
Departament d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
Infraestructures comunes de Telecomunicació en Habitatges i

Edificis – 2n IEA

Curs 2022-23

Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

● Antenes. Recepció de senyals de radio i televisió
● Instal·lacions de distribució de TV i radio
● Instal·lacions de RTV via satèl·lit
● Infraestructures comuns de Telecomunicacions
● Instal·lacions d’antenes de TV satèl·lit.
● La xarxa de distribució o repartiment.

2a avaluació:

● Control d’accessos i videovigilància
● Telefonia Bàsica. Instal·lacions i muntatge.
● Instal·lacions de telefonia digital i xarxes de dades.
● Sonorització i megafonia.

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:

1a convocatòria de març:

Avaluació contínua. Durant el desenvolupament del curs es faran
activitats de reforç i repàs dels conceptes més importants. Algunes
unitats didàctiques s’avaluaran seguint la metodologia d’aprenentatge
per projectes i aprenentatge cooperatiu.

Cada tema o contingut de l’avaluació dur associat una sèrie de
tasques de recerca, pràctiques, informes o anàlisis.

Alguns temes o continguts també duen associat una prova puntuable
amb la rúbrica corresponen.

Tant les tasques com les proves puntuables estan penjades en el
classroom del mòdul amb la data d’inici i la data d’entrega. Les tasques
o proves puntuables que no es presentin seran puntuades amb un
zero.

Sempre que sigui possible, es procurarà que les tasques es duguin a
terme dins l'horari lectiu, sempre i quan s’hagi aprofitat adequadament
el temps de classe.

Al llarg del curs es podran fer una o varies activitats interdisciplinars
d’una durada aproximada d’una setmana cada una que tractaran els
conceptes comuns i necessaris a tots els mòduls tècnics i els conceptes
adients del mòdul de EIE que afectin a l’activitat concreta.

A més a més, a cada avaluació podrà haver una activitat amb durada
tota l’avaluació que inclourà sub-tasques de tots els mòduls.

Quan un grup hagi presentat els informes de les activitats anteriors
abans del termini del temps establert i havent estat corregit per la
professora, podran fer opcionalment activitats extres que pujaran la
nota de l'àmbit pràctic.

A criteri de cada professor es podrà dedicar un cert temps de cada



mòdul per anar progressant en aquestes activitats comunes.

Al marge de les activitats comunes es farà feina específica, tant teòrica
com pràctica a cada mòdul.

Aspectes a valorar en l’entrega de tasques o proves:
● Puntualitat en l’entrega.
● Rubrica corresponent.
● Adequació dels continguts.
● Bona presentació i organització.
● Redacció.
● Ortografia.
● Referències de les fonts consultades → especificar en un annex

si s'inclou informació extreta d’internet o altres fonts.
● Cooperació i feina en equip (sempre que la tasca ho permeti)

Entrega de tasques i proves puntuables:
● El fet d’entregar tasques i proves fora de termini -ja sigui per

absència injustificada com per falta d’aprofitament- quedarà
reflectit en la qualificació.

● Totes les tasques i proves de realització obligatòria s’han d’haver
dut a terme i lliurat per poder aprovar el mòdul, llevat d’aquelles
que la professora indiqui expressament que són voluntàries.

● La còpia dels treballs a un company suposarà la qualificació d’un
zero tant a l’alumne que ha entregat la tasca copiada com al que
l’ha facilitada.

Aquelles pràctiques que s’hagin de dur a terme amb equipament de
l’aula - taller que s’hagin de recuperar -ja sigui per haver-la suspès com
per no haver-la fet en el moment indicat- es duran a terme en l’horari
que estableixi la professora, tant al llarg de l’avaluació, si és possible,
com durant els dies destinats a proves d’avaluació.

Es realitzaran també durant l’avaluació una o dos proves escrites.



La nota final de l’avaluació es calcularà per percentatges ponderats de

la següent manera:

Proves escrites: 55%
Tasques i proves puntuables: 45%.

Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per faltes
d’assistència no justificades:

Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la falta

d'assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que

s’apliquin correctament els criteris d'avaluació i la mateixa

avaluació contínua i pot donar lloc a una avaluació extraordinària.

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació contínua

per faltes d’assistència injustificades, el professorat del mòdul

establirà el sistema d'avaluació que podrà incloure tant proves

escrites com pràctiques, així com l'entrega de les tasques que es

considerin necessàries per a que l'alumne pugui demostrar que ha

assolit les competències i resultats d'aprenentatge corresponents

al mòdul. L'alumne serà degudament informat dels continguts de

les proves i tasques que ha de dur a terme.

Pel que fa a aquest mòdul, el sistema d’avaluació extraordinari

consistirà en una prova global de conceptes, a més d’haver de tenir

entregades totes les tasques encomanades pel professor al llarg del

curs, poguent incloure altres proves i/o entregues d’activitats que es

considerin necessàries per a l’avaluació del mòdul.

2a convocatòria:



L’alumne suspès a la 1a convocatòria tendrà l'opció d'aprovar

l'assignatura presentant totes les tasques encomanades pel

professor al llarg del curs, poguent incloure altres proves i/o

entregues d’activitats que es considerin necessàries per a l’avaluació

del mòdul.

Es realitzaran també durant l’avaluació una o dos proves escrites.
La nota final de l’avaluació es calcularà per percentatges ponderats de

la següent manera:

Proves escrites: 55%
Tasques i proves puntuables: 45%.

En el cas de que un alumne perdi el dret a l’avaluació contínua per

faltes d'assistència injustificades, s’aplicaran els mateixos criteris per

recuperar el mòdul, que a la 1a convocatòria

Altres consideracions:

● Es valorarà molt l’assistència i l'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.

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.

Altres consideracions:

Són d’aplicació les instruccions per a l'organització i el
funcionament dels centres educatius privats concertats per al
curs 2022-2023, així com aquelles normatives que es publiquin al
llarg del curs, si n’és el cas.



El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre
EDU/2185/2009, de 3 de juliol.


