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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

5  Circuito eléctrico dunha ICT

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

Desenvolveras
e neste curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA1 - Determina as características das instalacións eléctricas para sistemas 
de telecomunicacións analizando os requisitos do sistema.

  CA1.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico 
dos recintos e as instalacións de telecomunicacións (equipos 
de cabeceira, cuartos de telecomunicacións, tomas de terra, 
sistemas de captación de sinais, etc.). 

  CA1.2 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa 
función

  CA1.4 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro 
de protección

  CA1.6 Verificouse a aplicación da normativa (REBT)

SI

si
si

si 

SI

SI
SI
    
si  

 PE .- Cuestionario por medio telemático.

 PE .- Cuestionario por medio telemático.
 PE .- Cuestionario por medio telemático.

 PE .- Cuestionario por medio telemático.

Nº Unidade didáctica

6  Replantexamento dun modelo tipo de ICT

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

Desenvolveras
e neste curso
(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA7 -Interpreta planos e esquemas da súa estrutura, aplicando técnicas de 
montaxRA2 - Fai a implantación de infraestruturas de sistemas de 
telecomunicacións, para o que interpreta planos de edificación e esquemas da 
instalación, e relaciona redes de cableamento, equipamentos e os elementos no seu 
lugar de colocación. 

  CA2.1 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e
a colocación das instalacións

  CA2.2 Verificouse que os espazos (recintos, rexistros, 
arquetas, lugar de colocación dos elementos de captación de
sinais, etc.) sexan os indicados na documentación técnica. 

  CA2.4 Comprobouse que o trazado da instalación non 
interfira con outras instalacións existentes ou previstas. 

  CA2.7 Marcouse o trazado da instalación en planos e/ou en 
obra

SI

SI

SI

SI           

SI

SI

SI

SI

  PE .- Cuestionario por medio telemático.

 PE .- Cuestionario por medio telemático.

 PE .- Cuestionario por medio telemático.

 PE .- Cuestionario por medio telemático.
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         1.2 As unidades didácticas propostas para este trimestre (UD 5 e UD 6):

a)  Teñen como obxectivo a ampliación de coñecementos do alumnado non acadados ata o comenzo da situación actual de alerta sanitaria. 

b) Nos criterios de avaliación figuran os de tipo non presencial e flexibilizando no posible os contidos mínimos correspondentes as UD 5 e UD 6.

c) A avaliación destes contidos farase, debido a situación actual, por medio de proba escrita PE (cuestionario) telemática e unha lista de cotexo LC. 
Ademais terase en conta a realización das tarefas e a súa entrega en prazo que se envían semanalmente ao alumnado, segundo se indica no apartado 
5.2.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
       5.1  Os mínimos exixibles para a realización de aprendizaxe indicada son:
                 UD5: 

CA1.1 Identificáronse as características do sistema eléctrico dos recintos e as instalacións de telecomunicacións (equipos de cabeceira, 
cuartos de telecomunicacións, tomas de terra, sistemas de captación de sinais, etc.). 

                       CA1.2 Recoñecéronse os elementos de protección e a súa función
 CA1.4 Estableceuse a distribución dos elementos no cadro de protección
 CA2.7 Marcouse o trazado da instalación en planos e/ou en obra

                 UD6: 
CA2.1 Verificouse a coincidencia entre os datos dos planos e a colocación das instalacións

                       CA2.2 Verificouse que os espazos (recintos, rexistros, arquetas, lugar de colocación dos elementos de captación de sinais, etc.) sexan os 
indicados na documentación técnica. 
 CA2.4 Comprobouse que o trazado da instalación non interfira con outras instalacións existentes ou previstas.
 CA2.7 Marcouse o trazado da instalación en planos e/ou en obra
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         5.2 Criterios de cualificación

Cualificación das actividades do 3ª Trimestre.

- Para obter unha cualificación positiva no 3ª  trimestre é necesario que o alumnado entregue ao menos o 80% das actividades propostas neste 
trimestre.

- As actividades enviadas ao alumnado e remitidas por éste serán cualificadas de 0 a 10 puntos con un máximo de dúas cifras decimais en base a:

- Presentación, estrutura, redacción do documento (20%).

- Contidos: Grao de resolución correcta da proposta, orixinalidade,  alternativas presentadas e resultados obtidos (80%)..

As actividades consideraranse superadas cando a súa puntuación sexa igual ou superior a 5.

Destas actividades obterase unha cualificación final resultante da media aritmética das cualificacións de todas as actividades solicitadas. 
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         5.3 Cualificación final do módulo

O módulo considerarase superado positivamente cando a cualificación final sexa igual ou superior a 5.

En base as instrucións da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de formación profesional, no punto 7.3, de 
directrices xerais, das Instrucións do 27 de abril establécese: A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en 
conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles 
previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, 
reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao 
alumnado.

     5.3.1 En base a este parágrafo a cualificación final do alumnado será a media aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións sempre que 
estas teñan unha cualificación igual ou superior a 5.

5.3.2 No caso de que as cualificacións das avaliacións non sexan superiores a 5 o alumnado terá opción a recuperar as avaliacións suspensas por medio 
das actividades de recuperación encomendadas para tal fin.

5.3.3 O alumnado recuperará as avaliacións pendentes sempre e cando obteña nas actividades de recuperación unha nota igual ou maior que 5. 

