
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA “LAURONA”
Metge José Pérez Martínez, 6
46160 Llíria (València)

CRITERIS D’AVALUACIÓ

   Instal·lacions domòtiques

2on C.F.G.M.

"INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS"

Curs 2021-2022

Professor: Laura Ribera Julián



1.1  Criteris d'avaluació

Els criteris d'avaluació estableixen els resultats mínims que han de ser aconseguits en el
procés d'ensenyament-aprenentatge.

1. Identifica àrees i sistemes automàtics que configuren les instal·lacions automatit-
zades en habitatges, analitzant el funcionament, característiques i normes d'aplicació.

Criteris d'avaluació:

a) S'han reconegut les diferents tipologies d'automatitzacions domèstiques.

b) S'han reconegut els principis de funcionament de les xarxes automàtiques en habitatges.

c) S'han reconegut aplicacions automàtiques en les àrees de control, confort, seguretat,
energia i telecomunicacions.

d) S'han descrit les diferents tecnologies aplicades a l'automatització d'habitatges.

e) S'han descrit les característiques especials dels conductors en aquest tipus d'instal·la-
cións.

f) S'han identificat els equips i elements que configuren la instal·lació automatitzada, inter-
pretant la documentació tècnica.

g) S'ha consultat la normativa vigent relativa a les instal·lacions automatitzades en habi-
tatges.

h) S'han relacionat els elements de la instal·lació amb els símbols que apareixen en els
esquemes.

2. Configura sistemes tècnics, justificant la seua elecció i reconeixent el seu funcio-
nament.

Criteris d'avaluació:

a) S'han descrit els tipus d'instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis en funció
del sistema de control.

b) S'han reconegut les diferents tècniques de transmissió.

c) S'han identificat els diferents tipus de sensors i actuadors.

d) S'han descrit els diferents protocols de les instal·lacions automatitzades.

e) S'ha descrit el sistema de bus de camp.

f) S'han descrit els sistemes controlats per autòmat programable.

g) S'han descrit els sistemes per corrents portadors.

h) S'han descrit els sistemes sense fils.
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i) S'ha utilitzat el programari de configuració apropiat a cada sistema.

j) S'ha utilitzat documentació tècnica.

3. Munta xicotetes instal·lacions automatitzades d'habitatges, descrivint els elements
que les conformen.

Criteris d'avaluació:

a) S'han realitzat els croquis i esquemes necessaris per a configurar les instal·lacions.

b) S'han determinat els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.

c) S'han connectat els sensors i actuadors per a un sistema domòtic amb autòmat progra-
mable.

d) S'ha realitzat el cablejat d'un sistema per bus de camp.

e) S'han muntat sensors i actuadors, elements de control i supervisió d'un sistema domòtic
per bus de camp, corrents portadors i xarxa sense fil.

f) S'ha verificat el seu correcte funcionament.

g) S'han respectat els criteris de qualitat.

h) S'ha aplicat la normativa vigent.

4. Munta les àrees de control d'una instal·lació domòtica seguint els procediments
establits.

Criteris d'avaluació:

a) S'han consultat catàlegs comercials per a seleccionar els materials que es té previst
instal·lar.

b) S'han utilitzat les eines i equips adequats per a cadascun dels sistemes.

c) S'ha triat l'opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques i norma-
tives així com d'obra de la instal·lació.

d) S'han realitzat els croquis i esquemes per a configurar la solució proposada.

e) S'ha tendit el cablejat d'acord amb les característiques del sistema.

f) S'han programat els elements de control d'acord amb les especificacions donades i amb
el manual del fabricant.

g) S'ha realitzat la posada en servei de la instal·lació.

h) S'ha realitzat el pressupost corresponent a la solució adoptada.

i) S'han respectat els criteris de qualitat.

5. Manté instal·lacions domòtiques, ateses les especificacions del sistema.
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Criteris d'avaluació:

a) S'han ajustat les diferents àrees de gestió perquè funcionen coordinadament.

b) S'han mesurat els paràmetres elèctrics de distorsió en la xarxa.

c) S'han identificat els elements susceptibles de manteniment.

d) S'ha comprovat la compatibilitat de l'element substituït.

e) S'ha comprovat, en el cas de manteniment correctiu, que l'avaria coincideix amb la indi-
cada en el comunicat d'avaries.

f) S'han realitzat les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la
posada en servei de la instal·lació, seguint l'especificat en la documentació tècnica.

g) S'ha elaborat, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qualitat.

6. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques, aplicant
tècniques de mesurament i relacionant aquestes amb les causes que la produeixen.

Criteris d'avaluació:

a) S'han ajustat les diferents àrees de gestió perquè funcionen coordinadament.

b) S'han mesurat els paràmetres elèctrics de distorsió en la xarxa.

c) S'han identificat els elements susceptibles de manteniment.

d)  S'han proposat  hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i  la seua
repercussió en la instal·lació.

e) S'han realitzat les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instruments o
el programari adequat.

f) S'ha localitzat l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

g) S'ha reparat l'avaria.

h) S'ha confeccionat un informe d'incidències.

i) S'ha elaborat un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels
resultats obtinguts, que permetrà actualitzar l'històric d'avaries.

j) S'han respectat els criteris de qualitat.

7. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental,
identificant els riscos associats, les mesures i equips per a previndre'ls.

Criteris d'avaluació:

a) S'han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels mate-
rials, eines, útils, màquines i mitjans de transport.

b) S'han manejat les màquines respectant les normes de seguretat.
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c) S'han identificat les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials,
eines, màquines de cort i conformat, entre altres.

d)  S'han descrit  els elements de seguretat  (proteccions,  alarmes,  passos d'emergència,
entre altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular,
indumentària, entre altres) que s'han d'emprar en les diferents operacions de mecanitzat.

e) S'ha relacionat la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de segu-
retat i protecció personal requerides.

f) S'han determinat les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en
la preparació i execució de les operacions de muntatge i manteniment de les instal·lacions
domòtiques i les seues instal·lacions associades.

g) S'han identificat les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

h) S'han classificat els residus generats per a la seua retirada selectiva.

i) S'ha valorat l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de
riscos.

1.2  Criteris de qualificació

a) Observació directa:(10%)

b) Exposició, i/o presentació de treballs, i/o Presentació d'exercicis (problemes): 10%

c) Pràctiques (50% )

d) Exàmens teòrics (30%)

Per tant, la nota final s'obté com segueix:

Nota final: ( a x 10%)+ (b x 10 %+ c x 50% + x d 30%)

Per a poder ponderar amb la nota final cadascun dels apartats ha de ser superior a 4, i la
nota final del mòdul igual o superior a 5.

• Per a l'avaluació contínua:

L'assistència regular als classes i activitats programades és un requisit imprescindible per a
l'avaluació i qualificació contínues.

La qualificació dels alumnes és realitzarà per unitats de treball  o bé per blocs d'unitats
homogènies, aplicant els qualificacions dels proves i dels instruments d'avaluació, ponderats
adequadament. 

• Per a l'avaluació en convocatòries oficials:

En  el  cas  d'aquells  alumnes  que  queden  suspesos  d'avaluació  contínua,  pel  motiu
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d'acumulació de faltes d'assistència, aquests, s'han de presentar a la convocatòria ordinària
i/o extraordinària per a superar els continguts exigits en aquest mòdul, si així ho decideix
cadascun dels alumnes/as.

En aquestes convocatòries l'alumne ha de presentar-se a un examen de tipus teòric i de
tipus pràctic, els quals són eliminatoris en cas d'obtindre una qualificació inferior a un zinc en
alguna dels parts.

Per a la preparació d'aquesta prova l'alumne podrà utilitzar el material que estime oportú.

En cap cas és podrà utilitzar per a licitar nota.

Criteris de promoció: 

Un alumne supera el mòdul quan la qualificació final del mòdul continue superior o igual a 5
punts, conforme als criteris de qualificació indicats en aquesta programació.

Criteris i sistemes de recuperació durant el curs:

La recuperació de cada avaluació suspesa és realitzarà en el període final del curs, l'última
setmana abans d'introduir els notes d'avaluació final.

Si no se supera aquesta avaluació final, s'avaluarà en l'extraordinària al mes de juny. 

Faltes d'assistència: pèrdua del dret a l'avaluació ordinària.

L'alumnat perd el dret a l'avaluació contínua quan supera un 15% de faltes d'assistència a
classe.

Aquest  criteri  inclou tant  els  faltes justificades com no justificades.  No obstant  això,  el
professorat podrà apreciar aquells casos excepcionals en els quals l'aplicació estricta del
percentatge genera situacions manifestament injustes.

En el  cas de pèrdua del dret  a l'avaluació contínua.  L'alumne haurà de presentar-se a
examen  de  tota  la  matèria  avaluada,  en  els  convocatòries  ordinària  i  extraordinària  de
Febrer .
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