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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	

	

4   ICT	para	o	acceso	ao	servizo	de	STDP 

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Imprescindible	
(si,	non)	

Desenvolveras	e	
neste	curso	(si,	

non)	

Instrumento	de	
avaliación	

RA4	-		Configura	infraestruturas	de	
telecomunicacións	para	o	acceso	ao	servizo	de	
telefonía	dispoñible	ao	público,	para	o	que	realiza	
cálculos	e	elabora	esquemas.	

CA4.1	-	Identificáronse	os	usos	do	inmoble	(vivenda,	
locais	comerciais,	oficinas	en	edificios	de	vivendas,	etc.).	

Si	 Si	 	
		Proba	Escrita	

“		“	 CA4.2	-	Avaliáronse	as	necesidades	telefónicas	das	
persoas	usuarias	do	inmoble.	

Non	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA4.3	-	Determinouse	o	número	de	liñas	atendendo	ao	
uso,	ao	número	de	postos	de	traballo,	á	superficie	e	aos	
tipos	de	acceso.	

Si	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA4.4	-	Tívose	en	conta	na	rede	común	o	cableamento	
para	o	servizo	a	través	de	redes	dixitais.	

Si	 Si	 	Proba	Escrita	

“		“	 CA4.5	-	Dimensionouse	a	rede	de	distribución	tendo	en	
conta	a	necesidade	futura	estimada	e	do	número	de	
verticais.	

Si	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA4.6	-	Dimensionáronse	as	redes	de	dispersión	e	interior	
de	usuario	(número	de	estancias,	superficies,	etc.).	

Si	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA4.7	-	Determinouse	a	colocación	dos	terminadores	de	 Si	 Si	 		Proba	Escrita	



	

	

rede.	

“		“	 CA4.8	-	Seleccionáronse	os	elementos	das	instalacións.	 Si	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA4.9	-	Elaboráronse	esquemas	da	instalación	utilizando	
programas	informáticos.	

Si	 Si	 	Proba	Escrita	

	
	

Nº	 Unidade	didáctica	

	

5   Características	da	ICT	para	o	acceso	ao	servizo	de	Telecomunicacións	de	Banda	Larga	(STBL) 

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Imprescindible	
(si,	non)	

Desenvolveras	
e	neste	curso	

(si,	non)	

Instrumento	de	
avaliación	

RA5 - Caracteriza a infraestrutura común de 
telecomunicacións para o acceso ao servizo de 
telecomunicacións de banda larga, para o que 
analiza a normativa edescribe a función e as 
características dos elementos que a integran. 

CA5.1	-	Identificáronse	os	tipos	de	rede. Si	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA5.2	-	Recoñeceuse	o	tipo	de	enlace	(mediante	cable	
ou	radioeléctrico). 

Si	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA5.3	-	Identificáronse	en	planos	ou	esquemas	os	
rexistros	e	os	recintos	da	rede	de	distribución. 

Si	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA5.4	-	Determináronse	os	elementos	de	conexión	
nos	puntos	de	distribución	final. 

Si	 Si	 	Proba	Escrita	

“		“	 CA5.5	-	Determináronse	os	elementos	de	conexión	
nos	puntos	de	terminación	de	rede.	

Si	 Si	 		Proba	Escrita	

“		“	 CA5.6	-	Identificáronse	as	especificacións	técnicas	
mínimas	dos	edificios	en	materia	de	
telecomunicacións.	

Si	 Si	 		Proba	Escrita	



	

	

	
	

5. Mínimos	exixibles	para	alcanzar	a	avaliación	positiva	e	os	criterios	de	cualificación	
	
Os	MÍNIMOS	EXIXIBLES	están	reflectidos	no	desenvolvemento	das	unidades	didácticas,	no	apartado	anterior.	
	
Os	CRITERIOS	DE	CUALIFICACIÓN	serán	os	seguintes:	
- Para	poder	aprobar	o	módulo,	a	primeira	e		segunda	avaliación	deberán	estar	tamén	aprobadas.	Para	poder	recuperar	estas	avaliacións	está	previsto	que	

os	alumnos	e	alumnas	podan	entregar	algún	 traballo	 relacionado	cos	 contidos	das	unidades	didácticas	desas	avaliacións	 se	non	é	posible	unha	proba	
escrita	realizada	no	centro	educativo.	

