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Alumnado 
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Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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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 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

 

Ao tratarse dun módulo de 2º curso non hai criterios novos afectados 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

5.1 Mínimos exixibles correspondentes as dúas primeiras avaliacións, dos que se seleccionarán os imprescindibles no apartado 6: 

 

CA1.1 - Relacionáronse os sistemas de emisión e transmisión para radio e televisión (RTV) cos servizos e coas aplicacións prestadas 

CA1.2 - Identificouse a estrutura dos sistemas de transmisión de sinais das instalacións fixas e das unidades móbiles 

CA1.3 - Relacionáronse as partes e os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas e nos planos 

CA1.4 - Establecéronse as relacións de funcionamento entre os sistemas e os elementos das instalacións 

CA2.1 - Realizáronse cálculos e emulacións da cobertura dun sistema de transmisión 

CA2.2 - Determináronse os emprazamentos dos emisores, as zonas de cobertura e a estrutura da rede de radiofrecuencia. 

CA2.3 - Calculáronse os parámetros da instalación (altura efectiva do sistema radiante, potencia do transmisor, ganancia das antenas, etc.) 

CA2.4 - Determinouse a composición e o equipamento de antenas, sistemas radiantes e os seus accesorios (filtros, acopladores, multiplexores, combinadores, etc.). 

CA3.2 - Relacionáronse os símbolos dos planos e dos esquemas cos elementos que cumpra montar e os seus lugares de colocación 

CA3.3 - Instaláronse as antenas e os sistemas radiantes 

CA3.4 - Instaláronse os condutores e as liñas de transmisión 

CA3.7 - Conectáronse os equipamentos de emisión e transmisión do sistema segundo a documentación técnica. 

CA4.1 - Aplicouse o protocolo de posta en servizo da instalación 

CA4.2 - Configuráronse os equipamentos de xeito local ou remoto. 

CA4.3 - Configurouse o hardware e o software dos equipamentos de emisión e transmisión seguindo a documentación técnica (modo de funcionamento, potencia, frecuencia de traballo, etc.). 

CA4.4 - Realizáronse as probas e as medidas de funcionalidade dos equipamentos seguindo procedementos determinados por fábrica 

CA4.5 - Medíronse os parámetros de calidade do sistema (potencias directa e reflectida, ROE, distorsións, intermodulacións, medidas de ecos, relacións S/N, C/N e BER, etc.). 

CA5.2 - Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas de emisión e transmisión (desadaptacións de impedancia, derivas de frecuencia, distorsións, avarías en liñas de transmisión, 
etapas amplificadoras, etc.). 

CA5.4 - Aplicáronse técnicas de medida, diagnóstico e localización de avarías. 

CA5.5 - Identificáronse os síntomas da avaría. 

CA5.6 - Diagnosticouse a causa da avaría 

CA6.2 - Utilizáronse as máquinas respectando as normas de seguridade. 

CA6.9 - Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 



 

 

Páxina 4 de 7 

 

5.2 Criterios de cualificación final do módulo: 

 

O módulo considerarase superado cando a cualificación final sexa igual ou superior a 5 (a partir do 4,7 redondearase a 5) 

 

Alumnado con so unha avaliación non superada: 

• A avaliación e o módulo estarán superados se a media aritmética da cualificación dos traballos encomendados durante o 3º trimestre é como mínimo dun 5 (a partir de 4,7 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 e a superada neste período. 

 

Alumnado coas dúas avaliacións non superadas: 

• Valoraranse os traballos presentados (terase en conta: presentación, investigación 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 actualmente.  

• Esta proba constará de teoría e 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 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Sistemas de transmisión de RTV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X ▪ RA1 -  Establece as características dos sistemas de transmisión para radio e 
televisión, para o que identifica as súas aplicacións e analiza o seu funciona-
mento 

▪ CA1.1 - Relacionáronse os sistemas de emisión e transmisión para radio e 
televisión (RTV) cos servizos e coas aplicacións prestadas 

▪ CA1.2 - Identificouse a estrutura dos sistemas de transmisión de sinais das 
instalacións fixas e das unidades móbiles 

Proba escrita – Lista de cotexo 

 

PE - LC 

Nº Unidade didáctica 

2 Deseño de instalacións fixas e móbiles de RTV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2 -  Configura instalacións fixas e unidades móbiles para a transmisión de 
sinais de radio e televisión, para o que define a súa estrutura e selecciona os 
elementos que as compoñen. 

▪ CA2.2 - Determináronse os emprazamentos dos emisores, as zonas de cober-
tura e a estrutura da rede de radiofrecuencia 

▪ CA2.3 - Calculáronse os parámetros da instalación (altura efectiva do sistema 
radiante, potencia do transmisor, ganancia das antenas, etc.) 

▪ CA2.4 - Determinouse a composición e o equipamento de antenas, sistemas 
radiantes e os seus accesorios (filtros, acopladores, multiplexores, combinado-
res, etc.). 

Lista de cotexo 

 

LC 

 

LC 

Nº Unidade didáctica 

3 Montaxe de sistemas de RTV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 



 

 

Páxina 6 de 7 

 

X X ▪ RA3 -  Instala sistemas para a transmisión de sinais de radio e televisión, para o 
que interpreta planos e esquemas, aplicando técnicas específicas de montaxe 

▪ CA3.2 - Relacionáronse os símbolos dos planos e dos esquemas cos elementos 
que cumpra montar e os seus lugares de colocación. 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

4 Medida parámetros dos sistemas de transmisión de RTV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X ▪ RA4 -  Verifica o funcionamento dos sistemas de emisión e transmisión, para o 
que realiza medidas dos parámetros significativos e configura os equipamen-
tos 

▪ CA4.5 - Medíronse os parámetros de calidade do sistema (potencias directa e 
reflectida, ROE, distorsións, intermodulacións, medidas de ecos, relacións S/N, 
C/N e BER, etc.). 

PE - LC 

Nº Unidade didáctica 

5 Mantemento de sistemas de RTV 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X ▪ RA5 -  Mantén sistemas para a transmisión e a emisión de sinais de radio e 
televisión, efectuando medidas e corrixindo avarías ou disfuncións 

▪ CA5.2 - Examináronse as tipoloxías e as características das avarías dos sistemas 
de emisión e transmisión (desadaptacións de impedancia, derivas de frecuen-
cia, distorsións, avarías en liñas de transmisión, etapas amplificadoras, etc.). 

LC 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Trátase dun procedemento baseado no repaso, reforzo, recuperación e consolidación das aprendizaxes e competencias imprescindibles a desenvolver polo alumnado. 

• Determínanse, para cada alumno ou alumna, as dificultades que lle impediron superar a 1ª, 2ª ou as dúas primeiras avaliacións. 

• Deséñanse boletíns de exercicios e traballos sobre contidos e procedementos esenciais para acadar os criterios de avaliación imprescindibles. 

• O alumnado deberá elaborar os traballos que se lle indiquen e entregalos nos prazos especificados (a través da Aula Virtual ou o correo electrónico) 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Neste curso non hai alumnado con perda de dereito á avaliación continua. 

 

 

 

 

 

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 medios telemáticos 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. 

• Elaboración e entrega da documentación e material didáctico necesario para o seguimento das actividades. 

• Adaptaranse os exercicios enviados por medios telemáticos para que o alumnado con avaliacións non superadas poida recuperalas neste último trimestre. 
 

 

 

 


