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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

8 Aplicacións informáticas  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características 
co hardware do equipamento e co software de aplicación.  

▪ CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico.  

▪ CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet.  

▪ CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet.  

Si Si Táboas de observación sobre tarefas 
realizadas polo alumnado no relativo a: 

correcta instalación do software, 
configuración adecuada do sistema operativo, 

aplicación ofimática e correcto envío ou 
subida dos arquivos xerados (mail, 

plataformas de almacenamento na nube, aula 
virtual) 

▪ RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas.  ▪ CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).  

▪ CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo.  

 

Si Si Táboas de observación sobre tarefas 
realizadas polo alumnado empregando 

software de follas de cálculo e enviadas ó 
profesor a través de medios telemáticos  

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

MÍNIMO ESIXIBLES: 

UD1: O computador e os seus compoñentes  

CA1.1 Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento S 25 microinformático  

CA1.2 Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base.  

 

UD2: Montaxe de computadores  

CA1.3 Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para a ensamblaxe de N 5 equipamentos microinformáticos. 

CA1.4 Identificáronse a placa base, o microprocesador, os elementos de refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de lectura e gravación, e a tarxeta de rede, entre outros, para o que se interpretou a 
documentación técnica  

 

UD3: Sistemas operativos  

CA2.1 Analizáronse as funcións do sistema operativo.  
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CA2.2 Describiuse a estrutura do sistema operativo.  

CA2.4 Verificouse a idoneidade do hardware.  

CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo.  

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas)  

 

UD4: Sistema operativo Windows  

CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo.  

CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.  

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).  

CA2.9 Configurouse un xestor de arranque.  

CA3.1 Actualizouse un sistema operativo xa instalado  

CA3.3 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo instalado.  

CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo.  

 

UD5: Sistema operativo Linux  

CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema operativo.  

CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.  

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).  

CA2.9 Configurouse un xestor de arranque.  

CA3.1 Actualizouse un sistema operativo xa instalado  

CA3.3 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo instalado.  

CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo.  

 

UD6: Optimización do sistema operativo  

CA3.4 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.  

CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo.  

CA3.7 Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente.  

 

UD7: Instalación de periféricos  

CA4.1 Interpretáronse manuais de instalación.  

CA4.2 Instaláronse periféricos de impresión estándar.  

CA4.4 Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións.  

CA4.5 Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos.  

 

UD8: Aplicacións informáticas  

CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).  

CA5.1 Utilizáronse programas de tratamento de texto.  

CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo  

CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico  

CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet.  
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CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet.  

 

UD9: Mantemento e reparación de computadores  

CA6.1 Identificouse o proceso de arranque dun computador.  

CA6.6 Identificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos.  

CA6.8 Identificouse actualizacións e ampliacións de compoñentes e de software.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

• Realizarase unha avaliación para cada unidade didáctica ou un conxunto delas, mediante a realización de tarefas de carácter teórico e outras de aplicación baseándose nos criterios de avaliación considerados como 
mínimos esixibles.  

• As cualificación de tarefas, avaliacións e finais de módulo serán de 1 a 10 puntos, considerándose necesario para superar a tarefa, avaliación ou módulo a puntuación mínima de 5 puntos  

• A cualificación trimestral obterase como a media ponderada das puntuacións obtidas nas tarefas solicitadas redondeada a número enteiro (agás nas notas comprendidas entre 4,5 e 4,9 que se truncarán a 4) a través dos 
instrumentos de avaliación indicados nas táboas para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado na proporción de: Teórica 60% e práctica 40%.   

• A cualificación final do módulo obterase como media das puntuacións obtidas na 1ª e 2ª avaliación. As tarefas de ampliación de contidos realizadas a partir da declaración do estado de alarma debido á pandemia do 
COVID-19, poderán incrementar a nota obtida nun máximo dun punto. Esta cualificación obterase redondeando a número enteiro máis pró ximo (agás nas notas comprendidas entre 4,5 e 4,9 que se truncarán a 4). 

 

METODOLOXÍA: 

• Tanto as  tarefas de ampliación de contidos da 3ª avaliación como de recuperación da 1ª e 2ª , realizadas a partir da declaración do estado de alarma debido á pandemia do COVID-19, serán realizadas polo alumno de 
forma non presencial e telemática enviando os resultados das mesma a través dos medios estipulados (correo electrónico, aula virtual, plataformas de almacenamento na nube). 

• Nesta situación, realizaranse co alumnado clases virtuais non obrigatorias a través de videoconferencia co fin de presentar os  contidos e tarefas de ampliación da 3ª avaliación e os contidos  e tarefas de recuperación da 
1ª e 2ª avaliación. 