- Ademáis	desta	proba	escrita	ou	traballo,	todos	os	alumnos	e	alumnas	que	queran	aprobar	o	módulo	deberán	entregar	todos	os	traballos	que	se	foron	
pedindo	durante	a	primeira	e	segunda	avaliación	e	ter	unha	calificación	de	5	ou	máis	de	5.	Os	traballos	fixéronse	en	parellas	e	agora,	se	algún	non	foi	
entregado	ou	non	alcanzou	o	5,	deberá	facerse	de	maneira	individual.	

- Os	alumnos	e	alumnas	que	teñen	aprobada	a	primeira	e	a	segunda	avaliación,	pero	non	traballen	dende	a	casa	e	non	entreguen	as	tarefas	pendentes,	
terán	una	nota	final	que	será	o	resultado	da	media	aritmética	das	dúas	primeiras	avaliacións.	Para	poder	mellorar	a	súa	nota	os	alumnos	e	alumnas	que	
se	 atopen	 nesta	 situación,	 poderán	 facer	 a	 proba	 no	 centro,	 ou	 se	 ésta	 non	 fora	 posible,	 o	 traballo	 correspondente	 a	 terceira	 avaliación	 para	 poder	
mellorar	a	súa	nota	final	do	módulo.	

- Os	alumnos	e	alumnas	que	teñen	aprobada	a	primeira	e	segunda	avaliación	e	seguen	co	curso	de	maneira	telemática,	terán	unha	nota	final	no	módulo	
que	poderá	ser	ata	un	punto	maior	ca	media	aritmética	da	primeira	e	da	segunda	avaliación.	Polo	tanto,	a	súa	nota	final	poderá	mellorar	dependendo	do	
traballo	feito	na	terceira	avaliación.	

- Os	 alumnos	 e	 alumnas	 que	 teñan	 a	 primeira	 e/ou	 a	 segunda	 avaliación	 suspensa	 deberán	 recuperala	 para	 poder	 ter	 unha	 nota	 no	módulo	 igual	 ou	
superior	a	5.	Dependendo	do	traballo	do	terceiro	 trimestre	a	súa	nota	media	poderá	ser	de	ata	un	punto	maior	ca	media	aritmética	da	primeira	e	da	
segunda	avaliación.	

- Os	alumnos	e	alumnas	con	pérda	de	avaliación	continua	deberán	realizar	unha	proba	escrita	no	centro	ou,	se	ésta	non	fora	posible,	entregar	os	traballos	
solicitados	para	poder	superar	o	módulo.		



	

	

	

6. Procedemento	para	a	recuperación	das	partes	non	superadas	

Criterios	de	avaliación	imprescindibles	(por	cada	unidade	didáctica)	
	

Nº	 Unidade	didáctica	

1 		Infraestruturas	Comúns	de	Telecomunicacións	(ICT).	Aplicación	da	Normativa	Vixente 

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	
avaliación	

X  
- RA1	-		 Caracteriza	 as	 instalacións	 das	 infraestruturas	

comúns	de	telecomunicacións	(ICT)	para	a	captación,	a	
adaptación	 e	 a	 distribución	 de	 sinais	 de	 radiodifusión	
sonora	 e	 televisión	 (emisións	 terrestres	 e	 de	 satélite),	
para	o	que	analiza	a	normativa	e	describe	a	función	e	as	
características	 dos	 espazos,	 os	 equipamentos	 e	 os	
elementos	que	a	integran. 

- CA1.1	-	Identificáronse	 os	 elementos	 e	 os	 espazos	 que	
integran	a	ICT. 

- Proba	escrita	

X  “			“	 - CA1.2	-	Identificouse	 o	 conxunto	 de	 elementos	 de	
captación	de	sinais	(antenas,	mastros,	torres,	elementos	
de	suxeición,	etc.). 

- Proba	escrita	

X  “			“	 - CA1.3	-	Identificáronse	 e	 recoñecéronse	 sobre	
esquemas	os	elementos	do	equipamento	de	cabeceira. 

- Proba	escrita	

X  “			“	 - CA1.4	-	Relacionáronse	 os	 elementos	 do	 equipamento	
de	cabeceira	cos	conxuntos	de	captación	de	sinais. 

