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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

7 Sistemas de telefonía de voz sobre IP 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Configura sistemas de telefonía de voz sobre IP, deter-
minando os servizos e seleccionando equipamentos e os ele-
mentos. 

 CA2.1 Detalláronse as características técnicas e funcionais, e 
as aplicacións da telefonía de voz sobre IP (VoIP). 

 CA2.2 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomu-
nicacións de VoIP. 

 CA2.3 Determináronse os servizos de telecomunicacións 
segundo necesidades e requisitos. 

 CA2.4 Estruturouse a rede de usuario. 
 CA2.5 Seleccionáronse equipamentos, software, servidor SIP, 

proxy, elementos da rede local de usuario, etc. 
 CA2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os elementos da 

rede local (ToIP) de mobilidade (teléfonos wifi, IP, móbiles, 
PDA, etc.). 

SI SI Técnicas de verificación de sistemas de 
telefonía. 
Parámetros básicos de configuración de 
sistemas de telefonía fixa e móbil. Softwa-
re de programación, configuración e 
control. 
Configuracións local e remota. Visualiza-
ción da sinalización e tráfico. 

 RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e 
servizos, e configurando os seus equipamentos e os seus 
elementos. 

CA5.4 Recoñecéronse as posibilidades que ofrece a integración 
de servizos de telefonía. 
CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, 
enlaces GSM, terminais fixos e móbiles, etc. 
CA5.5.1 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades 
DECT, enlaces GSM, terminais fixos 
CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o 
software de VoIP. 
CA5.7 Configurouse a rede de mobilidade (ToIP) e os terminais IP 
específicos, móbiles GSM, PDA, etc. 

NON NON Medidas en telefonía. Visualización e 
medidas de interfaces de telefonía e 
terminadores de rede. Monitorización do 
tráfico. 
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 RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, 
efectuando medidas e configurando os equipamentos de co-
municacións. 

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medi-
da. 
CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos 
equipamentos, en local e de xeito remoto. 
CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamen-
to. 
CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas. 

NON NON Técnicas de verificación da funcionalida-
de en telefonía fixa e VoIP. 

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

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 
Son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica. 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA CONTINUA 
O módulo divídese en dúas partes, unha teórica e outra práctica: 
- Na parte teórica faranse un exame se as condicións sanitarias o permiten. 
- Na parte práctica o alumnado terá que facer varias actividades. 
A parte teórica ten un peso do 40%,e a parte práctica do 60%. 
A nota final do módulo será a media aritmética entre as notas acadadas en cada 
avaliación. En calquera caso, para facer a media, a nota de cada traballo ten que ser igual 
ou maior a cinco, se non se cumpre suspendese o módulo e a nota final será igual ou 
menor a catro. Na nota final tamén se terá e conta o traballo realizado nas horas de clase 
polo alumno e a súa actitude. O módulo superase o acadar unha calificación global de 
cinco puntos ou máis. 
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES: 
- Realización práctica (60%) 
- Memoria práctica (40%) 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Introdución á telefonía e conceptos básicos  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determi-
nando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos  

CA1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas 
e das redes de telefonía analóxica e dixital. 
CA1.1.1 Identificáronse e interpretáronse correctamente as medidas bási-
cas que caracterizan os sistemas e redes de telefonía 
CA1.1.1.1 Identificáronse e interpretáronse axeitadamente os valores e 
medidas características das ondas. 
CA1.1.1.2 Interpretáronse axeitadamente as medidas logarítmicas e ope-

rouse correctamente con elas. 

Sinalización. Medidas. Normativa. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Prevención de riscos laborais e protección medioambiental na instalación e mantemento de sistemas de telefonía  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X  RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas. 
CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación de materiais, ferramentas, etc. 
CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección 
individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de montaxe e 
mantemento. 
CA8.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 
CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de 
montaxe e mantemento dos sistemas de 
telefonía. 
CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
 

Equipamentos de protección individual. 
Características e criterios de utilización. 
Protección colectiva. Medios e equipa-
mentos de protecció 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas e redes de telefonía 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determi-
nando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos  

CA1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas 
e das redes de telefonía analóxica e dixital. 
CA1.1.2 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos siste-
mas de telefonía analóxica. 
CA1.1.3 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos siste-
mas de telefonía dixital. 
CA1.1.4 Identificáronse as características técnicas e funcionais das redes 
de telefonía analóxica e dixital. 
CA1.3 Distinguíronse os servizos de operadores de telecomunicacións. 

 

Sinalización. Medidas. Normativa. 
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X   RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e 
configurando os seus equipamentos e os seus elementos. 

