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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 

3 Realizar o mantenimiento en equipos e módulos, en sistemas de voz e datos. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 -  Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en 
sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores 
de aceptación. 

▪ CA3.1 - Comprobáronse os parámetros eléctricos de conexión de centrais e 
interfaces a liñas exteriores (tensión, impedancia, etc.). 

Non Non  

▪ RA3 -  Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en 
sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores 
de aceptación. 

▪ CA3.2 - Verificouse a sinalización, a conmutación e o enrutamento con 
terminais analóxicos, dixitais e IP. 

Non Non  

▪ RA3 -  Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en 
sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores 
de aceptación. 

▪ CA3.3 - Medíronse os parámetros das centrais e dos subsistemas sen fíos 
de telefonía (niveis, radiación, potencia, frecuencia, etc.). 

Non Non  

▪ RA3 -  Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en 
sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores 
de aceptación. 

▪ CA3.4 - Monitorizáronse as secuencias de sinalización dos equipamentos de 
transmisión ópticos e eléctricos (tempos de transmisión e recepción, redun-
dancias, etc.). 

Non Non  

▪ RA3 -  Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en 
sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores 
de aceptación. 

▪ CA3.5 - Analizouse a transmisión de datos con programas de captura e 
monitorización de tramas (sniffer). 

Non Non  

▪ RA3 -  Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en 
sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores 
de aceptación. 

▪ CA3.6 - Comprobáronse os principais parámetros dos servidores e equipa-
mentos de almacenamento de datos (integridade, velocidade, rendemento, 
etc.). 

Non Non  

▪ RA3 -  Realiza o mantemento preventivo en equipamentos e módulos, en 
sistemas de voz e datos, monitorizando parámetros e recoñecendo valores 
de aceptación. 

▪ CA3.7 - Documentouse a intervención realizada. Non Non  
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Nº Unidade didáctica 

4  Optimización reconfiguración de sistemas. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA4 -  Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando 
elementos e reconfigurando sistemas.  

▪ CA4.1 - Actualizouse o hardware de centrais telefónicas e equipamentos de 
transmisión e datos (megafonía, música en espera, memorias, portos de 
comunicacións, etc.). 

Non Non  

▪ RA4 -  Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando 
elementos e reconfigurando sistemas.  

▪ CA4.2 - Instalouse o software dos elementos do hardware actualizado. Non Non  

▪ RA4 -  Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando 
elementos e reconfigurando sistemas.  

▪ CA4.3 - Configuráronse os parámetros dos elementos do hardware, en local 
e de xeito remoto (velocidade, nivel de seguridade, etc.). 

Non Non  

▪ RA4 -  Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando 
elementos e reconfigurando sistemas.  

▪ CA4.4 - Comprobouse o funcionamento do equipamento e do sistema coas 
novas utilidades e aplicacións. 

Non Non  

▪ RA4 -  Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando 
elementos e reconfigurando sistemas.  

▪ CA4.5 - Realizáronse probas de carga máxima e rendemento nos equipa-
mentos de transmisión, datos e almacenamento. 

Non Non  

▪ RA4 -  Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando 
elementos e reconfigurando sistemas.  

▪ CA4.6 - Reconfigurouse o equipamento de datos, de acordo cos resultados 
obtidos nas probas de carga máxima. 

Non Non  

▪ RA4 -  Optimiza o funcionamento de equipamentos e sistemas, axustando 
elementos e reconfigurando sistemas.  

▪ CA4.7 - Documentouse a intervención. Non Non  
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Nº Unidade didáctica 

5 Restablecer o funcionamiento de equipos de transmisión, voz datos, reparando disfuncions e avarías. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA5 -  Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e 
datos, reparando disfuncións e avarías. 

▪ CA5.1 - Identificáronse os síntomas da avaría (ausencia de sinalización, 
falta de transferencia de datos, enlace con subsistemas, etc.). 

Non Non  

▪ RA5 -  Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e 
datos, reparando disfuncións e avarías. 

▪ CA5.2 - Definiuse o procedemento de intervención para verificar a causa ou 
as causas da avaría (comprobación das comunicacións, seguimento de si-
nais de audio, tramas de datos, etc.). 

Non Non  

▪ RA5 -  Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e 
datos, reparando disfuncións e avarías. 

▪ CA5.3 - Utilizáronse as ferramentas de software e hardware de diagnóstico, 
autotest e monitorización de sinais. 

Non Non  

▪ RA5 -  Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e 
datos, reparando disfuncións e avarías. 

▪ CA5.4 - Planificouse a secuencia de substitución de elementos e compoñen-
tes. 

Non Non  

▪ RA5 -  Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e 
datos, reparando disfuncións e avarías. 

▪ CA5.5 - Verificouse a compatibilidade do compoñente ou módulo que 
cumpra substituír, segundo a documentación de fábrica. 