• Tanto as tarefas de carácter teórica como de aplicación foron adaptadas á situación do alumnado nas circunstancias de confinamento derivadas do estado de alarma, garantindo que o alumnado ten acceso a tódolos 
medios precisos para a súa realización e, ó mesmo tempo, superen os mínimo esixibles contidos nesta programación. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

• Táboas de observación: aplicables sobre as tarefas entregadas, con ítems valorables de 0 a 10. A media ponderada deses ítems determina a nota da tarefa.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 O computador e os seus compoñentes  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de 
montaxe, logo de seleccionar os compoñentes.  

▪ CA1.1 Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipamento S 

25 microinformático  

▪ CA1.2 Describíronse os bloques funcionais máis importantes dunha placa base.  

Táboa de observación sobre a resolución de 

exercicios de identificación de placas base, 
selección e montaxe de hardware en base a 

especificacións técnicas 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Montaxe de computadores 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de 
montaxe, logo de seleccionar os compoñentes.  

▪ CA1.3 Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para a 
ensamblaxe de N 5 equipamentos microinformáticos. 

▪ CA1.4 Identificáronse a placa base, o microprocesador, os elementos de 
refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de lectura e 
gravación, e a tarxeta de rede, entre outros, para o que se interpretou a 
documentación técnica  

Táboa de observación sobre a resolución de 
exercicios de identificación de placas base, 
selección e montaxe de hardware en base a 

especificacións técnicas 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas operativos  

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 x ▪ RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co 
hardware do equipamento e co software de aplicación.  

▪ CA2.1 Analizáronse as funcións do sistema operativo.  

▪ CA2.2 Describiuse a estrutura do sistema operativo.  

▪ CA2.4 Verificouse a idoneidade do hardware.  

▪ CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo.  

▪ CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas)  

Táboa de observación sobre a resolución de 
exercicios de configuración do SO Windows 10 

con máquina virtual 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Sistema operativo Windows  

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co 
hardware do equipamento e co software de aplicación.  

▪ CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema 
operativo.  

▪ CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.  

▪ CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).  

▪ CA2.9 Configurouse un xestor de arranque.  

Táboa de observación sobre a elaboración de 
manual de instalación e configuración de 
sistemas operativos con máquina virtual 

 

 x ▪ RA3 - Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas 
operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o 
seu uso  

▪ CA3.1 Actualizouse un sistema operativo xa instalado  

▪ CA3.3 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo 
instalado.  

▪ CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo.  

Táboa de observación sobre a resolución de 
exercicios de configuración do SO Windows 10 
con máquina virtual 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Sistema operativo Linux  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co 
hardware do equipamento e co software de aplicación.  

▪ CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do sistema 
operativo.  

▪ CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación.  

Táboa de observación sobre a elaboración de 
manual de instalación e configuración de 
sistemas operativos con máquina virtual 
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▪ CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).   

 x ▪ RA3 - Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas 
operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o 
seu uso  

▪ CA3.1 Actualizouse un sistema operativo xa instalado  

▪ CA3.3 Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema operativo 
instalado.  

▪ CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo.  

Táboa de observación sobre a resolución de 

exercicios de configuración e comandos vía 
terminal do SO Ubuntu 18.04 con máquina 
virtual 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Optimización do sistema operativo  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA3 - Realiza operacións básicas de configuración e administración de sistemas 
operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o 
seu uso  

▪ CA3.4 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.  

▪ CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo.  

▪ CA3.7 Recuperouse o sistema mediante unha imaxe preexistente.  

Táboa de observación sobre a elaboración de 

manual de instalación e configuración de 
sistemas operativos con máquina virtual 

 

Nº Unidade didáctica 

7 Instalación de periféricos   

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación de 
fábrica dos equipamentos  

▪ CA4.1 Interpretáronse manuais de instalación.  
▪ CA4.2 Instaláronse periféricos de impresión estándar.  

▪ CA4.4 Instaláronse outros periféricos multimedia coas súas aplicacións.  

▪ CA4.5 Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos.  

Táboa de observación sobre a resolución de 
exercicios de identificación de placas base, 
selección e montaxe de hardware en base a 
especificacións técnicas 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Aplicacións informáticas  
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co 
hardware do equipamento e co software de aplicación  

▪ CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).  Táboa de observación sobre a resolución de 

exercicios de identificación de placas base, 
selección e montaxe de hardware en base a 
especificacións técnicas 

  ▪ RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas.  ▪ CA5.1 Utilizáronse programas de tratamento de texto.  
▪ CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo  

▪ CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico  

▪ CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet.  

▪ CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet.  

