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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didác-
tica) 

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: 
UD 1: 

CA1.1 Clasificáronse teóricamente,os elementos de captación e emisión de son en función da súa funcionalidade. 
CA1.2 Identificáronse teóricamente, os equipamentos de amplificación e procesamento de audio. 
CA1.3 Identificáronse teóricamente, os equipamentos de gravación e reprodución de son. 
CA1.4 Comprobáronse en catálogos, as características técnicas dos equipamentos de son. 
CA1.5 Recoñecéronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento. 
CA1.6 Identificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de son de acordo coas súas características. 
CA1.7 Examináronse os tipos de interfaces dos equipamentos de son e as posibilidades de interconexión entre eles. 

UD 2: 
CA2.1 Identificouse teóricamente a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son ambiental, megafonía e sonorización. 
CA2.2 Identificouse teóricamente a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de son de estudios de gravación, edición e difusión de radio 
e televisión. 
CA2.3 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións. 
CA2.4 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade da instalación. 
CA2.5 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación (seccións de condutores, tempos de reverberación, impedancia en altofalan-
tes, potencia en amplificadores, etc.). 
CA2.8 Elaboráronse esquemas das instalacións. 

UD 3: 
CA3.1 Identificáronse as tecnoloxías de vídeo analóxico e dixital. 
CA3.2 Relacionáronse as interfaces e as súas posibilidades de interconexión. 
CA3.3 Identificáronse teóricamente, os equipamentos de captación e visualización de vídeo, as súas características e as súas aplicacións. 
CA3.4 Clasificáronse os equipamentos de xeración, conmutación, distribución e procesamento de vídeo, en función das súas características e das súas aplica-
cións. 
CA3.5 Identificáronse en catálogos os equipamentos de gravación, reprodución, edición e visualización de vídeo, en función das súas características e das súas 
aplicacións. 
CA3.6 Destinguíronse os procesos de transformación dos sinais en cada equipamento. 

CA3.8 Identificáronse e clasificáronse teóricamente os conectadores e as liñas de transmisión dos sistemas de imaxe. 
UD 4: 

CA4.1 Identificouse a estrutura e o equipamento dos sistemas de circuíto pechado de televisión. 
CA4.2 Relacionouse a estrutura, as características técnicas e os elementos dos sistemas de vídeo en estudios de televisión. 
CA4.3 Identificouse a estrutura, as características e as particularidades do equipamento técnico das unidades móbiles de televisión. 

CA4.5 Seleccionouse o equipamento técnico (cámaras, monitores, distribuidores, matrices, mesturado-
res, gravadores, etc.). 
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CA4.7 Elaborouse a documentación técnica. 
UD 5: 

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.  
CA5.3 Supervisouse o programa de montaxe. (o que se faría na fase práctica de montaxe). 
CA5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación no esquema eléctrico da mesma. 

UD 6: 
CA6.1 Identificáronse e verificáronse de forma teórica, os parámetros e medidas de control de calidade da instalación, en función das súas características. 
CA6.2 Realizouse un listaxe dos principais axustes dos equipamentos para conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización, potencia de amplificado-
res, modos de traballo de procesadores,encamiñamentos, etc.). 
CA6.3 Realizouse un listaxe das medidas que habería que facer como repaso na fase práctica (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, relación S/N, etc.)  
CA6.6 Aplicouse o protocolo teórico de posta en servizo da instalación.  

CA6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo. 
Ud 7: 

CA7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das posibles avarías dos sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, desadaptacións de 
impedancia, desgastesmecánicos, avarías electrónicas, etc.). 
CA7.2 Elaborouse un protocolo das tarefas de mantemento preventivo (medida de parámetros eléctricos, limpeza de mandos e controis, substitución de pezas, 
etc.). 