Non Non  

▪ RA5 -  Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e 
datos, reparando disfuncións e avarías. 

▪ CA5.6 - Reconfiguráronse os módulos substituídos (módulos de liñas, 
alimentación, interfaces, procesamento, memoria, almacenamento, etc.). 

Non Non  

▪ RA5 -  Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e 
datos, reparando disfuncións e avarías. 

▪ CA5.7 - Verificáronse os parámetros de funcionamento (sinalización e 
velocidade de transmisión, etc.). 

Non Non  

▪ RA5 -  Restablece o funcionamento de equipamentos de transmisión, voz e 
datos, reparando disfuncións e avarías. 

▪ CA5.8 - Documentouse a intervención coa súa valoración económica. Non Non  
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Nº Unidade didáctica 

6 Normas de prevención de risgos laborais e ambientais na reparación e mantemento de equipos de voz e datos, identificando os risgos asociados e as medidas de protección. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando 
os riscos asociados e as medidas de protección. 

▪ CA6.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e a manipula-
ción de equipamentos de voz e datos. 

Non Non  

▪ RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando 
os riscos asociados e as medidas de protección. 

▪ CA6.2 - Respectáronse as normas de seguridade no manexo de ferramen-
tas e máquinas, na reparación de equipamentos de voz e datos. 

Non Non  

▪ RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando 
os riscos asociados e as medidas de protección. 

▪ CA6.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamen-
tos de voz e datos. 

Non Non  

▪ RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando 
os riscos asociados e as medidas de protección. 

▪ CA6.4 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións de diag-
nóstico, manipulación, reparación e posta en servizo de equipamentos de 
voz e datos. 

Non Non  

▪ RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando 
os riscos asociados e as medidas de protección. 

▪ CA6.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

Non Non  

▪ RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando 
os riscos asociados e as medidas de protección. 

▪ CA6.6 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Non Non  

▪ RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando 
os riscos asociados e as medidas de protección. 

▪ CA6.7 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

Non Non  

▪ RA6 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de voz e datos, identificando 
os riscos asociados e as medidas de protección. 

▪ CA6.8 - Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de reparación e 
posta en servizo de equipamentos de voz e datos. 

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

CA1.1 - Identificouse a función dos módulos que compoñen os equipamentos de voz, (interfaces de liña, unidade central, procesador de sinais, etc.). 

CA1.2 - Identificouse a función dos módulos dos equipamentos de transmisión de redes (conversores de medio, multiplexores, amplificadores, enrutadores, switches, etc.). 

CA1.3 - Enumeráronse parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos de voz e datos (voltaxe de liña e frecuencia, impedancia, factor de ruído e ganancia, etc.). 

CA1.4 - Distinguiuse a función dos bloques e módulos dos equipamentos de datos. 

 

CA1.5 - Especificouse a función dos periféricos de entrada, saída, comunicación, etc. 

CA1.6 - Determináronse os equipamentos e as tecnoloxías de almacenamento de datos. 

CA2.1 - Identificáronse técnicas de conexión de centrais telefónicas á rede de operador e á rede de usuario. 

CA2.2 - Configurouse a unidade central da central para os módulos de liñas analóxicas, dixitais e IP. 

CA2.4 - Determináronse niveis de aceptación de parámetros das centrais telefónicas (nivel, calidade de sinal, etc.). 

CA2.5 - Identificáronse técnicas de conexión de equipamentos de transmisión de datos a redes ópticas, con cables e sen fíos, de operador e de usuario. 

CA2.6 - Caracterizáronse técnicas de configuración de módulos en equipamentos de transmisión (interfaces, memoria flash, NVRAM, etc.). 

CA2.7 - Determináronse técnicas de medición de parámetros eléctricos e ópticos en equipamentos de transmisión: nivel, potencia recibida (Rx) e emitida (Tx), ganancia, etc. 

CA2.8 - Caracterizáronse técnicas de configuración de equipamentos servidores e módulos de almacenamento en rede (SAN, NAS, etc.). 

CA2.9 - Identificáronse técnicas e equipamentos de medición de parámetros fundamentais en equipamentos e redes de almacenamento (latencia, velocidade, etc.). 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN. 

A nota de cada avaliación será unha media ponderada do seguinte xeito:  

- Proba escrita da avaliación: 50% (nota mínima para facer media: 3,5).  

- Prácticas e traballos realizados durante o trimestre: 50% (nota mínima para facer media: 3,5).  