Táboa de observación sobre a resolución de 
exercicios con software de follas de cálculo 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Mantemento e reparación de computadores  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas.  ▪ CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas).  Táboa de observación sobre a resolución de 

exercicios de identificación de placas base, 
selección e montaxe de hardware en base a 
especificacións técnicas 

x  ▪ RA6 - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as 
disfuncións e as súas causas.  

▪ CA5.1 Utilizáronse programas de tratamento de texto.  
▪ CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo  

▪ CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico  

▪ CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet.  

▪ CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet.  

Táboa de observación sobre a resolución de 
exercicios con software de follas de cálculo 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

• Con carácter xeral, o alumnado que non supere cada avaliación de xeito ordinario realizaráselle unha proba de recuperación posteriormente á entrega de notas trimestral. 

• A partir da declaración do estado de alarma debido á pandemia do COVID-19: 
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◦ Tanto as  tarefas de ampliación de contidos da 3ª avaliación como de recuperación da 1ª e 2ª , realizadas a partir da declaración do estado de alarma debido á pandemia do COVID-19, serán realizadas polo alumno 

de forma non presencial e telemática enviando os resultados das mesma a través dos medios estipulados (correo electrónico, aula virtual, plataformas de almacenamento na nube).  

◦ Nesta situación, realizaranse co alumnado clases virtuais non obrigatorias a través de videoconferencia co fin de presentar os  contidos e tarefas de ampliación da 3ª avaliación e os contidos  e tarefas de 
recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 

◦ Tanto as tarefas de carácter teórica como de aplicación foron adaptadas á situación do alumnado nas circunstancias de confinamento derivadas do estado de alarma, garantindo que o alumnado ten acceso a 
tódolos medios precisos para a súa realización e, ó mesmo tempo, superen os mínimo esixibles contidos nesta programación. 

◦ A realización das tarefas de recuperación cunha nota mínima de 5 puntos sobre 10 permitiran ó alumnado recuperar as partes pendentes e superar o módulo. 

• Ao alumnado que non supere tódalas avaliacións a través destas probas de recuperación, o docente indicaralle as partes pendentes. En xuño establécese un período de recuperación onde se resolverán as dúbidas sobre 
os contidos da materia de forma telemática a través de videoconferencia e exercicios de reforzo aos alumnos con algún trimestre suspenso. Antes de finalizar dito período, os alumnos con partes pendentes deberá 
recuperalas mediante a realización de tarefas que cubran os mínimos esixibles indicados nesta programación. As tarefas de recuperación a realizar seguirán a e strutura das xa indicadas a partir da declaración do estado 
de alarma debido á pandemia do COVID-19 e aplicando os mesmos criterios de avaliación e ponderación (60% tarefas teóricas e 40% tarefas de aplicación).  

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

• Os alumnos cun número de faltas superior ó 10% da duración do módulo perden o dereito á avaliación continua pero teñen dereito á realización dunha proba extraordinaria de avaliación segundo a Orde do 12 de xullo 
de 2011 polo que se fai necesario prever o sistema de avaliación que se aplicará nestes casos .  

• Derivado á situación excepcional  do estado de alarma debido á pandemia do COVID-19: 

◦ O procedemento de avaliación é o mesmo que para a recuperación do 1º e 2º trimestre, mediante a realización de tarefas de forma telemática que cubran a totalidade dos mínimos esixibles indicados nesta 
programación e mantendo a ponderación xa indicada (60% tarefas teóricas e 40% tarefas de aplicación).  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

• Como medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responde globalmente aos obxectivos programados establécense unha serie de medidas como son as seguintes:  

◦ Agrupamentos heteroxéneos en canto a capacidades.  

◦ Realización de actividades de xeito crecente en relación ao grao de dificultade.  

◦ Programación de tarefas guiadas a través da aula virtual para o alumnado que presente un avance máis lento.  

◦ Apoio puntual para superar os mínimos exixibles. Axuda persoal do profesor ou a través do correo electrónico  

• Derivado á situación excepcional  do estado de alarma debido á pandemia do COVID-19: 

◦ Por parte do centro facilítanse os medios informáticos ó alumnado que carecese deles para a realización das tarefas de forma telemática 

◦ Refórzase a atención  ás necesidade de cada alumno ou alumna con dificultades para acadar os mínimo esixibles a través de titorías  individuais mediante videoconferencia. 
En calquera caso, trátase dunha programación flexible e aberta e que poderá ser adaptada en calquera momento á heteroxeneidade do grupo: as súas motivacións, coñecementos e ritmos de aprendizaxe. Nos casos dos alumnos 
con necesidades especiais seguiranse os protocolos establecidos pola Consellería de Educación e seguindo as directrices do De partamento de Orientación do Centro.  

 

 

 

 

 