CA7.4 Elaborouse unha listaxe de probas e medidas que habería que facer de acordo coa tipoloxía do sistema. 
Ud 8: 

CA8.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas. 
CA8.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, etc. 
CA8.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipos 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 man-
temento das instalacións de imaxe e son. 
CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  
CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 
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          5.2. Criterios de cualificación 

O módulo considerarase superado cando a cualificación final sexa igual ou superior a 5 (a partir do 4,6 redondearase a 5) 
Alumnado con so unha avaliación non superada: 
• A avaliación e o módulo estarán superados se a media aritmética da cualificación das tarefas de reforzo e recuperación encomendadas durante o 3º trimestre 

é como mínimo dun 5 (a partir de 4,6 redondearase a 5).  
• Para cualificar estes traballos terase en conta: presentación (20%), investigación (20%) e contidos (60%). 
• A cualificación final do módulo será a media aritmética entre a nota da avaliación xa superada (primeira ou segunda) e a superada neste período. 
Alumnado coas dúas avaliacións non superadas: 
• Valoraranse os traballos presentados das tarefas de reforzo e recuperación encomendados durante o 3º trimestre (terase en conta: presentación, investiga-

ción e contidos, como se indicou no primeiro caso) e ademais farase unha proba escrita. 
• A proba escrita, se é posible, será presencial. Noutro caso, realizaríase de forma telemática, a través dos medios polos que nos comunicamos actualmen-

te.  
• Esta proba constará de teoría e problemas. A parte de prácticas foi desenvolta no 1º e 2º trimestres de forma presencial. 
• A cualificación final do módulo será a media aritmética da cualificación dos traballos e a da proba escrita.  

         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 defini-
das. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu ca-
so, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 

• 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. 

• No caso de que as cualificacións das avaliacións non sexan superiores a 5 o alumnado terá que se presentar a unha proba final por cada avaliación non 
superada positivamente, 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. 

         A  proba final, ben presencial (no caso que se poida celebrar) ou telemática, constará de dúas partes: 

- a) Teoría 

- b) Problemas 

- A cualificación final do módulo será a media aritmética da cualificación dos traballos e a da proba escrita.                                                                 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

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

Nº Unidade didáctica 

1 Caracterización de equipos de son 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 

X 

 RA1 - Caracteriza equipamentos de son, con identificación das súas apli-
cacións, para o que analiza o seu funcionamento. 

CA1.1 Clasificáronse teóricamente,os elementos de captación e emisión de 
son en función da súa funcionalidade. 
CA1.2 Identificáronse teóricamente, os equipamentos de amplificación e 
procesamento de audio. 
CA1.3 Identificáronse teóricamente, os equipamentos de gravación e re-
produción de son.  
CA1.4 Comprobáronse en catálogos, as características técnicas dos equi-
pamentos de son. 
CA1.5 Recoñecéronse os procesos de transformación dos sinais en cada 
equipamento.  
CA1.6 Identificáronse os conectadores e as liñas de transmisión dos siste-
mas de son de acordo coas súas características. 
CA1.7 Examináronse os tipos de interfaces dos equipamentos de son e as 
posibilidades de interconexión entre eles. 

PE 
 
 
PE 
 
LC 
 
LC 
 
PE 
 
LC 
 
LC 

Nº Unidade didáctica 

2 Configuración de instalacións de son 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X 

 RA2 - Configura instalacións de son e define a súa estrutura, logo de se-
leccionar os elementos que as compoñen. 

CA2.1 Identificouse teóricamente a estrutura, as características técnicas e 
os elementos dos sistemas de son ambiental, megafonía e sonorización. 
CA2.2 Identificouse teóricamente a estrutura, as características técnicas e 
os elementos dos sistemas de son de estudios de gravación, edición e 
difusión de radio e televisión. 
CA2.3 Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e 
os elementos das instalacións. 
CA2.4 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade da instalación. 
CA2.5 Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 
instalación (seccións de condutores, tempos de reverberación, impedancia 
en altofalantes, potencia en amplificadores, etc.). 
CA2.8 Elaboráronse esquemas das instalacións. 

 
LC 
 
 
LC 
 
PE 
LC 
 
 
PE 
PE 

Nº Unidade didáctica 

3 Caracterización de equipos de imaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 

X 

 RA3 - Caracteriza equipamentos de imaxe e identifica as súas aplicacións, 
para o que analiza o seu funcionamento. 

CA3.1 Identificáronse as tecnoloxías de vídeo analóxico e dixital.  
CA3.2 Relacionáronse as interfaces e as súas posibilidades de intercone-
xión. 
CA3.3 Identificáronse teóricamente, os equipamentos de captación e visua-
lización de vídeo, as súas características e as súas aplicacións. 
CA3.4 Clasificáronse os equipamentos de xeración, conmutación, distribu-
ción e procesamento de vídeo, en función das súas características e das 
súas aplicacións. 
CA3.5 Identificáronse en catálogos os equipamentos de gravación, repro-
dución, edición e visualización de vídeo, en función das súas característi-
cas e das súas aplicacións. 
CA3.6 Destinguíronse os procesos de transformación dos sinais en cada 
equipamento.  
CA3.8 Identificáronse e clasificáronse teóricamente os conectadores e as 
liñas de transmisión dos sistemas de imaxe. 