 

Dado que o boletín de notas obriga a asinar unha nota cun valor enteiro, para proceder o truncamento, rendondeo á alza ou rendonde á baixa da nota resultante dos cálculos anteriores, teranse en conta os seguintes factores:  

a) Asistencia e puntualidade.  

b) Corrección no comportamento cos seus profesores e compañeiros e no coidado do material.  
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c) Orde e limpeza nos traballos realizados.  

d) Capacidade para o traballo en equipo. 

e) Interese, curiosidade, participación, atención, traballo diario na aula e entrega de exercicios obrigatorios/voluntarios. 

f) Bo aproveitamento do tempo empregado na realización da practica ou exercicio. 

Para aprobar a avaliación a nota media final deberá ser igual a 5.  

Dadas as circunstancias especiais deste curso, a nota final do módulo obterase do seguinte xeito:  

- Media das dúas primeiras avaliacións que foron desenvoltas de forma presencial.  

- O traballo realizado na terceira avaliación, desenvolta a distancia debido as circunstancias sanitarias, só terá sido en conta de forma positiva, para favorecer ao alumnado. Deste xeito, valoraráse o grao de traballo realizado na 
terceira avaliación e esta valoración aportará un aumento da nota media das dúas primeiras avaliacións que estará comprendido entre un 0% e un 10% desa media. Así, o traballo realizado só aportará en positivo e en nin-
gún caso penalizará á nota obtida nas dúas primeiras avaliacións.  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

A valoración das distintas partes terá sempre como referente os obxectivos propostos e os criterios de avaliación. Cada proba será valorada de 0 a 10. 

Criterios para valorar as practicas: 

-Montaxe, configuración, funcionamento, modificacións, medidas, maniobrabilidade e destreza, utilización da documentación técnica, correcta 

aplicación dos métodos para detección de avarías, etc. 

Criterios para valorar os informes - memoria: 

-Descrición do proceso seguido, medios utilizados, esquemas e planos, explicación funcional, medidas, cálculos. 

Criterios para valorar as probas escritas: 

-Nos problemas, o plantexamento e desenvolmenento vale o 80%, o resultado 20%. 

-Nas preguntas tipo test, as respostas incorrectas descontarán na puntuación final de xeito proporcional.  

-Nas cuestións breves cuestións, admítese un pequeno grao de tolerancia na resposta. 

CRITERIO DE CUALIFICACIÓNS DOS TRABALLOS: 

- Aspectos formais (20%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento 

- Contidos (70%): dificultade, grado de resolución da proposta, orixinalidade, actualidade, alternativas presentadas e resultados obtidos. 

- Exposición e defensa (10%): calidade da exposición oral e das propostas as preguntas plantexadas. 
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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 Identificación equipos de voz e datos, recoñecendo bloques constructivos, a sua función e características técnicas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 -  Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a 
súa función e as súas características técnicas. 

▪ CA1.1 - Identificouse a función dos módulos que compoñen os equipamentos de voz, 
(interfaces de liña, unidade central, procesador de sinais, etc.). 

Proba escrita presencial ou telemática 

X  ▪ RA1 -  Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a 
súa función e as súas características técnicas. 

▪ CA1.2 - Identificouse a función dos módulos dos equipamentos de transmisión de redes 
(conversores de medio, multiplexores, amplificadores, enrutadores, switches, etc.). 

Proba escrita presencial ou telemática 

X  ▪ RA1 -  Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a 
súa función e as súas características técnicas. 

▪ CA1.3 - Enumeráronse parámetros fundamentais dos equipamentos e módulos de voz 
e datos (voltaxe de liña e frecuencia, impedancia, factor de ruído e ganancia, etc.). 

Proba escrita presencial ou telemática 

X  ▪ RA1 -  Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a 
súa función e as súas características técnicas. 

▪ CA1.4 - Distinguiuse a función dos bloques e módulos dos equipamentos de datos. Proba escrita presencial ou telemática 

X  ▪ RA1 -  Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a 
súa función e as súas características técnicas. 

▪ CA1.5 - Especificouse a función dos periféricos de entrada, saída, comunicación, etc. Proba escrita presencial ou telemática 

 X ▪ RA1 -  Identifica equipamentos de voz e datos, recoñecendo bloques construtivos, a 
súa función e as súas características técnicas. 

▪ CA1.6 - Determináronse os equipamentos e as tecnoloxías de almacenamento de 
datos. 

Proba escrita presencial ou telemática 
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Nº Unidade didáctica 

2 Instalación de equipos de voz e datos, configurando os módulos e equipos e comprobando parámetros. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2 -  Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus 
módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 

▪ CA2.1 - Identificáronse técnicas de conexión de centrais telefónicas á rede de operador 
e á rede de usuario. 

Proba práctica presencial ou memoria de 
traballo telemático 

 X ▪ RA2 -  Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus 
módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 

▪ CA2.2 - Configurouse a unidade central da central para os módulos de liñas analóxicas, 
dixitais e IP. 

Proba práctica presencial ou memoria de 
traballo telemático 

 X ▪ RA2 -  Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus 
módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 

▪ CA2.4 - Determináronse niveis de aceptación de parámetros das centrais telefónicas 
(nivel, calidade de sinal, etc.). 

