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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Este módulo de segundo curso consta de 6 unidades didácticas, que se impartiron durante o período de Setembro a Marzo, de xeito presencial. 

Nº Unidade didáctica 

1 Encamiñadores 

2 Switches 

3 Redes de área extensa 

4 Posta en servizo de redes telemáticas 

5 Aplicación de técnicas de seguridade en rede. 

6 Mantemento de redes telemáticas  

Para o alumno que empezou en Xaneiro a modalidade de Dual, proporanse as seguintes actividades , asociadas a cada un dos  RA do currículo que non fo-

sen desenvolvidas na empesa, sendo os CA , contidos  e instrumentos de avaliación correspondentes, os reflectidos na programación do módulo presenta-

da ao inicio deste curso 2019-20: 

Resultados da aprendizaxe / capacidades 
Acadado 

Si / Non 

Actividades de recuperación previstas 

(actividades clave) 

RA1.- Configura encamiñadores, para o que analiza a súa función nas redes de comunicacións, 
utilizando instrucións e comandos específicos.  

Non Simulación do enrutamento estático e RIP en topoloxías de redes telemáticas empregando o Packet Tracer  

RA2 - Implementa redes de acceso local virtual (VLAN) e xustifica a súa utilización, configurando os 
switches.  

Non Simulación de VLANs empregando o Packet Tracer.Configuración e montaxe de VLANs nun switch xestiona-
ble do taller. 

RA3 - Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os dispositivos de conexión.  Non Simulación de PAT empregando o Packet Tracer. 

Montaxe de redes telemáticas no taller empegando PAT e aplicando o enrutamento. 

RA4 - Verifica a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando criterios de 
certificación.  

Non Simulación de topoloxías de redes telemáticas empregando o Packet Tracer  

Montaxe de redes telemáticas no taller: router neutro, WAP, racks. 
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RA5 - Aplica técnicas de seguridade da rede, identificando as ameazas máis comúns e configurando 
os recursos do sistema para a súa protección.  

Non Simulación de telnet e SSH en topoloxías de redes telemáticas empregando o Packet Tracer. Montaxe dun 
servidor SSH e dun servidor telnet nun switch xestionable e nun router CISCO 1800 respectivamente. 

RA6 - Mantén redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorización e tendo en 
conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as súas causas.  

Non Monitorización dunha rede empregando o Wireshark. 

Simulación do enrutamento en redes telemáticas empregando RIPng 

Dado a situación de emerxencia sanitaria que estamos a vivir, empregarase o correo electrónico, tanto para o envío de actividades como para a recollida 

delas. Tamén para establecer contacto co alumnado. E impartiranse clases colectivas voluntarias por vídeo conferencia empregando a aplicación propor-

cionada pola Consellería de Educación, o Cisco Webex Meetings.  A montaxe das topoloxías de redes propostas nas actividades de recuperación realiza-

ranse no taller do centro sempre que a situación de emerxencia sanitaria o permita. 

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

 

Os mínimos esixibles están reflectidos no desenvolvemento das unidades didácticas, no apartado 4.c. Axustar avaliación , e serían aqueles cun  peso orientativo superior ou igual ao 10%: 

Identificouse a función dos encamiñadores nas redes de datos. 

Caracterizáronse o hardware e o software do encamiñador. 

Determináronse os medios de transmisión máis axeitados para cada interface do encamiñador. 

Utilizáronse diferentes modos de acceso e comandos básicos para configurar o encamiñador. 

Definíronse os tipos de protocolos de encamiñamento. 

Configuráronse o encamiñador segundo diversos tipos de encamiñamentos, direccionamento e protocolos. 

Verificouse a configuración do encamiñador. 

Caracterizáronse diversos tipos de VLAN. 

Definiuse a función dun switch nunha rede VLAN. 

Realizáronse unha configuración básica dun switch. 

Interpretouse a información visual do switch. 

Configurouse a VLAN. 

Conectáronse varios switches. 

Verificouse o funcionamento da rede. 

Realizouse a interconexión de varias VLAN a través dun encamiñador. 

Definíronse as características das redes WAN. 

