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Continguts o temes per avaluació: 
 
 
1a avaluació:  
 
● La instal·lació de la ICT. 
● Creació, transmissió i recepció de senyals. 
● Instal·lacions d’antenes terrestres.  
● Instal·lacions d’antenes de TV satèl·lit.  
● La xarxa de distribució o repartiment. 
 
2a avaluació:  
 
● Instal·lacions bàsiques de telefonia. 
● Instal·lacions telefòniques amb centraletes privades i cable estructurat. 
● Instal·lacions d’interfonia 
 
 
 
Què s’avaluarà:  
 
● Analitzar i calcular instal·lacions de telecomunicacions. 

 
● Interpretació i realització d’esquemes de d’instal·lacions de telecomunicacions. 
 
● Elaboració d’un informe-memòria de les activitats desenvolupades i resultats         

obtinguts. 
 
● Domini d’eines i equips de mesura. 
 
● Utilitzar normes de seguretat personal i de materials. 
 
● Interpretació del REBT en les instal·lacions. 



 
Com s’avaluarà: 
 
Avaluació contínua. Durant el desenvolupament del curs es faran activitats de           
reforç i repàs dels conceptes més importants. S’avaluaran les activitats i pràctiques            
de taller amb un determinat percentatge i la resta amb proves específiques            
teòriques. Algunes unitats didàctiques s’avaluaran seguint la metodologia        
d’aprenentatge per projectes i aprenentatge cooperatiu. 
 
Altres consideracions: 
 
● Es valorarà molt l’assistència i atenció a classe i l’actitud demostrada dins el             

taller. 
● En el cas que un alumne es negui a realitzar qualsevol activitat teòrica o              

pràctica dins l’aula-taller serà amonestat amb un full d’incidències. 
● També, si no es presenten les feines que s’han establert com a obligatòries,             

influirà en la nota final d’avaluació. 
 
En tot moment en professor es reserva el dret d’aplicar un +10% de la nota 
en concepte de puntualitat, ordre del material manejat tant propi con 
comunitari i l’actitud demostrada dins l'aula taller. 

Tant a l’apartat pràctic com al teòric es tindrà en compte la situació             
d'excepcionalitat a causa de la COVID-19 i, per aquest motiu, els aspectes            
descrits als apartats anteriors (treballs, dates d'entrega, proves escrites i          
pràctiques, percentatges assignats…) seran adaptables i modificables segons        
les circumstàncies, donant prioritat a aquells continguts que es considerin          
elements essencials del currículum. 

S’iniciarà en un escenari de semipresencialitat, alternant les classes presencials          
i en línea, de forma que l’alumnat que segueix les classes des de casa es               
connectarà a l'aula de forma virtual a l'hora corresponent a l’assignatura i seguirà             
les indicacions donades pel professorat, seguint les seves explicacions o fent les            
activitats indicades. 

Per optar a l'aprovat, és imprescindible l'assistència a la classe tant presencial            
com virtual, es passarà llista a totes les sessions. 

Si la situació sanitària ens obligués a fer tota la formació de forma virtual, es               
donaran totes les indicacions corresponents per a aquest nou escenari, que           
inclourà classes virtuals, proves en línia i entregues d'activitats. 



La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la plataforma             
educativa Google Classroom i altres aplicacions de Google (correu electrònic,          
Meet, Drive) així com aquelles aplicacions que el professorat consideri adients           
pel correcte desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 


