicas de configuración en redes locais, en relación coas súas 
aplicacións CA5.2 - Identificáronse os tipos de redes e as súas topoloxías 

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

UD6 - Iniciativa emprendedora na instalación de redes para transmisión de datos  
CA6.1 - Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as 
actitudes necesarias para a instalación de redes para transmisión de datos 

RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos 
derivados da instalación de redes para transmisión de datos 

UD7 - Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental  

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

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

CA7.4 - Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de 
emerxencia, etc.) das máquinas e os sistemas de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe 
e mantemento 
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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 G Suite) 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, que xa 
foron empregadas durante o curso escolar. 

 Videoconferencias: Google Meet (acceso habilitado dende a aula virtual), 
haberá 2 reunións semanais. 

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

Unidade didáctica 1. Ferramentas e materiais auxiliares

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

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

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

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

Unidade didáctica 2. Cableado e conexións

CA1.1.1 - Identificáronse e clasificáronse os cables dun equipamento eléctrico
ou electrónico, en función da súa aplicación e da súa situación RA1. Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesarios para a

montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, e describe as
súas principais características e a súa funcionalidade.CA1.2 - Identificáronse e clasificáronse os tipos de terminais e conectores

máis utilizados en equipamentos eléctricos ou electrónicos

Unidade didáctica 3. Circuitos eléctricos básicos

CA1.1.3 - Identificáronse e clasificáronse os elementos de conmutación e
proteccións dun equipamento eléctrico ou electrónico, en función da súa
aplicación e da súa situación

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

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

RA2. Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmontaxe de
equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando esquemas e identificando os
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CA2.3 - Identificouse cada elemento representado no esquema co elemento
real

pasos.
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1. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Probas de coñecementos e/ou desempeño

Instrumentos:
Probas escritas: tarefas ou exames.

Cualificación final

- Alumno aprobado na 2ª avaliación:

A cualificación final corresponderase coa media ponderada das notas obtidas nos
criterios de avaliación e unidades didácticas tratados durante o curso ata a
declaración do estado de alarma, tendo en conta as actividades de reforzo,
recuperación ou ampliación realizadas dende a declaración deste estado de
alarma, conforme os pesos definidos na programación. Esta nota será, polo tanto,
sempre igual ou superior á obtida na 2ª avaliación.

- Alumno suspenso na 2ª avaliación:

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 realizadas dende a
declaración deste 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. Esta nota
será, polo tanto, sempre igual ou superior á obtida na 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro

A proba de avaliación final extraordinaria, a realizar en setembro, para o alumnado
co módulo pendente da avaliación final de módulos, consistirá nunha proba de
coñecementos e/ou desempeño. Esta proba terá unha cualificación máxima de 10
puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para superala.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non aplica

Criterios de cualificación:

Non aplica
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Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non aplica

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

Actividades Proporanse tarefas (exercicios, cuestionarios, etc.) de reforzo,
recuperación e ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As tarefas serán publicadas na aula virtual (plataforma gsuite) e serán
enviadas tamén por correo electrónico se fose necesario. Se se
detecta algún alumno con conectividade nula (sen acceso ó correo
electrónico) enviaránselle os materiais en formato papel, sempre que
o solicite.
O alumno poderá presentar os seus exercicios a través da aula virtual,
por correo electrónico ou calquer outro medio.

Materiais e recursos

Presentacións Sway, libro de texto e/ou información web.
Aula virtual: gsuite
Videoconferencias: meet (acceso habilitado dende a aula virtual)
Correo electrónico
Caderno de aula (alumnado con conectividade nula).
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1. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias serán informados a través do correo
electrónico, abalar móbil ou directamente por teléfono.

Publicidade Este documento será publicado na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Unidade didáctica 1. A persoa emprendedora

CA5.1 - Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os
requisitos e as actitudes necesarias para a instalación de telecomunicacións

RA5. Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os
requisitos derivados da instalación de telecomunicacións..

CA5.2 - Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da
colaboración, da motivación e da formación no éxito na instalación de
telecomunicacións

CA5.3 - Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora
relacionada coa instalación de telecomunicacións

Unidade didáctica 2. Elementos en instalacións de telecomunicacións

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

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

CA1.2 - Identificáronse os equipamentos e os elementos utilizados nas
instalacións de telecomunicación en edificios (fontes de alimentación,
amplificadores, centrais, monitores, cámaras, videoporteiros, etc.) e
describiuse a súa función principal

CA1.3 - Identificáronse os elementos (canalizacións, cableamentos, antenas,
armarios, caixas, etc.) dunha instalación de infraestrutura de
telecomunicacións dun edificio, a partir de catálogos e/ou elementos reais

CA1.4 - Identificáronse os tipos de condutores (par de cobre, cable coaxial,
fibra óptica, etc.) e indicouse a súa aplicación nas instalacións, de acordo coas
súas características
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CA1.5 - Identificouse a tipoloxía das caixas (rexistros, armarios, racks, caixas de
superficie, de encaixar, etc.), en función da súa aplicación

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

CA1.7 - Identificáronse os sistemas de fixación requiridos para cada elemento
que cumpra suxeitar

CA1.9.1 - Identificáronse os elementos, ferramentas e materiais auxiliares
precisos para a execución da instalación

Unidade didáctica 3. As canalizacións nos edificios

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

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

CA2.2.1 - Identificáronse as fases típicas de montaxe dun rexistro de
telecomunicacións

CA2.3.1 - Identificáronse as técnicas de suxeición e fixación de tubos,
canalizacións, equipamentos e elementos das instalacións mediante tacos e
parafusos, abrazadeiras, grampas, bridas, fixacións químicas, etc.