Identificáronse a tecnoloxía de conexión a unha rede WAN. 

Identificáronse diversos tipos de conexións coa rede. 

Configuráronse accesos á rede. 

Verificouse o acceso á rede. 

Distinguiuse os protocolos NAT e PAT coas súas características. 
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Interconectáronse as redes xerárquicas con cables e sen fíos. 

Integráronse os equipamentos e os periféricos. 

Verificouse a conectividade con redes exteriores. 

Configurouse o protocolo SNMP. 

Realizáronse operacións de posta en servizo. 

Aplicouse o protocolo de posta en servizo. 

Identificáronse as ameazas de seguridade en redes. 

Recoñecéronse os métodos para protexer as redes. 

Configurose a seguridade básica do encamiñador. 

Configuráronse as listas de control de acceso (ACL) na rede. 

Aplicáronse listas ACL aos interfaces do encamiñador. 

Aplicáronse os protocolos de seguridade en internet (IPsec). 

Configuráronse protocolos e dispositivos de autenticación en redes privadas virtuais (VPN). 

Configuráronse dispositivos como pasarela de acceso á rede interna (DMZ). 

Relacionáronse as avarías coas tipoloxías e as características das redes. 

Aplicouse o plan de mantemento preventivo. 

Identificáronse síntomas de avarías. 

Monitorizáronse as redes telemáticas. 

Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da disfunción. 

Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta en servizo. 

 

 

Utilizaránse os seguintes instrumentos de avaliación e criterios de cualificación: 

 

a) Caderno de prácticas en formato dixital, na que queden recollidas as simulacións feitas cun simulador de redes e as prácticas de montaxe das tipoloxías de redes realizadas na aula-taller (15%). 

b) Proba  de carácter teórico- práctica con preguntas curtas e/ou tipo test e exercicios de aplicación e de simulación de redes (85%). 

 

Realizáranse 2 avaliacións, unha por cada trimestre. Para aprobar a avaliación, é necesario que a cualificación resultante de aplicar os criterios de cualificación sexa igual ou superior a 5 puntos. 

 

O proceso de avaliación será un proceso de avaliación continua, de xeito que o alumno que aprobe a segunda , terá aprobado todo o curso. 

A realización das prácticas, así como a entrega do caderno de prácticas é obrigatoria para superar positivamente o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non superen o módulo no mes de Marzo, no período de recuperación realizarán as tarefas que non remataron no período anterior ou similares, e terán que realizar unha proba  de recuperación durante este 
período. A única modificación, no caso de que non se poida realizar no centro, é que esta pasaría a ser telemática. Polo demais continúase ca mesma dinámica. 

Os criterios de cualificación que se aplican as actividades de recuperación do 3º trimestre serán os mesmos que se aplicaron durante o curso, co seguinte peso:  

- Caderno de prácticas en formato dixital, na que queden recollidas as simulacións feitas cun simulador de redes e as prácticas de montaxe das tipoloxías de redes realizadas na aula-taller (15%)  

- Proba  de carácter teórico- práctica con preguntas curtas e/ou tipo test e exercicios de aplicación e de simulación de redes (85%). 

 

 

Sinalar que a montaxe das topoloxías de redes propostas nas actividades de recuperación realizaranse no taller do centro sempre que a situación de emerxencia sanitaria o permita. 

 

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

Os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua terán que realizar unha proba escrita de preguntas curtas e/ou tipo test e exercicios de aplicación e simulación do funcionamento dunha topoloxía de rede empregando o 
simulador de redes telemáticas Packet Tracer e unha proba práctica na que se realizará a simulación, montaxe e verificación do funcionamento dunha topoloxía de rede  telemática. A única modificación, no caso de que non se 
poida realizar no centro, é que esta pasaría a ser telemática. Polo demais continúase ca mesma dinámica. 
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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 

 

Para os alumnos que non respondan aos obxectivos programados proporanse exercicios de reforzo . As tarefas propostas realizaranse de forma autónoma polos alumnos. Estas tarefas( traballos ou exercicios) servirán para afian-
zar os conceptos básicos en redes telemáticas, e aclarar aqueles que non foran perfectamente asimilados.  

 

 

 


