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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

ELECTRICITAT

Assignatura

Instal·lacions de telecomunicacions

Nivell

FPB Electricitat i electrònica

MATERIAL
- Material imprès "Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades"
- Material imprès "Simulació de xarxes"
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

PROVES D’UNITAT I DE TRIMESTRE

50%

EXERCICIS PRÀCTICS I TREBALLS DE RECERCA

40%

COMPROMÍS I ACTITUD

10%

Obtenció de la qualificació final de juny
L'avaluació és contínua, per tant abans de la finalització ordinària i mitjançant la tutoria i les sessions del mòdul, s'han
determinat, de manera personalitzada, els continguts i objectius que seran objecte de recuperació, així com els mecanismes
que possibilitaran aquesta recuperació dins del termini ordinari.
Altrament, un període de recuperació, maig-juny, donarà opció a superar els mòduls pendents i accedir al mòdul de pràctiques
en empresa al mes de setembre.

AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (maig-juny)
Què s'avaluarà i com
A partir dels continguts i procediments pendents de superar per part
de l'alumne s'elaborarà un programa de recuperació personalitzat
dins del període maig-juny amb activitats pràctiques i proves
d'avaluació per tal de superar aquests continguts i accedir, si és el
cas, al mòdul de Formació en centres de treball a partir del mes de
setembre.

% damunt la nota

100%

REMARQUES
CONTINGUTS DE LA 1a AVALUACIÓ
-Electrònica digital
-La informació digital
-Conceptes de transmissió de dades
CONTINGUTS DE LA 2a I 3a AVALUACIÓ
-Infraestructura de xarxa
-Medis de transmissió guiats. Cable
-Medis de transmissió guiats. Fibra òptica
-Medis no guiats
-Dispositius d'interconnexió
CONTINGUTS TRANSVERSALS
-Verificació i certificació
-Simulació de xarxes
Segons l'article 32 de la resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitat del 15 de juliol de 2014, la constatació per
part de l'equip docent del fet que un alumne presenti un comportament inadequat o actitud negativa que no li permet tenir un
aprofitament acadèmic adequat suposa la pèrdua del dret d'avaluació contínua així com la no superació del mòdul. En el cas
que l'alumne superi l'edat d'escolarització obligatòria s'iniciarà el procés per donar de baixa d'ofici a l'alumne del mòdul.
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Criteris d'avaluació