- Proba	escrita	

X  “			“	 - CA1.5	-	Identificáronse	e	recoñecéronse	sobre	planos	os	
tipos	de	redes	(distribución,	dispersión	e	de	usuario) 

- Proba	escrita	

X  “			“	 - CA1.6	-	Relacionouse	 cada	 elemento	 da	 ICT	 coa	 súa	
función	e	as	súas	características 

- Proba	escrita	



	

	

	
Nº	 Unidade	didáctica	

2    Configuración	da	(ICT)	para	sinais	de	radiodifusión	sonora	e	televisión 

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	
avaliación	

X X 
- RA2	-		 Configura	 infraestruturas	 de	 telecomunicacións	

para	a	captación,	a	adaptación	e	a	distribución	de	sinais	
de	radiodifusión	sonora	e	televisión,	para	o	que	realiza	
cálculos	e	elabora	esquemas. 

- CA2.1	-	Identificáronse	 as	 características	 físicas	 dos	
edificios	para	a	instalación	da	ICT. 

- Proba	escrita	

X X "			"	 - CA2.2	-	Colocáronse	 en	 planos	 os	 elementos	 de	
captación	 respectando	 as	 distancias	 a	 posibles	
obstáculos	e	a	liñas	eléctricas. 

- Proba	escrita 

X X "			" - CA2.3	-	Calculáronse	 os	 parámetros	 dos	 elementos	 e	
dos	equipamentos. 

- Proba	escrita 

X X "			" - CA2.4	-	Seleccionáronse	os	elementos	de	captación	en	
función	 das	 características	 técnicas	 indicadas	 na	
normativa	 (calidade	 do	 sinal,	 velocidade	 do	 vento,	
radiación,	inmunidade,	etc.). 

- Proba	escrita 

X X "			" - CA2.5	-	Seleccionáronse	 os	 elementos	 activos	 e	
pasivos	 do	 equipamento	 de	 cabeceira,	 para	 o	
procesamento	dos	sinais. 

- Proba	escrita 

X X "			" - CA2.6	-	Dimensionáronse	 as	 redes	 que	 compoñen	 a	
infraestrutura	de	comunicacións. 

- Proba	escrita 

X X "			" - CA2.7	-	Debuxáronse	 esquemas	 (xerais	 e	 de	 detalle)	
coa	simboloxía	normalizada. 

- Proba	escrita 

X X "			" - CA2.8	-	Aplicouse	a	normativa	de	ICT	na	configuración	
da	instalación. 

- Proba	escrita 



	

	

- 	
Nº	 Unidade	didáctica	

 
3 

   

	
Caracterizísticas	da	ICT	para	o	acceso	ao	servizo	básico	de	telefonía	dispoñible	ao	público	e	
RDSI.	Sistemas	de	Videoportaría.	

 

1ª	
aval.	

2ª	
aval.	

Resultado	de	aprendizaxe	 Criterio	de	avaliación	 Instrumento	de	
avaliación	

X  
- RA3	-		 Caracteriza	 a	 infraestrutura	 común	 de	

telecomunicacións	 para	 o	 acceso	 ao	 servizo	 básico	 de	
telefonía	 dispoñible	 ao	 público	 e	 redes	 dixitais	 de	
servizos	 integrados,	 para	 o	 que	 analiza	 a	 normativa	 e	
describe	 a	 función	 e	 as	 características	 dos	 elementos	
que	a	integran. 

- CA3.1	-	Identificáronse	 os	 tramos	 que	 constitúen	 a	
rede	 de	 interior	 (rede	 de	 alimentación,	 distribución,	
dispersión	e	rede	interior	de	usuario). 

  Proba	escrita	

X  "			"	 - CA3.2	-	Identificáronse	as	características	da	instalación	
de	acordo	co	método	de	enlace	entre	as	centrais	e	o	
inmoble	(mediante	cable	ou	medios	radioeléctricos). 

		Proba	escrita 

X  "			" - CA3.3	-	Recoñecéronse	 en	 planos	 os	 rexistros	
implicados	dependendo	do	método	de	enlace. 

		Proba	escrita 

X  "			" - CA3.4	-	Determináronse	 os	 elementos	 de	 conexión	
(puntos	 de	 interconexión,	 punto	 de	 distribución,	
punto	 de	 acceso	 a	 usuario	 e	 bases	 de	 acceso	
terminal). 