CA5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a insta-
lación. 
CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de 
VoIP. 
CA5.6.1 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos. 

Instrumentación. Características. Analiza-
dor de espectro de RF e medidores ROE. 
Analizador de radiocomunicacións 2G, 
2,5G, 3G, UMTS, WIMAX. Analizador de 
tráfico e protocolos. 

X   RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuan-
do medidas e configurando os equipamentos de comunicacións. 

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. 
CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento.  

Técnicas de verificación da funcionalida-
de en telefonía fixa e VoIP. 

X      RA8 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protec   
ción ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 
CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de 
montaxe e mantemento dos sistemas de 
telefonía. 
CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos. 
 

Sinalización. Medidas. Normativa. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Elementos na transmisión telefónica e acceso aos servizos  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determi-
nando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos  

CA1.2 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas 
das instalacións. 
CA1.4 Identificáronse interfaces e terminadores de rede. 
CA1.5 Dimensionáronse instalacións fixas, centrais, servizos adicionais, 
terminais, etc., e a rede de usuario. 
CA1.6 Dimenionouse a estrutura do servizo sen fíos (DECT, enlaces GSM, 
etc.). 
CA1.7 Seleccionáronse elementos do sistema. 
CA1.8 Elaboráronse esquemas da instalación. 

Representación gráfica de sistemas de 
telefonía. Simboloxía.  



 

 

Páxina 7 de 12 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Instalación, verificación e mantemento de sistemas de telefonía convencional  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e 
configurando os seus equipamentos e os seus elementos.  

CA5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a insta-
lación. 
CA5.2 Realizouse a implantación da instalación. 
CA5.3 Conectáronse os equipamentos de telefonía á rede do provedor. 
CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces 
GSM, terminais fixos e móbiles, etc. 
CA5.5.1 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces 
GSM, terminais fixos 
CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de 
VoIP. 
CA5.6.1 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos. 

Técnicas de verificación de sistemas de 
telefonía. 

 X  RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuan-
do medidas e configurando os equipamentos de comunicacións.  

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. 
CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamentos, 
en local e de xeito remoto. 
CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento. 
CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas. 
CA6.5 Verificouse a comunicación entre os equipamentos fixos e o prove-
dor de servizo. 
CA6.8 Elaborouse o informe de posta en servizo. 

Técnicas de verificación da funcionalida-
de en telefonía fixa. 
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 X  RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo 
avarías ou disfuncións. 

CA7.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de 
fallos e avarías. 
CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía do sistema. 
CA7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercusións de avarías. 
CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías se-
gundo a tipoloxía e as características. 
CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse as diferenzas 

obtidas e xustificáronse os resultados. 
CA7.6 Realizáronse as operacións de mantemento de acordo cos proce-
dementos establecidos. 
CA7.7 Utilizáronse as ferramentas adecuadas para detectar e corrixir 
problemas no sistema de telefonía. 
CA7.8 Documentáronse as intervencións. 

Parámetros básicos de configuración de 
sistemas de telefonía fixa e móbil. Softwa-
re de programación, configuración e 
control. 

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

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 
CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de 
montaxe e mantemento dos sistemas de 
telefonía. 
CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como 

primeiro factor de prevención de riscos. 

Plans de mantemento. Técnicas de exe-
cución. Inspeccións e revisións periódi-
cas. 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Sistemas privados de conmutación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 X  RA1 - Configura sistemas privados de telefonía convencional, determi-
nando os servizos e seleccionando equipamentos e elementos  

CA1.1 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos sistemas 
e das redes de telefonía analóxica e dixital. 
CA1.1.5 Identificáronse as características técnicas e funcionais dos siste-
mas privados de telefonía. 
CA1.2 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas 
das instalacións. 
CA1.2.1 Recoñecéronse normativas, requisitos e especificacións técnicas 
das instalacións de sistemas privados de telefonía convencional. 
CA1.7 Seleccionáronse elementos do sistema. 
CA1.8 Elaboráronse esquemas da instalación. 
CA1.9 Configuráronse e programáronse centrais privadas de conmutación. 

Técnicas de verificación da funcionalida-
de en telefonía fixa. 

 X  RA5 - Instala sistemas de telefonía integrando tecnoloxías e servizos, e 
configurando os seus equipamentos e os seus elementos. 