Esta nota poderase ver incrementada en un punto   debido a terceiro trimestre

5.3.4 O alumnado que teña algunha  avaliación suspensa , terá dereito a se presentar a unha proba final , que poderá ser presencial se a situación 
sanitaria o permite, ou senón se realizará de forma telemática. Esta proba valorarase de 0 a 10 considerándose superada positivamente se a nota obtida 
é igual ou superior a 5.

5.3.5 Se é o caso que a proba final no se poida celebrar de forma presencial, esta xera telemática e terá dúas partes:
            -   a) Teoría 60%

            .   b) Problemas 40%
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          5.3.6 Se é o caso que a proba final se poida celebrar de forma presencial, esta terá tres partes:
- a) Teoría 20%

- b) Problemas20%

- c) Prácticas  60%

.....................................................................................................................................................................................................................................

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

         6.a) Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

UD Unidade didáctica

1       Prevención de riscos laborais e protección medioambiental na instalación e mantemento dunha IC

1ª 
aval.

2ª 
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

   

    X

RA10 - 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. 

  CA10.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as fe-
rramentas, os utensilios e as máquinas
 CA10.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferra-
mentas, etc. 
  CA10.4 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. 
  CA10.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguri-
dade e protección persoal requiridas. 
  CA10.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental
  CA10.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

PE

PE
PE

PE

PE
PE

UD Unidade didáctica

2         Distribución dos sinais de RTV
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1ª 
aval.

2ª 
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

   

   X

RA5 - Instala os elementos da rede de distribución para sinais de radio e televisión de acor-
do con planos ou esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe
RA10 - 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

 CA5.1 Tendeuse o cableamento da rede de distribución, de dispersión e de interior de usuario
 CA5.2 Montáronse derivadores, distribuidores, puntos de acceso de usuario (PAU) e tomas de usua-
rio (bases de acceso terminal). 
 CA5.3 Conectáronse os cables da rede

PE
PE
PE

UD Unidade didáctica

3         Montaxe da cabeceira de RTV

1ª 
aval.

2ª 
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

   X RA4 - Monta o equipamento de cabeceira e describe a función de cada elemento, aplicando
técnicas de montaxe específicas.

 CA4.2 Seleccionáronse os elementos de cabeceira en función do tipo de instala-
ción
 CA4.3 Montáronse e configuráronse os elementos do equipamento de cabeceira 
(mesturadores de sinais, conversores, separadores), necesarios para procesar os
sinais

PE

PE

UD Unidade didáctica

4          Montaxe de antenas

1ª 
aval.

2ª 
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

    
X

RA3 - Monta conxuntos captadores de sinais de radiodifusión sonora e de televisión para 
emisións terrestres e de satélite, para o que interpreta planos e esquemas de montaxe, apli-
cando técnicas específicas

 CA3.3 Montáronse antenas para radiodifusión sonora e de televisión PE

UD Unidade didáctica

7 Distribución de telefonía
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1ª 
aval.

2ª 
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

    X RA6 - Instala a infraestrutura común de telecomunicacións para o acceso ao servizo de 
telefonía dispoñible ao público (telefonía básica e a través dunha rede dixital de 
servizos integrados), para o que interpreta planos ou esquemas, aplicando técnicas 
especificas de montaxe

 CA6.1 Identificouse o método de enlace utilizado polos operado
 
 CA6.2 Identificáronse os tipos de acceso (acceso básico ou primario RDSI
 CA6.3 Identificáronse os dous casos do acceso primario, tendo en conta a colocación do 
TR1. 

PE

PE
PE

        6.b) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

- Verificar para cada un dos/as alumnos/as os contidos que non ten superados.
- Analizar as dificultades que lles impediron acadar o aprobado dos contidos pendentes.
- Deseñar para cada alumno/a exercicios que lles permitan, polo menos, acadar o nivel de coñecementos correspondente aos mínimos esixibles.                -
Procedemento baseado no repaso, reforzo, recuperación e consolidación dos contidos estudados nas dúas primeiras avaliacións presenciais e máis nas 
tarefas enviadas telemáticamente no terceiro trimestre.

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

    - A vista da situación de alerta na que nos atopamos, a este alumnado consérvanselle as notas da materia que puidera ter superada cando perdeu o    
dereito a avaliación contínua. 
   - No caso da materia pendente, para recuperala aplicaráselle o mesmo procedemento que ó resto do alumnado do ciclo:
   - Ver que contidos non ten superados.
   - Analizar as dificultades que vaia presentando cande se traballen os referidos contidos.
   - Deseñar exercicios que lles permitan, cando menos, acadar o nivel dos coñecementos mínimos esixibles.
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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

- Resolución diaria de dúbidas por medio telemático e en horario flexible.
- Adaptación de contidos da materia pendente de superar ás súas necesidades específicas.
- Deseño progresivo de actividades adaptadas ao nivel de coñecementos que vaian amosando os alumnos.
- Elaboración e entrega de documentación e material didáctico necesario para o seguimento das actividades.
- Adaptaranse os exercicios enviados por medio telemático para que o alumnado con materia pendente (1ª ou 2ª avaliación suspensa ou ben 1ª e 2ª 
avaliacións suspensas) poida recuperar neste último trimestre a materia estudada nas dúas avaliacións presenciais (1ª e 2ª) e máis as trarefas, se é o caso,
do terceiro trimestre.
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