		Proba	escrita 

X  "			" - CA3.5	-	Identificáronse	 os	 elementos	 e	 as	
características	da	rede	dixital	de	servizos	integrados. 

		Proba	escrita 

X  "			" - CA3.6	-	Determináronse	 os	 elementos	 que	 constitúen	
os	sistemas	de	interfonía	e	videoportaría 

		Proba	escrita 

X  "			" - CA3.7	-	Localizáronse	 sobre	 planos	 ou	 esquemas	 os	
elementos	da	rede. 

		Proba	escrita 



	

	

	

6.a) Procedemento	para	definir	as	actividades	de	recuperación	
	

-	Se	fora	posible	realizar	una	proba	escrita	no	centro	educativo	ésta	sería,	no	meu	parecer,	a	forma	máis	xusta	de	calificación.	Mediante	unha	proba	similar	a	
que	 xa	 fixeron	 na	 primeira	 e	 segunda	 avaliación	 e	 na	 recuperación	 da	 primeira,	 poderían	 recuperar	 a	 avaliación	 pendiente;	 e	 de	 ser	 o	 caso,	 a	 proba	
correspondente	a	terceira	avaliación,	para	mellorar	a	súa	nota	final.	
-	Se	non	puideran	facer	esta	proba	escrita,	de	maneira	presencial	no	centro	e	igual	para	todos,	o	procedemento	de	avaliación	sería	o	desenrolo	dun	traballo	por	
cada	avaliación	que	esté	suspensa	e	que	deberá	ser	enviado	na	data	 indicada.	Este	traballo	deberá	ser	diferente	para	cada	alumno	ainda	que	similar	e	será	
puntuado	de	1	ao	10	sendo	necesario	acadar	un	5	para	aprobar	a		avaliación.	
-	O	día	da	proba	escrita	no	centro	ou	na	que	se	deban	entregar	os	traballos	de	recuperación	tamén	será	a	fecha	límite	na	que	se	deban	entregar	os	traballos	
individuais	que	se	foron	pedindo	ao	longo	do	curso.	
	
	

6.b) Procedemento	para	definir	a	proba	de	avaliación	extraordinaria	para	o	alumnado	con	perda	de	dereito	á	avaliación	continua	
	

	O	procedemento	para	avaliar	a	estos	alumnos	e	alumnas	con	perda	de	dereito	a	avaliación	continua	será	similar	aos	que	deban	recuperar	algunha	avaliación;	
sin	embargo,	esta	proba	escrita	ou	traballo	pode	non	ser	o	mesmo	do	apartado	anterior:		
-	Se	fora	posible	realizar	una	proba	escrita	no	centro	educativo	esta	sería,	no	meu	parecer,	a	forma	máis	xusta	de	calificación.	Mediante	unha	proba	similar	a	
que	 xa	 fixeron	 na	 primeira	 e	 segunda	 avaliación	 e	 na	 recuperación	 da	 primeira,	 poderían	 recuperar	 a	 avaliación	 pendiente;	 e	 de	 ser	 o	 caso,	 a	 proba	
correspondente	a	terceira	avaliación,	para	mellorar	a	súa	nota	final.	
-	Se	non	puideran	facer	esta	proba	escrita,	de	maneira	presencial	no	centro	e	igual	para	todos,	o	procedemento	de	avaliación	sería	o	desenrolo	dun	traballo	por	
cada	avaliación	que	esté	suspensa	e	que	deberá	ser	enviado	na	data	 indicada.	Este	traballo	deberá	ser	diferente	para	cada	alumno	ainda	que	similar	e	será	
puntuado	de	1	ao	10	sendo	necesario	acadar	un	5	para	aprobar	a		avaliación.	
	
	

8.	Medidas	de	atención	á	diversidade	

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

Non	son	necesarias	medidas	de	reforzo.	En	xeral,	o	alumnado	que		traballaba	na	clase	segue	traballando	en	casa	e,	o	que	non	traballaba	antes,	tampouco	o	fai	
agora.	Algún	alumno	e	alumna	por	circunstancias	persoais	non	poden	facer	as	tarefas	na	casa	e	entregalas	no	plazo	establecido	pero	teñen	a	posibilidade	de	
mellorar	a	súa	nota	se	as	entregan	antes	da	terceira	avaliación.	
	
	


