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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 

 NINGUNHA UNIDADE DIDÁCTICA AFECTADA (impartíronse todas nas 1ª e 2ª avaliacións previas á FCT nas empresas, segundo  establece a normativa) 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

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

 

PROGRAMACIÓN ORIXINAL DO PRINCIPIO DE CURSO: 

 

Pra alcanzar a avaliación positiva do módulo (nota de aprobada/o) cómpre obter como mínimo cinco puntos de dez posibles, conforme ó seguinte criterio: 

- Os procedementos conceptuais representan un 40% da nota  (exames, controis, boletíns,  observación diaria,...) 

- Os procedementos tecnolóxicos un representan 40% da nota  (realización das prácticas segundo protocolo establecido, adaptación ós protocolos e normas, xestión dos  medios propios e os da aula, ...) 

- Os procedementos actitudinais representan un 20% da nota  (integración, participación, adaptación ás normas da aula, respecto ás persoas,  xestión dos medios propios e da aula, puntualidade na entrada e na execución...) 

- É preciso alcanzar o 50% como mínimo da puntuación de cada un dos tres aspectos (procedementos conceptuais, procedementos tecnolóxicos, e procedementos actitudinais) pra obter a cualificación de aprobada/o. 

-Fanse dúas avaliacións (unha por cada trimestre) e máis a recuperación da 1ª, despois da avaliación. Ademais faise unha avaliación final pra recuperar as avaliacións non superadas previamente, 

-En xuño faise unha avaliación final de curso  pra quen suspenderon en abril e non puideron facer a FCT, así como para valorar apto/a ou non apto/a a quen fixeron a FCT, e outorgarlle o Título a quen proceda. Así mesmo avalíase 
a quen perdeu o dereito de avaliación continua; sempre baixo os  criterios de avaliación establecidos na programación de principio de curso. 

-Os puntos do apartado 10 afectan directamente á cualificación da avaliación correspondente, e proporcionalmente á final. 

- Sabedores de que pra acceder a unha empresa é IMPRESCINDIBLE ser RESPONSABLES, COMUNICATIVAS/OS, PARTICIPATIVAS/OS, CREATIVAS/OS E DISCIPLINADAS/OS, acentúanse as exixencias en PROCEDEMENTOS TÉCNICOS E 
ACTITUDINAIS. Pra acceder á FCT teñen que ter demostrado ser solventes neses aspectos. 

- Ademais moi poucas empresas aceptan alumnado de FPB, e se queremos que o sigan aceptando debemos ser coidadosos no perfil do alumnado que lles entregamos 

 

 

REPROGRAMACIÓN DO 3º TRIMESTRE SEGUNDA NORMATIVA EXTRAORDINARIA MOTIVADA POLA PANDEMIA COVID-19: 

 

Non hai nada que reprogramar da 3ª avaliación xa que  temario rematou coa 2ª avaliación segundo estaba previsto, dado que a 3ª avaliación está destinada á realización da FCT nas empresas, e ás recuperacións. 

 

Recuperacións das 1ª e 2ª avaliacións  durante o 3º trimestre: os mínimos esixibles: son os indicados no apartado 4.c. "axustar avaliación" da programación orixinaria de principio de curso. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

01 Selección e descrición dos elementos constituintes das redes de voz e dato 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Selecciona os elementos que configuran as redes de transmisión de 
voz e datos, e describe as súas principais características e funcións 

 CA1.1 Identificáronse os tipos de instalacións relacionadas coas redes de transmi-
sión de voz e dato 

 CA1.2 Identificáronse os elementos (canalizacións, medios de transmisión, antenas, 
armarios, racks, caixas, etc.) das redes de transmisión de voz e dato 

 CA1.3 Clasificáronse os tipos de medios de transmisión (par de cobre, cable coaxial, 
fibra óptica, etc.) empregados nas redes de transmisión de voz e datos 

 CA1.4 Determinouse a tipoloxía das caixas (rexistros, armarios, racks, caixas de 
superficie, de empotrar, etc.) empregadas nas redes de transmisión de voz e datos 

 CA1.5 Describíronse os tipos de fixacións (tacos, bridas, parafusos, porcas, grampas, 
etc.) de canalizacións e sistemas que se empregan nas redes de transmisión de voz 
e datos 

 CA1.6 Relacionáronse as fixacións de canalizacións e sistemas empregadas nas 
redes de transmisión de voz e datos co elemento que cumpra suxeitar 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o 
confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 
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02 Montaxe de canalizacións, soportes e armarios en redes de transmisión de voz e datos , conforme ó plano e ás técnicas de instalación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 - Monta canalizacións, soportes e armarios en redes de transmisión 
de voz e datos, identificando os elementos no plano da instalación e apli-
cando técnicas de montaxe 