Proba práctica presencial ou memoria de 
traballo telemático 

 X ▪ RA2 -  Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus 
módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 

▪ CA2.5 - Identificáronse técnicas de conexión de equipamentos de transmisión de datos 
a redes ópticas, con cables e sen fíos, de operador e de usuario. 

Proba escrita presencial ou telemática 

 X ▪ RA2 -  Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus 
módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 

▪ CA2.6 - Caracterizáronse técnicas de configuración de módulos en equipamentos de 
transmisión (interfaces, memoria flash, NVRAM, etc.). 

Proba escrita presencial ou telemática 

 X ▪ RA2 -  Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus 
módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 

▪ CA2.7 - Determináronse técnicas de medición de parámetros eléctricos e ópticos en 
equipamentos de transmisión: nivel, potencia recibida (Rx) e emitida (Tx), ganancia, etc. 

Proba escrita presencial ou telemática 

 X ▪ RA2 -  Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus 
módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 

▪ CA2.8 - Caracterizáronse técnicas de configuración de equipamentos servidores e 
módulos de almacenamento en rede (SAN, NAS, etc.). 

Proba escrita presencial ou telemática 

 X ▪ RA2 -  Verifica o funcionamento de equipamentos de voz e datos, configurando os seus 
módulos e equipamentos e comprobando parámetros. 

▪ CA2.9 - Identificáronse técnicas e equipamentos de medición de parámetros fundamen-
tais en equipamentos e redes de almacenamento (latencia, velocidade, etc.). 

Proba escrita presencial ou telemática 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Se non perdeu o dereito á avaliación continua, o alumnado terá opción de recuperar as partes pendentes repetindo unicamente aquelas que estean suspensas (Proba Escrita, Prácticas e Traballos ou Proba Práctica final). As prácti-
cas, traballos e probas de recuperación serán semellantes aos realizados durante o curso, segundo o sinalado no apartado 5.  

 

Se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais, a proba escrita realizarase de xeito telemático e a proba práctica será substituida pola realización de traballos ou actividades que evidencien os resultados de 
aprendizaxe das partes suspensas e que se poidan realizar a distancia e ser expostos tamén de xeito telemático.  

 

 

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

Se perdeu o dereito á avaliación continua, a recuperación do módulo farase nunha proba extraordinaria na que deberá demostrar uns coñecementos e habilidades mínimas nunha proba teórico-práctica a realizar na aula-taller. 

A proba constará de dúas partes unha escrita e outra práctica, onde o alumno/a debe de mostrar unhas habilidades, destrezas e coñecementos mínimos sobre o módulo. A  proba escrita constará dunha parte de preguntas cortas 
ou tipo test sobre conceptos de instalacións e sistemas domóticos. A parte práctica consistirá na planificación, simulación, montaxe e configuración dunha instalación domótica a desenvolver en 6 sesións de 50 minutos. 

Nesta proba deben quedar evidenciados os resultados de aprendizaxe do módulo.  

 

Se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais, a proba escrita realizarase de xeito telemático e a proba práctica será substituida pola realización de traballos ou actividades que evidencien os resultados de 
aprendizaxe do módulo e que se poidan realizar a distancia e ser expostos tamén de xeito telemático.  
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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 

 

Dadas as circunstancias extraordinarias que tiveron lugar neste curso que subliñan, ademais das diferenzas de aprendizaxe que poden darse entre os alumnos, a distinto nivel de recursos tanto de conectividade, equipos informá-
ticos propios e mesmo tempo dispoñible que pode haber entre os alumnos, propóñense as seguintes medidas: 

 

- Elaboración de exercicios complementarios, con distintos niveis de dificultade e profundización, e con distintos requisitos de conectividade para aqueles alumnos que o precisen. É dicir, as actividades de reforzo estarán orienta-
das tanto a aqueles alumnos que dispoñan de conectividade e equipos informáticos como para aqueles que non dispoñan de conectividade e/ou equipos informáticos propios.  

 

- No caso de que existan serias dificultades na aprendizaxe, adaptaranse os instrumentos de avaliación empregados, primando aqueles que fomenten as habilidades prácticas do alumno  no contorno de traballo, en detrimento 
das probas escritas tradicionais de contido máis teórico. 

 

Para o reforzo dos obxectivos que non se puideron acadar neste curso debido as circunstancias sanitarias propónse incluilos de xeito transversal, da forma que teñan mellor encaixe, nos módulos a cursar o vindeiro curso. Para a 
realización deste medida é imprescindible que exista a posibilidade de realizar desdobre, ou contar con profesores de apoio ou ben que o número de alumnos por profesor sexa o mais baixo posible. 

 

 

 

 


