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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 

6 Optimización do sistema operativo 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Realiza operacións básicas de configura-
ción e administración de sistemas operativos, 
para o que interpreta os requisitos, e optimiza 
o sistema para o seu uso. 

 CA3.2 Realizáronse operacións de instalación e desinstala-
ción de programas e aplicacións (antivirus e ferramentas 
de optimización do sistema, etc.). 

NON SI LC.1 

 CA3.4 Executáronse operacións para a automatización de 
tarefas do sistema. SI SI LC.2 

 CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse 
nun soporte externo. NON SI LC.3 

 CA3.7 Recuperouse o sistema mediante unha imaxe pree-
xistente. NON SI LC.4 
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Nº Unidade didáctica 

7 Instalación de periféricos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA4.1 Interpretáronse manuais de instalación. NON SI LC.1 

 CA4.2 Instaláronse periféricos de impresión estándar. SI SI LC.2 

 CA4.3 Instaláronse periféricos de captura de imaxes 
dixitais. 

SI SI LC.3 

 CA4.4 Instaláronse outros periféricos multimedia coas 
súas aplicacións. SI SI LC.4 

 CA4.5 Instaláronse e configuráronse recursos para ser 
compartidos. SI SI LC.5 

 CA4.6 Instaláronse sistemas sen fíos (bluetooth, wire-
less, etc.). SI SI LC.6 

 CA4.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de man-
temento preventivo e correctivo. NON SI LC.7 
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Nº Unidade didáctica 

8 Aplicacións informáticas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (li-
cenzas). NON SI LC.1 

 RA5 - Elabora documentos utilizando aplica-
cións informáticas. 

 CA5.1 Utilizáronse programas de tratamento de texto. SI SI LC.2 

 CA5.2 Utilizáronse programas de folla de cálculo. SI SI LC.3 

 CA5.3 Utilizáronse programas de bases de datos. SI SI LC.4 

 CA5.4 Creáronse presentacións utilizando programas 
específicos. SI SI LC.5 

 CA5.6 Utilizáronse outras aplicacións incluídas nun paque-
te ofimático (tratamento de imaxes e publicacións, etc.). SI SI LC.6 

 CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo 
electrónico. SI SI LC.7 

 CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet. SI SI LC.8 

 CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet. SI SI LC.9 
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Nº Unidade didáctica 

9 Mantemento e reparación de computadores 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 - Elabora documentos utilizando aplica-
cións informáticas. 

 CA5.5 Deseñáronse patróns. 
NON SI LC.1 

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

 CA6.1 Describiuse o proceso de arranque dun computa-
dor. SI SI LC.2 

 CA6.3 Identificáronse avarías típicas dun equipamento 
microinformático (mala conexión de compoñentes, pro-
blemas en discos fixos, sobrequecemento do microproce-
sador, etc.). 

SI SI LC.3 

 CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes 
substituídos. NON SI LC.4 

 CA6.7 Realizáronse probas de rendemento do sistema. NON SI LC.5 

 CA6.8 Realizáronse actualizacións e ampliacións de com-
poñentes e de software. SI SI LC.6 

 CA6.9 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou 
ampliación). NON SI LC.7 

 

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

o Describiu o procedemento de montaxe dun equipamento microinformático aplicando técnicas de montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. 
o Describiu o procedemento de instalación de sistemas operativos, e relaciona as súas características co hardware do equipamento e co software de aplicación. 
o Realizáronse operacións básicas de configuración e administración de sistemas operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema para o seu uso. 

 
5.2. Criterios de cualificación 
 
-A cualificación será de 1 a 10 puntos, considerándose necesario para superar o módulo a puntuación mínima de 5 puntos, redondeándose as cualificacións ao enteiro máis próximo. 
-A avaliación farase por trimestre sendo necesario superar cada unha das unidades que compoñen os dous primeiros trimestres para superar a avaliación. A terceira avaliación valora-
rase de xeito positivo para o alumno, de maneira que poderá subir a súa nota final ata nun 10% a través da entrega de traballos e prácticas na aula virtual do módulo. 
-A cualificación das dúas primeiras avaliacións obterase como suma das puntuacións obtidas na parte teórica e na parte práctica puntuadas nunha escala de 0 a 10 aplicando a propor-
ción que se indica para cada parte: Teórica 60% e práctica 40%. 
 
Polo tanto, a cualificación final será a media ponderada das unidades que forman as dúas primeiras avaliacións, máis a posible suma dun 10% pola valoración positiva da terceira ava-
liación. 
 
Os instrumentos de avaliación que se empregarán para cada parte da UD serán: 
- Para a parte teórica: Proba escrita, que consistirá nunha serie de problemas, preguntas, cuestionarios, exercicios, etc, relacionados cos criterios de avaliación máis teóricos das uni-
dades que compoñen o trimestre. 
- Para a parte práctica : Lista de cotexo, que consistirá nunha serie de items relacionados cos criterios de avaliación máis prácticos da UD que permitan evidenciar o nivel de aprendiza-
xe do alumnado nas realizacións prácticas das UD, e tamén se terán en conta as memorias das prácticas e as entregas do alumnado. 
 
Se non é posible realizar as probas de forma presencial debido á situación actual co Covid-19, estas realizaranse de maneira telemática. 
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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 selec-
cionar os compoñentes. 

 CA1.1 Describíronse os bloques funcionais que compoñen un equipa-
mento microinformático. 

PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

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

PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA1.5 Configuráronse os parámetros máis significativos da bios, e actua-
lizouse seguindo os pasos descritos en fábrica. 

LC.1 – Documentación do tema 

 CA1.7 Medíronse as tensións típicas das fontes de alimentación para 
computadores persoais. LC.2 – Documentación do tema 

 

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 selec-
 CA1.3 Seleccionáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para a 

ensamblaxe de equipamentos microinformáticos. 
PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

2 Montaxe de computadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

cionar os compoñentes.  CA1.4 Ensambláronse a placa base, o microprocesador, os elementos de 
refrixeración, os módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de lec-
tura e gravación, e a tarxeta de rede, entre outros, para o que se inter-
pretou a documentación técnica. 

PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA1.6 Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico para 
verificar as prestacións do conxunto ensamblado. 

LC.1 – Documentación do tema 

X  

 RA7 - Cumpre as normas de prevención de ris-
cos laborais e de protección ambiental, e identi-
fica os riscos asociados, as medidas e os equi-
pamentos para os previr. 

 CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipu-
lación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de 
transporte. 

LC.2 – Documentación do tema 

 CA7.2 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. LC.3 – Documentación do tema 

 CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na mani-
pulación de materiais, ferramentas, etc. 

LC.4 – Documentación do tema 

 CA7.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de pro-
tección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se 
deben empregar nas operacións de montaxe e mantemento- 

LC.5 – Documentación do tema 

 CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máqui-
nas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

LC.6 – Documentación do tema 

 CA7.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. LC.7 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

2 Montaxe de computadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. LC.8 – Documentación do tema 

  

Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas operativos 

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 equipamen-
to e co software de aplicación. 

 CA2.1 Analizáronse as funcións do sistema operativo. PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA2.2 Describiuse a estrutura do sistema operativo. PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA2.4 Verificouse a idoneidade do hardware. PE.3 ou PT*.3 – Documentación do tema 

 CA2.5 Seleccionouse o sistema operativo. PE.4 ou PT*.4 – Documentación do tema 

 CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas). PE.5 ou PT*.5 – Documentación do tema 
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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 equipamen-
to e co software de aplicación. 

 CA2.3 Analizáronse os sistemas de ficheiros máis importantes. PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do 
sistema operativo. LC.1 – Documentación do tema 

 CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación. PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas). LC.2 – Documentación do tema 

 CA2.9 Configurouse un xestor de arranque. LC.3 – Documentación do tema 

 X 

 RA3 - Realiza operacións básicas de configura-
ción 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. LC.2 – Documentación do tema 

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

LC.3 – Documentación do tema 

 CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo. LC.4 – Documentación do tema 

 

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  CA2.3 Analizáronse os sistemas de ficheiros máis importantes. PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

5 Sistema operativo Linux 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

súas características co hardware do equipamen-
to e co software de aplicación. 

 CA2.6 Configuráronse os parámetros básicos durante a instalación do 
sistema operativo. LC.1 – Documentación do tema 

 CA2.7 Describíronse as incidencias da instalación. PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA2.8 Respectáronse as normas de uso do software (licenzas). LC.2 – Documentación do tema 

 CA2.9 Configurouse un xestor de arranque. LC.3 – Documentación do tema 

 X 

 RA3 - Realiza operacións básicas de configura-
ción 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. LC.2 – Documentación do tema 

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

LC.3 – Documentación do tema 

 CA3.5 Configuráronse perfís de usuario e grupo. LC.4 – Documentación do tema 

 

* Se non é posible facer unha proba escrita (de xeito presencial), farase unha proba telemática (PT.) 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que non supere cada avaliación de xeito ordinario realizaráselle unha proba de recuperación trimestralmente despois da sesión de avaliación, agás o último trimestre que 
coincidirá ca proba de recuperación final, estas probas constarán de unha proba escrita da parte teórica e un ou varios supostos prácticos correspondentes á parte práctica. Estas pro-
bas realizaranse a partir dos contidos impartidos durante as dúas primeiras avaliacións. Se non é posible, debido á situación actual co Covid-19, as probas realizaranse de maneira te-
lemática. 
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 aos alumnos con algún trimestre suspenso e terán que facer a proba de recuperación das partes non superadas. 
Para a cualificación das actividades de recuperación, aplicaranse os mesmos criterios que para a cualificación das actividades ordinarias. 
De acordo coa Orde do 12 de xullo de 2011, ó alumnado que promocionase de curso o ano anterior e tivera pendente o módulo proporáselle un plan de traballo de acordo ó informe 
individualizado que lle permitirá alcanzar os mínimos exixibles non alcanzados mediante a realización de actividades propostas polo docente e serán informados expresamente da data 
final na que serán avaliados, o tipo de probas e os criterios de cualificación serán os empregados ao longo do curso. 

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 avalia-
ción segundo a Orde do 12 de xullo de 2011 polo que se faría necesario prever o sistema de avaliación que se aplicaría nestes casos. 
O procedemento de avaliación sería unha proba escrita e unha proba práctica. Será condición indispensable para poder realizar a proba práctica a superación da proba escrita, para 
evitar riscos para o alumnado e os equipos. Se non é posible, debido á situación actual co Covid-19, a proba realizariase de maneira telemática incluíndo a parte teórica e varios supos-
tos prácticos. 
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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: 
 

- 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. 

 
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 Departamento de Orientación do 
Centro. 

 
 