 CA2.1 Seleccionáronse as técnicas e as ferramentas empregadas para a instalación e 
a adaptación de canalizacións en redes de transmisión de voz e datos 

 CA2.3 Identificouse nun plano do edificio ou nunha parte do edificio a situación dos 
elementos da instalación de rede de transmisión de voz e datos 

 CA2.4 Preparouse a colocación de caixas e canalizacións de redes de transmisión de 
voz e datos 

 CA2.5 Preparáronse e/ou mecanizáronse as canalizacións e caixas de redes de 
transmisión de voz e datos 

 CA2.6 Montáronse os armarios (racks) de redes de transmisión de voz e datos, 
interpretando o plano 

 CA2.7 Montáronse canalizacións, caixas, tubos, etc., de redes de transmisión de voz 
e datos, asegurando a súa fixación mecánica 

 CA2.8 Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas e sistemas utiliza-
dos para a montaxe de redes de transmisión de voz e datos 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o 
confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 
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03 Cableamento dunha rede de voz e datos, e análise do seu trazado. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA3 - Desprega o cableamento dunha rede de voz e datos, e analiza o seu 
trazado 

 CA3.1 Recoñecéronse os detalles dos medios de transmisión guiados utilizados en instala-
cións de redes de voz e datos durante o seu despregamento (categoría do cableamento, tipo 
de fibra óptica, espazos por onde que discorre, soporte  

 CA3.2 Utilizáronse os tipos de guías pasacables, indicando o xeito óptimo de suxei-
tar os cables e as guíaspara as canalizacións, etc.) 

 CA3.3 Cortouse e etiquetouse o cable 

 CA3.4 Etiquetáronse os medios de transmisión guiados de redes de voz e datos 

 CA3.5 Montáronse os armarios de comunicacións e os accesorios en redes de voz e datos 

 CA3.6 Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e paneis de parcheamento en redes 
de voz e datos 

 CA3.7 Despregáronse redes de transmisión de voz e datos que empregan medios de 
transmisión sen fíos 

 CA3.8 Traballouse con base na calidade e na seguridade requiridas durante o des-
pregamento de redes de voz e datos 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o 
confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 
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04 Instalación de elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, conforme ás técnicas de montaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x  RA4 - Instala elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, 
recoñecendo e aplicando as técnicas de montaxe 

 CA4.1 Ensambláronse os elementos de transmisión de voz e datos que consten de 
varias pezas 

 CA4.2 Identificáronse os medios de transmisión de voz e datos en función da súa 
etiquetaxe ou das súas cores 

 CA4.3 Instaláronse e fixáronse os sistemas ou os elementos de transmisión de voz e 
datos (hubs, switchs, routers, etc.) no seu lugar 

 CA4.4 Instaláronse e fixáronse os sistemas ou elementos de transmisión sen fíos de 
voz e datos (antenas, amplificadores, etc.) no seu lugar 

 CA4.5 Seleccionáronse as ferramentas adecuadas para a instalación de elementos e 
sistemas de transmisión de voz e datos 

 CA4.6 Conectouse o cableamento cos sistemas e os elementos de transmisión de voz 
e datos, asegurando un bo contacto 

 CA4.7 Colocáronse os embelecedores, as tapas e os elementos decorativos dos siste-
mas de transmisión de voz e datos 

 CA4.8 Aplicáronse normas de seguridade no uso de ferramentas á hora de instalar 
elementos e sistemas de transmisión de voz e datos 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o confi-
namento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

05 Operacións básicas de configuración en redes locais, segundas súas aplicacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA5 - Realiza operacións básicas de configuración en redes locais, en 
relación coas súas aplicacións 

 CA5.1 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais 

 CA5.2 Identificáronse os tipos de redes e as súas topoloxías 

 CA5.3 Recoñecéronse os elementos das redes locais e identificáronse coa súa función 

 CA5.4 Describíronse os medios de transmisión das redes locais 

 CA5.5 Interpretáronse mapas físicos de diferentes redes locais 

 CA5.6 Representouse o mapa físico de diversas redes locais 

 CA5.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para representar o mapa físico de diferen-
tes redes locais 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o confi-
namento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

06 Recoñecemento das capacidades asociadas á iniciativa emprendedora. Identificación das cualificacións prá montaxe das redes de datos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA6 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, 
identificando os requisitos derivados da instalación de redes para 
transmisión de datos 

 CA6.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e 
as actitudes necesarias para a instalación de redes para transmisión de datos 

 CA6.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colabora-
ción, da motivación e da formación no éxito na instalación de redes para transmisión 
de datos 

 CA6.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacio-
nada coa instalación de redes para transmisión de datos 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o confi-
namento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

07 Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos e as medidas e sistemas de prevención 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os sis-
temas para os previr 

 CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de 
materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte 

 CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade 

 CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc 

 CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, pasos de 
emerxencia, etc.) das máquinas e os sistemas de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas operacións de 
montaxe e mantemento 

 CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas 

 CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 

 CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva 

 CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e sistemas como primeiro factor 
de prevención de riscos 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o 
confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Pra superar as recuperacións cómpre superar as actividades académicas  non superados na avaliación previa correspondente, conforme ós criterios de cualificación establecidos nesta programación. A actividade será: 

 

- Telemáticas Pra superar a probas e tarefas da recuperación,  cómpre realizar as tarefas, boletíns, probas e seguimento, segundos  procedementos (conceptuais, tecnolóxicos e actitudinais) establecidos e non superados nas 
avaliacións previas, conforme ós criterios de cualificación establecidos nesta programación. mentres as actividades académicas non poidan ser  presenciais. 

 

- Presenciais: Pra superar as probas, tarefas e prácticas das recuperacións cómpre realizar as tarefas, boletíns, probas, prácticas, cotexo  e seguimento, segundos  procedementos (conceptuais, tecnolóxicos e actitudinais) 
establecidos e non superados na avaliación previa correspondente, conforme ós criterios de cualificación establecidos na programación orixinal do principio de curso, cando actividades poidan ser  presenciais. 

 

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

 

Pra superar a avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua, cómpre superar as probas e tarefas extraordinarias, non superadas previamente, segundos seguintes criterios de cualificación: 

 

- Telemáticas: Pra superar a probas e tarefas da avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua,  cómpre realizar as tarefas, boletíns, probas e seguimento, segundos  procedementos 
(conceptuais, tecnolóxicos e actitudinais) establecidos e non superados na avaliación previa correspondente, conforme ós criterios de cualificación establecidos nesta programación. mentres as actividades académicas non 
poidan ser  presenciais. 

 

- Presenciais: Pra superar as probas, tarefas e prácticas da avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua,  cómpre realizar as tarefas, boletíns, probas e seguimento, segundos  procede-
mentos (conceptuais, tecnolóxicos e actitudinais) establecidos e non superados na avaliación previa correspondente, conforme ós criterios de cualificación establecidos na programación orixinal do principio de curso, cando 
actividades poidan ser  presenciais. 
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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 

 

PROGAMACIÓN ORIXINAL DE PRINCIPIO DE CURSO DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 
 

Segundas características específicas de cada alumna/o adóptanse as seguintes medidas de reforzo: 

- Ó alumnado con dificultades de aprendizaxe ofrécenselle -a maiores- actividades de dificultade menor, xunto coas aínda non superadas. 

- Ó alumnado avantaxado ofrécenselle actividades complementarias e permíteselle participar na revisión de actividades do resto do alumnado. 

- Ó alumnado recoñecido formalmente como de altas capacidades ofertaránselle a maiores proxectos ilusionantes relacionados cos contidos do módulo.  . A/o alumna/o deberase comprometer á súa realización.  . A avaliación 
destes traballos cando inclúan contidos do módulo poderá suplir os actos ordinarios (probas, etc.) de avaliación dos mesmos.  . Cando lle sexa útil realizar parte do proxecto con outros docentes noutra aula deberá contar co 
acordo de ambos docentes quen previamente programarán as datas, procedementos e demais circunstancias.  . Sempre e cando a Normativa o permita, permitiráselle realizar parte do proxecto noutro centro público baixo o 
procedemento descrito, previo sometemento da iniciativa ó criterio de ambas Direccións así como á Inspección educativa. 

- Facilitarase, no posible e conforme á Normativa, a presenza de alumnado cualificado de altas capacidades doutras aulas e/ou centros públicos, pra realizar actividades concretas do seu interese, previo acordo e planificación 
co seu profesorado e coa Dirección. No caso de alumnado doutro centro público, recoñecido formalmente de altas capacidades, deberá contar coa coordinación de ambos docentes e coa autorización de ambas Direccións e 
da Inspección educativa. 

 

 

REPROGRAMACIÓN DO 3º TRIMESTRE DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE, CONFORME Á NORMATIVA EXTRAORDINARIA  MOTIVADA POLA PANDEMIA COVID-19: 
 

Segundas características específicas de cada alumna/o adóptanse as seguintes medidas de reforzo para o 3º trimestre: 

- Mentres a actividade académica sexa telemática as  medidas de atención á diversidade están implícitas nas tarefas e probas (adaptación de tempos, oferta de actividades a maiores, etc.), baixo os mesmos criterios estableci-
dos na programación orixinal do principio de curso. 

Cando a actividade académica volva ser presencial as  medidas de atención á diversidade volverán ser as establecidas na programación orixinal do principio de curso. 

 

 

 


