
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA2.4 Calculáronse e analizáronse as variables e as características acústicas do 
local, do recinto ou do vehículo (coeficiente de absorción, tempo de 
reverberación, resonancia, etc.). 

RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de instalación. 

CA3.2 Comprobouse e analizouse a acústica do recinto. RA3 - Monta pequenas instalacións de megafonía e sonorización, para o que 
interpreta as especificacións e elabora esquemas. 

CA1.3 Identificáronse os elementos da instalación (sistemas de previo, 
procesadores de sinal, mandos, micrófonos, difusores electroacústicos, etc.). 

RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e 
sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as 
súas características máis salientables. 

CA1.6 Describíronse a función e as características máis salientables dos 
equipamentos e dos elementos de conexión. 

RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e 
sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as 
súas características máis salientables. 

CA1.7 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no conxunto 
da instalación. 

RA1 - Recoñece elementos e equipamentos das instalacións de megafonía e 
sonorización en locais, recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as 
súas características máis salientables. 

CA2.1 Analizáronse as especificacións funcionais, técnicas e económicas da 
instalación en función da súa utilización. 

RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de instalación. 

CA2.3 Utilizáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 
instalación para o cálculo (potencia, impedancia, relación sinal/ruído, 
distorsión harmónica, etc.). 

RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de instalación. 

CA2.6 Seleccionáronse os equipamentos e os materiais que cumpran as 
especificacións funcionais, técnicas e normativas. 

RA2 - Configura pequenas instalacións de megafonía e sonorización, logo de 
seleccionar os equipamentos e os elementos, en relación co tipo de instalación. 

  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Procedementos: realización de traballos, entregas de preguntas teóricas, 
exercicios e/ou resumos e probas orais e/ou escritas, dependendo do caso, 
sempre tratando de que sexa unha opción viable para o alumnado e que 
ningún alumno poda quedar en inferiores condicións que os seus 
compañeiros. Avaliación 

Instrumentos: resumos, preguntas teóricas, exercicios, traballos e probas 
escritas e/ou orais. Comunicación por medio de teléfono móbil, 
WhatsApp, programas de videochamada, correo electrónico e/ou 
aplicacións de aula virtual. 

Cualificación final 

Os que teñen o módulo suspenso serán valorados da seguinte forma:  
 70% probas escritas e/ou orais, sexan de forma telemática ou 

presencial se podemos volver ao centro antes de que finalice o 
curso escolar. En cada proba haberá que sacar unha puntuación 
mínima para que sexa tida en conta (salvo especificación ó 
contrario, 3,5/10 puntos). 

 30% presentación de traballos e actividades de forma regular 
durante o terceiro trimestre e valoración da súa calidade. Posible 
defensa oral dos mesmos. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos deste CFGM non teñen proba extraordinaria de setembro. 

Criterios de avaliación: Para o alumnado de 2º curso que ten esta materia 
pendente, a mesma foi completamente desenvolvida antes do 13 de 
marzo. 

Polo tanto, vanse considerar imprescindibles para a recuperación do 
módulo os mínimos esixibles que aparecen na programación dentro dos 
criterios de avaliación, apartado 4.d. de cada unidade didáctica. 
 

Criterios de cualificación: Os criterios de cualificación serán similares ós do 
alumnado que ten a asignatura en primeiro curso, salvo que neste caso os 
criterios de avaliación son todos os do módulo ó completo, implicando isto 
a realización dun número maior de probas e traballos que no caso do 
alumnado de primeiro curso. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os mesmos que os do 
alumnado que ten a asignatura en primeiro curso. 
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de ampliación de carácter voluntario para todos os 
alumnos, ademais das de recuperación, repaso e reforzo enfocadas 
principalmente ós alumnos que teñen o módulo suspenso. 
Estas actividades consistirán na realización de resumos, preguntas teóricas, 
exercicios e/ou traballos que deberán presentar regularmente no prazo 
estipulado polo profesor. Ditas actividades estarán adaptadas ao alumno así 
como as súas condicións de conectividade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Ampliación: 
Mediante explicacións con documentos, presentacións, vídeos explicativos 
e/ou reunións telemáticas con programas de videochamada farase a 
exposición de novos contidos. O alumno revisará e preguntará as dúbidas 
que teña para logo realizar unha serie de cuestionarios sobre o tema 
ampliado.  
 
Recuperación, repaso e reforzo: 
Posto que falamos de contidos do temario dentro do prazo temporal 
anterior ao 13 de marzo, xa tiveron as clases teóricas explicativas 
correspondentes. De todas formas, realizaranse varias reunións telemáticas 
con programas de videochamada para explicar teoría e/ou exercicios e 
resolver dúbidas dos alumnos acerca dos mesmos. O alumno realizará: 

 un conxunto de preguntas teóricas e exercicios correspondentes á 
unidade didáctica para repasar os contidos, aportando aquelas 
explicacións e aclaracións que fosen necesarias por parte do 
profesorado. 

 unha serie de actividades de repaso. 
 unha ou varias probas que serán, dependendo do caso, escritas ou 

orais, de forma telemática, utilizando os medios dispoñibles tanto 
para o profesorado como para o alumnado, ou presencial se 
podemos volver ao centro antes de que finalice o curso escolar. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, ordenador, teléfono móbil, aplicacións informáticas de 
diferente ámbito (procesadores de texto, programa de presentacións, 
programas de mensaxería instantánea e/ou videochamada, aula virtual, etc.) 



  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O contacto co alumnado e as familias realizarase mediante teléfono 
móbil, WhatsApp, programas de videochamada, correo electrónico 
e/ou aplicacións de aula virtual. 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