PE 
 
LC 
 
LC 
 
 
LC 
 
 
LC 
 
PE 
 
LC 

Nº Unidade didáctica 

4 Configuración de equipos de imaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X 

 RA4 - Configura instalacións de imaxe e define a súa estrutura, logo de 
seleccionar os elementos que as compoñen. 

CA4.1 Identificouse a estrutura e o equipamento dos sistemas de circuíto 
pechado de televisión. 
CA4.2 Relacionouse a estrutura, as características técnicas e os elementos 
dos sistemas de vídeo en estudios de televisión. 
CA4.3 Identificouse a estrutura, as características e as particularidades do 
equipamento técnico das unidades móbiles de televisión. 
CA4.5 Seleccionouse o equipamento técnico (cámaras, monitores, distri-
buidores, matrices, mesturadores, gravadores, etc.). 
CA4.7 Elaborouse a documentación técnica. 

 
PE 
 
PE 
 
LC 
 
PE 
LC 

Nº Unidade didáctica 

5 Montaxe de sistemas de imaxe e son 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  
 

    X 

RA5 - Instala sistemas de imaxe e son, para o que interpreta planos e 
esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe.  

CA5.1 Interpretouse a documentación técnica da instalación.  
CA5.3 Supervisouse o programa de montaxe. (o que se faría na fase prác-
tica de montaxe). 
CA5.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación no 
esquema eléctrico da mesma. 

LC 
 
LC 
 
PE 

Nº Unidade didáctica 

6 Posta en servicio de instalacións de imaxe e son 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  
 
 
 
 

    X 

RA6 - Verifica a posta en servizo de instalacións de imaxe e son, realizan-
do medidas e configurando os equipamentos. 

CA6.1 Identificáronse e verificáronse de forma teórica, os parámetros e 
medidas de control de calidade da instalación, en función das súas carac-
terísticas. 
CA6.2 Realizouse un listaxe dos principais axustes dos equipamentos para 
conseguir a funcionalidade requirida (zonas de sonorización, potencia de 
amplificadores, modos de traballo de procesadores,encamiñamentos, etc.). 
CA6.3 Realizouse un listaxe das medidas que habería que facer como 
repaso na fase práctica (potencia, distorsión, RT60, jitter, amplitude, rela-
ción S/N, etc.)  
CA6.6 Aplicouse o protocolo teórico de posta en servizo da instalación.  
CA6.7 Elaborouse o informe de posta en servizo.  

 
 
PE 
 
 
LC 
 
 
PE 
LC 
LC 
 

Nº Unidade didáctica 
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7 Mantemento de instalacións de imaxe e son 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  
 
 

    X 

RA7 - Mantén sistemas de imaxe e son efectuando medicións e corrixindo 
avarías ou disfuncións. 

CA7.1 Examináronse as tipoloxías e as características das posibles ava-
rías dos sistemas de imaxe e son (fallos de conexión, lazos de terras, 
desadaptacións de impedancia, desgastesmecánicos, avarías electrónicas, 
etc.). 
CA7.2 Elaborouse un protocolo das tarefas de mantemento preventivo 
(medida de parámetros eléctricos, limpeza de mandos e controis, substitu-
ción de pezas, etc.). 
CA7.4 Elaborouse unha listaxe de probas e medidas que habería que facer 
de acordo coa tipoloxía do sistema.  

 
 
 
PE 
 
 
LC 
 
LC 

Nº Unidade didáctica 

8 Normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  
 
 
 
 
 
 

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 
equipos 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 equipos de protección indi-
vidual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben em-
pregar 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 das instalacións de imaxe e son. 
CA8.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental.  
CA8.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA8.9 Valoráronse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamen-
tos como primeiro factor de prevención de riscos. 

 
LC 
 
LC 
 
 
 
PE 
 
LC 
 
 
PE 
PE 
LC 
 
LC 
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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 ava-
liación continua 

- Non hai alumnado con perda de dereito á avaliación continua. 
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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 trimes-
tre a materia estudada nas dúas avaliacións presenciais (1ª e 2ª). 

 
 


