
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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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DEPARTAMENTO:ELECTRONICA 
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PÁXINA 2 DE 5  CENTRO:I.E.S. RIBEIRA DO LOURO 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

Comparáronse os sinais de entrada e saída dos módulos coas indicadas no manual técnico. 
 Relacionáronse as medidas obtidas coas características dos módulos dun sistema de 
radiocomunicación. 

Usar aplicacións prácticas a simulacion dos diferentes circuitos. 

Conectáronse os equipamentos cos sistemas radiantes. Representar graficamente esquemas electrónicos coa simboloxía adecuada 
Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas novas utilidades e 
aplicacións. 
Verificouse que o equipamento actualizado cumpra a normativa (emisións radioeléctricas, 
compatibilidade electromagnética, etc.). 

Elexir os compoñentes e os materiais necesarios.  

Medíronse os rangos de frecuencia de traballo, o valor de desviación máxima e a emisión de 
espurias en equipamentos móbiles, repetidores, estacións base, etc. 
Documentouse a intervención realizada. 

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

Identificáronse os síntomas (diminución de potencia, ausencia de modulación, alarmas, 
interferencias, etc.). 
Determinouse a avaría ou disfunción segundo os resultados obtidos das medidas e no autotest. 
Cumpríronse as medidas de protección radioeléctrica, electrostática, etc. 
Documentouse a intervención coa súa valoración económica. 

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

Planificouse a secuencia de montaxe e desmontaxe de elementos e compoñentes. 
Axustáronse os módulos substituídos (RF, mesturador, frecuencia intermedia, PLL, etc.). Simulacion dos cirucitos electronicos.Verificación da súa funcionalidade, 

Verificáronse os parámetros de funcionamento: potencia de transmisión (TX), desviación de 
frecuencia, sensibilidade de entrada (RX), calidade do sinal, etc. Presentar os traballos en formato dixital de maneira ordenada. 

Documentouse a intervención. 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: 
Proposta de tarefas, simulación de circuitos, probas específicas, 
valoracións por escrito. 

Instrumentos: 
Tarefas realizadas. 

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 

Realizacion de alguns traballos, e  exames presenciais para os alumnos que 
o precisen. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

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

Actividades  
Realización de tarefas nas que se repasen e reforcen  os contidos mínimos 
do módulo , e incidindo naqueles conceptos que formaria a empresa.  
 

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 material necesario, e as tarefas a realizar enviaránse por correo 
electronico os alumnos. E por este medio enviaran estes as tarefas 
realizadas. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5  CENTRO:I.E.S. RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:2º CICLO SUPERIOR MANTEMENTO ELECTRONICO 
MATERIA:MANTEMENTO EQUIPAMENTOS DE 
RADIOCOMUNICACION 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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. 
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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 

ZSELE04 Mantemento Electrónico 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime das persoas adultas-FP Dual Presencial 2 ZSELE04-MANELE-A 

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

Nome e apelidos 

JOSÉ CARBALLAL GÓMEZ: Titor e profesor do módulo “Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións”. 
RUBÉN PEÑA CONZÁLEZ: Profesor do módulo “Mantemento de equipamentos de voz e datos, Mantemento de equipamentos de audio, Mante-
mento de equipamentos de vídeo e Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico”. 
 

 

 

 

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 superior derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, integrar a realización da formación en centros de traballo e o módulo de proxecto nun único módulo cunha duración de 245 horas (FCT 
220 horas e proxecto 25 horas), correspondentes á suma da duración prevista para eses módulos nos reais decretos de cada título. Neste módulo 
integraranse os resultados de aprendizaxe e os criterios de realización do módulo de FCT, e os resultados de aprendizaxe e os criterios de 
avaliación do módulo profesional de Proxecto establecidos no currículo de cada título. 
 
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 empregando  unha centralita telefónica coas  RaspberrysPi e comunicar duas terminais entre 
sí.  
 

 

 

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. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 

CURSO: 2º CICLO SUPERIOR MANTEMENTO ELECTRONICO 
MATERIA: MODULO DE PROXECTO  
PROFESOR: Rubén Peña González 
DEPARTAMENTO: ELECTRÓNICA 
DATA: 11/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  PÁXINA 2 DE 6  CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 2º CICLO MEDIO INSTALACIÓN DE 

TELECOMUNICACIÓNS
MATERIA: INFRAESTRUTURA DE REDES DE DATOS E 

SISTEMAS DE TELEFONÍA 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 
Clasificáronse as empresas do sector polas súas características organizativas e o 
tipo de produto ou servizo que ofrecen. 

Identifica necesidades do sector produtivo 

 Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento. 

Identifica proxectos tipo 

Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas Identifica necesidades do sector produtivo 

 Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas 
previstas 

Identifica proxectos tipo 

 Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación de novas 
tecnoloxías de produción ou de servizo que se propoñan.

Identifica necesidades do sector produtivo 

 Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto. Identifica proxectos tipo 

Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no proxecto. Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto 

Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto. Posta en practica da execución do proxecto 

 Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto, e o seu contido. Elabora documentación asociada 

 Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o proxecto. Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto 

 Realizouse o orzamento correspondente Elabora documentación asociada 

 Identificáronse as necesidades de financiamento para a posta en marcha do 
proxecto 

Elabora documentación asociada 

 Identificáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade do 
proxecto 

Elabora documentación asociada 

 Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das necesidades 
de posta en práctica.. 

Deseña proxectos relacionados coas competencias expresadas no título 

 Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade Desenvolve a fase do proxecto 

Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a cabo as 
actividades 

Desenvolve a fase do proxecto 

Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións.  Define os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto. 

 Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación Define os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto. 

 Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das persoas 
usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos específicos. 

xustifica a selección das variables e dos instrumentos empregados. 
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TELECOMUNICACIÓNS
MATERIA: INFRAESTRUTURA DE REDES DE DATOS E 

SISTEMAS DE TELEFONÍA 
 

 

Enunciáronse os obxectivos do proxecto 
 Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos resultados

Elabora  o informe do proxecto realizado. 

Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades das 
empresas do sector. 

expón o informe do proxecto realizado. 

 Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no proceso de 
deseño.  

xustifica o procedemento seguido. 

 Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do proxecto. xustifica o procedemento seguido. 

 Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición. 
 

expón o informe do proxecto realizado 

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, entrega de tarefas 
específicas para  módulo final do proxecto de ciclo. 

Instrumentos: 
Cuestionarios,tarefas específicas relacionadas co módulo de proxecto  e  
proxecto realizado. 

Cualificación final 

 Avaliación do  módulo de proxecto e entrega de memoria de proxecto por 
parte do alumno 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos que no apartado 1. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado con materias pendentes 
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ELECTRONICO
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DATOS E SISTEMAS DE TELEFONÍA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

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

Actividades  

 O módulo de proxecto incluído no currículo deste ciclo formativo ten por 
finalidade a integración efectiva dos aspectos máis salientables das 
competencias profesionais, persoais e sociais características do título que 
se abordaran no resto dos módulos profesionais, xunto con aspectos 
relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial. Organizarase 
sobre a base da titoría individual e colectiva.  

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 do proxecto esta 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 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 
O alumnado será informado por correo electrónico e mediante unha 
chamada telefónica. 

Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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