
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 

CURSO:1º CFGM INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 
MÓDULO:INSTALACIÓNS DE RADIOCOMUNICACIÓNS 
DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.1 Describiuse a estrutura das redes fixas e móbiles de 
radiocomunicacións. 

RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de 
radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións 
asociadas, e describe as súas 
características e as súas aplicacións. 

CA1.2 Describíronse os sistemas de transmisión para radiodifusión e 
televisión. 

 

CA1.3 Clasificáronse os sistemas de radiocomunicación segundo a 
súa localización, as 

 

CA1.4 Recoñecéronse as interfaces de conexión entre equipamentos 
e coa rede troncal. 

RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e 
móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que 
interpreta a documentación 
técnica. 

CA1.5 Describiuse a función específica de cada bloque funcional no 
conxunto da  
instalación. 

RA1 - Identifica os equipamentos e os elementos dos sistemas de 
radiocomunicación de redes fixas e móbiles, e as súas instalacións 
asociadas, e describe as súas 
características e as súas aplicacións.  
 
RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e 
móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que 
interpreta a documentación 
técnica.  
 
RA3 - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en 
conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida. 

CA1.6 Describíronse as características dos equipamentos, os medios 
de transmisión e os elementos auxiliares. 

 

CA1.7 Relacionouse cada equipamento de emisión e recepción coas 
súas aplicacións características. 

 



 
 
 

   

 

CA2.2 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais, as 
ferramentas e o instrumental de medida. 

RA2 - Instala equipamentos e elementos auxiliares de redes fixas e 
móbiles aplicando técnicas de conexión e montaxe, para o que 
interpreta a documentacióntécnica.  
 
RA3 - Configura equipamentos de radiocomunicacións, tendo en 
conta a relación entre os parámetros e a funcionalidade requirida.  
 
RA4 - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o 
que interpreta e executa plans de proba.  
 
RA5 - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo.  
 
RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar 
as súas causas.  
 
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas 
e os equipamentos para os previr 

 CA2.3 Montáronse os elementos auxiliares das antenas.  

CA2.4 Montáronse as antenas.  

CA2.6 Localizáronse e fixáronse os equipamentos de 
radiocomunicacións. 

 

CA2.7 Etiquetáronse os equipamentos e as liñas de transmisión.  

CA2.8 Conectáronselles os tubiños flexibles aos elementos auxiliares.  

CA2.9 Conectáronse entre eles os equipamentos con distintos 
medios de transmisión (radiofrecuencia, par, fibra óptica, etc.), e cos 
elementos radiantes 

 

CA4.1 Seleccionáronse equipamentos, materiais, ferramentas e RA4 - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o 



 
 
 

   

 

instrumental de medida. que interpreta e executa plans de proba.  
RA5 - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo.  
 
RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar 
as súas causas. 

CA4.5 Realizouse a medición de relación de ondas estacionarias 
(ROE) en cada banda de frecuencia e nas liñas de transmisión, entre 
os transceptores e as antenas. 

 

CA4.6 Realizáronse axustes para garantir unha ROE dentro dos 
límites establecidos. 

 

CA5.1 Seleccionáronse as ferramentas e o instrumental de medida. 

RA4 - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o 
que interpreta e executa plans de proba.  
 
RA5 - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo. 
 
RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar 
as súas causas.  
 
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas 
e os equipamentos para os previr. 

CA5.2 Inspeccionouse o cableamento e comprobouse a súa conexión 
entre os equipamentos e os dispositivos, os sistemas de alimentación 
e os elementos radiantes. 

 

CA6.4 Substituíuse o equipamento avariado e comprobouse a súa 
compatibilidade. 

 



 
 
 

   

 

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

RA4 - Pon en servizo equipamentos de radiocomunicacións, para o 
que interpreta e executa plans de proba.  
 
RA5 - Mantén equipamentos de radiocomunicacións, aplicando 
plans de actualización e mantemento preventivo.  
 
RA6 - Repara avarías e disfuncións nas instalacións de 
radiocomunicacións, logo de analizar os síntomas e de identificar 
as súas causas.  
 
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas 
e os equipamentos para os previr. 

CA7.2 Manexáronse as máquinas respectando as normas de 
seguridade. 

 

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

 

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

 

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

 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 

 Análise das tarefas realizadas  polos alumnos alumno.  

 Análise da regularidade do traballo presentado . 

 Análise da calidade do traballo presentado polo alumno. 
 

 Instrumentos: Boletíns de actividades e problemas, tanto de 
afondamento e repaso dos estándares traballados na primeira e 
segunda avaliacións como de aqueles estándares que o profesor 
considera necesarios para o bo desenvolvemento do alumno en 
cursos superiores. 
 

Cualificación final 

A cualificación final obterase mediante a media ponderada da primeira e 
segunda avaliacións da seguinte forma: 
 

1ª avaliación 2ª avaliación 

60 % 40 % 

 
Esta nota poderá incrementarse  tendo en conta o traballo 
realizado na terceira avaliación. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Non hai proba extraordinaria de setembro neste ciclo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnos coa materia pendente. 



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Durante o 3º trimestre realizáronse actividades de recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A totalidade do alumnado dispoñe de medios con os que conectarse 
de forma telemática. 

   Utilizarase: 
 

 Plataforma Edmodo: medio principal de comunicación, no que 
os alumnos reciben o material de traballo (actividades, 
instrucións, presentación, resumes, vídeos…) e no que poden 
consultar dúbidas e corrixir exercicios. 

 Correo electrónico: envío de actividades, recepción de 
actividades e traballos dos alumnos para súa corrección. 

 Se algún alumno solicita necesita solventar dudas  de maneira 
mais puntual plataforma sKype. 

 

Materiais e recursos 

Apuntes e explicacións preparadas polo profesor   
Exercicios adaptados aos contidos dos apuntes e explicacións 
Vídeos explicativos. 

 



 
 
 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto con ALUMNOS: Correo electrónico, plataforma Edmodo,   e 
páxina web do Centro onde está a programación semanal  
Contacto con PAIS: telefóno, plataforma ABALAR, correo electrónico e 
páxina web do Centro Publicación na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro: https://gecastrosanmiguel.com 

https://gecastrosanmiguel.com/

