
 

 

Páxina 1 de 6 

 

Formación profesional 
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Alumnado 
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Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

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 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

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

Eu teño alumnos de ciclo superior  de segundo curso, polo tanto: 

 
Os alumnos que suspendan algún módulo no segundo trimestre, terán que realizar unha táboa de exercicios propostos que lles envío ao seu correo, e reenviarmos 
resoltos ao meu correo. 
Ao final facerase un exame escrito presencial, sempre que sexa posible, e sinon, un exame telemático si fora fáctible, e sinon coa presentación dos exercicios propos-
tos serán avaliados cun 5. Senón os presentan serán avaliados cunha nota de 2. 
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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 ▪ RA1 - Establece as características dos sistemas de transmisión para 
radio e televisión, para o que identifica as súas aplicacións e analiza o 

seu funcionamento. 

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

Proba escrita 1 –Bloque Contidos 1.1 

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

Proba escrita 2 –Bloque Contidos 1.2 

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

Proba escrita 3 –Bloque Contidos 1.3 

  ▪  CA1.7 Definíronse os parámetros que aseguran a calidade do servizo. Proba escrita 4- Bloque de contidos 1.16 

  ▪  CA1.8 Identificouse a normativa que afecta a instalación (REBT, normativa 
de telecomunicacións, ordenanzas municipais, etc.). 

Proba escrita 5- Bloque de contidos 1.17 

  

Nº Unidade didáctica 

2 Deseño de instalacións fixas e móbiles de RTV e WiFi 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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     x ▪  ▪ CA2.1 Realizáronse cálculos e emulacións da cobertura dun sistema de 

transmisión. 

 

Proba escrita 1 –Bloque Contidos 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.9 

Proba escrita 3 –Bloque Contidos 2.4. 

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

▪  

Proba escrita 2 –Bloque Contidos 2.1., 2.2, 
2.3., 2.4 

 

  ▪  ▪ CA2.8 Elaboráronse esquemas da instalación. Proba escrita 2. -Bloque contidos 2.4 

 

   Nota: non poño máis unidades didácticas, porque son prácticas, e non é posible realizalas telemáticamente. Habería que facer unha programación nova. 

 

36.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que suspendan algún módulo no segundo trimestre, terán que realizar un conxunto de exercicios propostos que lles envío ao seu correo, e reenviarmos 
resoltos ao meu correo. 
Ao final facerase un exame escrito presencial, sempre que sexa posible, e sinon, un exame telemático si fora fáctible, e sinon coa presentación dos exercicios propos-
tos serán avaliados cun 5. Senón os presentan serán avaliados cunha nota de 2. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O procedemento será:  
Parte teórica: alumnos que suspendan algún módulo no segundo trimestre, terán que realizar unha táboa de exercicios propostos que lles envío ao seu correo, e reen-
viarmos resoltos ao meu cor. 
Parte práctica: terán que realizar unha táboa de exercicios propostos sobre unha relación de prácticas que lles envío ao seu correo, e reenviarmos resoltos ao meu 
correo. 
 
Ao final facerase un exame escrito presencial, sempre que sexa posible, e sinon, un exame telemático si fora fáctible, e sinon coa presentación dos exercicios propos-
tos serán avaliados cun 5. Senón os presentan serán avaliados cunha nota de 2. 
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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 

Ao ser clases telemáticas, as medidas son as mesmas que para o resto de alumnos, xa que as necesidades ou dificultades de aprendizaxe surxen no propio domicilio do alumno, e sería aí, onde habería 
que reforzar as medidas: necesidade dun ordenador persoal, coñecemento informático, ter boa conexión wifi, habilitar un software fiable de videoconferencia. 
 

 

 

 