CA2.4 - Seleccionáronse as ferramentas necesarias en cada caso, en función da
súa aplicación

CA2.5.1 - Identificáronse as técnicas para a preparación de ocos para a
colocación de caixas e canalizacións
Unidade didáctica 4. Cableamento de instalacións de telecomunicacións

CA3.1.1 - Identificáronse os condutores a empregar segundo o tipo de
instalacións de telecomunicacións (radio, televisión, telefonía, etc.):
cables de pares, cable coaxial e fibra óptica

RA3. Monta cables en instalacións de telecomunicacións en edificios,
aplicando as técnicas establecidas, e verifica o resultado.
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CA3.2.1 - Identificáronse os tipos de guías pasacables en función do tipo
de canalización
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Probas de coñecementos e/ou desempeño

Instrumentos:
Probas escritas: tarefas ou exames.

Cualificación final

- Alumno aprobado na 2ª avaliación:

O alumnado que aprobou a 2ª avaliación obtivo o aprobado na avaliación final de
módulos celebrada o 30/04/2020. Para a obtención da nota tivéronse en conta o
traballo desenvolvido durante o curso e as actividades de reforzo, recuperación e
ampliación realizadas dende a declaración do estado de alarma

- 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 modulos, poderá recuperar o módulo no periodo
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 periodo 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

Non aplica

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non aplica

Criterios de cualificación:

Non aplica

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades Proporanse tarefas (exercicios, cuestionarios, etc.) de reforzo,
recuperación ou ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As tarefas serán publicadas na aula virtual (plataforma gsuite) e serán
enviadas tamén por correo electrónico se fose necesario. Se se
detecta algún alumno con conectividade nula (sen acceso ó correo
electrónico) enviaránselle os materiais en formato papel, sempre que
o solicite.
O alumno poderá presentar os seus exercicios a través da aula virtual,
por correo electrónico ou calquer outro medio.

Materiais e recursos

Presentacións Sway, libro de texto e/ou información web.
Aula virtual: gsuite
Videoconferencias: meet (acceso habilitado dende a aula virtual)
Correo electrónico
Caderno de aula (alumnado con conectividade nula).
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias serán informados a través do correo
electrónico, abalar móbil ou directamente por teléfono.

Publicidade Este documento será publicado na páxina web do centro.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA1.5 Identificáronse as luminarias e os accesorios segundo o tipo 
(fluorescente, halóxeno, LED, etc.), en relación co espazo onde se 
vaian colocar 

RA1 - Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas para a 
realización da montaxe e o mantemento de instalacións eléctricas de 
edificios, en relación coa súa función na instalación 

CA1.6 Identificáronse a nivel básico os sensores, actuadores, 
equipamentos de control e elementos típicos utilizados nas 
instalacións domóticas, en relación coa súa función e coas 
súas características principais 

 

CA2.7 Montáronse os cadros eléctricos e os elementos de sistemas 
automáticos e domóticos de acordo cos esquemas das instalacións 
e indicacións dadas 

RA2 - Monta canalizacións, soportes e caixas nunha instalación eléctrica 
de baixa tensión e/ou domótica, tendo en conta a implantación e o 
trazado da instalación 

CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados para a montaxe e 
aplicáronse as normas específicas do regulamento eléctrico na 
realización das actividades 

 

CA4.4 Colocáronse e fixáronse mecanismos, actuadores e sensores 
no seu lugar 

RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas e/ou 
domóticas, identificando os seus compoñentes e as súas aplicacións 

CA6.2 Identificáronse as avarías tipo en instalacións domóticas en 
edificios 

RA6 - Realiza operacións auxiliares de mantemento de instalacións 
eléctricas e/ou domóticas de edificios, tendo en conta a relación entre as 
intervencións e os resultados perseguidos 
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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 

Os criterios de avaliación e cualificación que se aplicarán nas 
recuperacións serán os mesmos aplicados durante a avaliación. 

 
Cando non se acaden os obxectivos en algunhas unidades didácticas, 
poderán propoñerse traballos complementarios segundo o caso: 

 
- Realizaranse unhas probas que poderán ser escritas e/ou prácticas, se a 
situación o permite. 

 
Para recuperar cada avaliación suspensa o alumno terá que acadar como 
mínimo un 5. 
 
Para superar o módulo o alumno terá que recuperar todas as unidades 
didácticas. 

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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