CA5.1 Seleccionáronse os medios e os recursos específicos para a insta-
lación. 
CA5.2 Realizouse a implantación da instalación. 
CA5.3 Conectáronse os equipamentos de telefonía á rede do provedor. 
CA5.4 Recoñecéronse as posibilidades que ofrece a integración de servi-
zos de telefonía. 
CA5.5 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces 
GSM, terminais fixos e móbiles, etc. 
CA5.5.1 Estableceuse conexión entre as centrais, unidades DECT, enlaces 
GSM, terminais fixos 
CA5.6 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos e o software de 
VoIP. 
CA5.6.1 Configuráronse os equipamentos, os terminais fixos. 

Técnicas de verificación da funcionalida-
de en telefonía fixa. 

 X  RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de telefonía, efectuan-
do medidas e configurando os equipamentos de comunicacións. 

CA6.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. 
CA6.2 Realizouse a configuración básica das centrais e dos equipamentos, 

en local e de xeito remoto. 
CA6.3 Efectuáronse medidas, axustes e ensaios de funcionamento. 
CA6.4 Interpretáronse os resultados obtidos nas medidas. 
CA6.5 Verificouse a comunicación entre os equipamentos fixos e o prove-
dor de servizo. 
CA6.8 Elaborouse o informe de posta en servizo. 

Técnicas de verificación da funcionalida-
de en telefonía fixa. 
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 X  RA7 - Mantén sistemas de telefonía, efectuando medicións e corrixindo 
avarías ou disfuncións. 

CA7.1 Realizouse o plan de intervención no sistema para a detección de 
fallos e avarías. 
CA7.2 Realizáronse probas e medidas segundo a tipoloxía do sistema. 
CA7.3 Propuxéronse hipóteses das causas e das repercusións de avarías. 
CA7.4 Aplicáronse técnicas de diagnóstico e localización de avarías se-
gundo a tipoloxía e as características. 
CA7.5 Interpretáronse as medidas realizadas, sinaláronse as diferenzas 
obtidas e xustificáronse os resultados. 
CA7.6 Realizáronse as operacións de mantemento de acordo cos proce-
dementos establecidos. 
CA7.7 Utilizáronse as ferramentas adecuadas para detectar e corrixir 
problemas no sistema de telefonía. 
CA7.8 Documentáronse as intervencións. 

Técnicas de localización de avarías en 
sistemas de telefonía. Accesos remotos e 
telecontrol. 

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

CA8.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. 
CA8.6 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de 
montaxe e mantemento dos sistemas de 
telefonía. 
CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA8.9 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como 

primeiro factor de prevención de riscos. 

Seguridade e calidade no mantemento de 
sistemas de telefonía. 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Cando non sexa posible a avaliación por motivos xustificados (se as condicións sanitarias non o permiten) tratarase de habilitar a posibilidade de recuperación, ben coa 
realización tardía das tarefas correspondentes ou con realización de outras equivalentes. Cando isto non sexa posible, avaliarase mediante proba escrita e/ou lista de 
cotexo ao final do período de avaliación. 
No caso de non existir xustificación a avaliación ao final do período será a única medida habilitada e a cualificación máxima reducidarase ao 75%. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua terán que superar unha proba no mes de xuño. Esta proba avaliará a adquisición de todos 
os resultados de aprendizaxe. Para o que se realizaran dúas probas, unha proba escrita que recolla os contidos conceptuais e unha proba práctica 
que permita avaliar os contidos procedimentais e actitudinais. 
Os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua terán que presentar todos os exercicios e memorias de prácticas realizados nas distintas 
unidades deste módulo. O momento de presentalos será na data fixada polo centro para a realización da proba extraordinaria. Aqueles alumnos 
que non presenten todos estes traballos non poderán superar o módulo. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

No desenvolvemento da programación tomaranse de ser preciso dous tipos de medidas de reforzo: 
A) No caso de que as dificultades radiquen na falta de base do alumnado propoñeranse actividades de nivelación centradas nos instrumentos 
precisos para o axeitado seguemento do módulo. En xeral, as tarefas propostas serán realizadas e comentadas fóra do horario de clase salvo que 
a dificultade sexa xeralizada e impida o correcto desenvolvemento das unidades. Neste último caso repasaranse os intrumentos precisos en cada 
momento, podendo encomendar tarefas para a súa realización fóra do horario de clase. 
B) No caso de que as dificultades radiquen en aptitudes ou necesidades especiais do alumnado tratarase de facer as adaptacións precisas na 
proposta e desenvolvemento de tarefas e procurarase realizar unha especial supervisión no desenvolvemento das mesmas. Do mesmo xeito 
valorarase a utilización de técnicas de aprendizaxe cooperativo e outras técnicas de grupos que faciliten a aprendizaxe entre iguais. 
 

 

 

 

 


