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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 

5 Control Industrial a través de aplicacións web 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 -  Configura páxinas web, para a súa utilización en con-
trol industrial, utilizando a linguaxe de programación orienta-
da. 

 CA2.1 - Relacionáronse os pasos que se deben realizar, de 
forma xeral, desde a xeración dunha aplicación web ata a pu-
blicación nun equipamento servidor. 

non Si Lista de cotexo 

 CA2.2 - Identificouse a estrutura básica que debe ter a codifi-
cación dun programa para páxinas web. 

si Si Lista de cotexo 

 CA2.3 - Interpretouse o código dun programa básico aplicado 
a páxinas web. 

non Si Lista de cotexo 

 CA2.4 - Deseñáronse pequenas aplicacións de páxinas web 
mediante programas informáticos adecuados, utilizando as 
súas principais ferramentas. 

si Si Lista de cotexo 

 CA2.5 - Utilizáronse programas clientes FTP para a transfe-
rencia de ficheiros creados na xeración dunha páxina web, pa-
ra a súa publicación e o seu funcionamento nun servidor. 

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

 
MINIMOS ESIXIBLES: 
UD1. Sistemas informáticos. Hardware. 
-Recoñeceuse a arquitectura física dun sistema informático. 
-Interpretáronse as principais características dos compoñentes que integran un sistema informático. 
-interpretáronse as principais características das unidades centrais de procesos ou procesadores actuais. 
-Recoñecéronse os periféricos de entrada e saída básicos, interpretando as características principais. 
-Diferenciáronse as vantaxes e desvantaxes dos portos de comunicacións, serie e paralelo. 
-Valoráronse as perturbacións que poden afectar un sistema informático no ámbito industrial. 
UD2. Sistemas informáticos.Software. 
-Avaliáronse as características dos sistemas operativos actuais: monousuario e multiusuario. 
-Realizáronse correctamente operacións específicas con dispositivos de almacenamento masivo. 
-Analizáronse os compoñentes que integran un sistema operativo. 
-Manexáronse programas de utilidades para computadores. 
UD3. Redes locais de computadores. 
-Recoñecéronse os equipamentos que interveñen nunha rede de área local de computadores. 
-Analizáronse os tipos de soporte de transmisión: cables de cobre e fibra óptica, e tecnoloxías sen fíos. 
-Manexouse o estándar Ethernet. 
-Aplicáronse técnicas de verificación. Conexións. Funcionamento. 
-Manexaronse ferramentas tipo hardware ou software. Comprobadores de cableamentos. Programas 
informáticos de diagnose. 
UD4. 
-Recoñecéronse e manexáronse os elementos da programación estruturada. Algoritmos. Estruturas de control. Programación modular. 
-Realizouse e interpretouse a representación gráfica dos algoritmos: ordinogramas. 
-Analizáronse os linguaxes de programación 
-Analizáronse diversos linguaxes de alto nivel 
-Manexáronse adecuadamente as entidades que manexan as linguaxes de alto nivel. Tipos de datos. 

-Manexouse adecuadamente o xogo de instrucións da linguaxe escollida. 

UD5. 
Ó pertencer esta unidade didáctica á 3ª avaliación, non se considerarán mínimos esixibles para a mesma. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
O alumnado que non teña a perda da Avaliación continua obterá a avaliación positiva neste módulo cando alcance os obxectivos sinalados como 
mínimos esixibles para as dúas primeiras avaliacións, podendo ser elevada coas tarefas propostas para a terceira avaliación.  
 
A súa cualificación será: 
 

50% cualificación da primeira avaliación + 50% cualificación segunda avaliación + 10% extra cualificación tarefas terceira avaliación. ( a cualificación da terceira avaliación sempre irá engadida á media 
ponderada das dúas primeiras avaliacións, non podendo superar o 100%, é dicir, 10 puntos) 
 

Para o alumnado que non acadou os obxectivos na avaliación ordinaria en cada unha das avaliacións, estableceuse un programa de 
actividades de reforzo educativo co fin de facilitarlle acadar os mínimos esixibles, de xeito que se poderá superar o módulo coas actividades de reforzo 
que se estiveron a desenvolver a través da aula virtual. Estas actividades de reforzo serán cualificadas individualmente pola profesora.  
A superación destas actividades conlevará a recuperación das avaliacións suspensas.  
 

A súa cualificación será: 
 

50% cualificación da primeira avaliación (incluíndo tarefas de reforzo) + 50% cualificación segunda avaliación (incluíndo tarefas de reforzo) + 10% extra cualificación tarefas terceira avaliación. ( a cualifica-
ción da terceira avaliación sempre irá engadida á media ponderada das dúas primeiras avaliacións, non podendo superar o 100%, é dicir, 10 puntos) 
 

Se algún alumno non superase o módulo con estas actividades procederase, durante o periodo de recuperación, ó desenvolvemento de novas actividades de reforzo conducentes á preparación para a 
realización dunha proba final relativa ós mínimos esixibles para as dúas primeiras avaliacións. 
Esta proba realizarase ó final do período de docencia e antes da avaliación ordinaria de Xuño, e versará sobre todos os contidos mínimos das dúas primeiras avaliacións. Consistirá nunha proba escrita 
realizada a través da aula virtual que constará de preguntas teóricas e da resolución de problemas. A proba será específica para cada alumno e versará só sobre os contidos mínimos que cada alumno 
non superase na avaliación ordinaria, co fin de garantir que se acaden os resultados de aprendizaxe do módulo. 
 

Alumnado con perda de dereito a avaliación continua. 
 

Este alumnado terá dereito a un exame final que consistirá nunha proba escrita realizada a través da aula virtual que constará de preguntas teóricas e da resolución de problemas. Durante o periodo de 
recuperación tamén terá acceso ás mesmas actividades de reforzo que o alumnado sen perda de dereito a avaliación contínua. A proba versará sobre todos os contidos mínimos das dúas primeiras ava-
liacións, co fin de garantir que o alumno acade os resultados de aprendizaxe do módulo.  
 

A nota final será a desta proba. 
 

Para aprobar o módulo compre obter unha puntuación de 5 ou máis puntos. 
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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 Sistemas informáticos hardware 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Monta os elementos dun sistema informático industrial, recoñe-
cendo os seus compoñentes e configurando o sistema. 

 CA1.1 Realizouse o estudo da instalación correspondente a un sistema infor-
mático integrado nun contorno industrial. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre os compoñentes físicos 
dos sistemas informáticos. 

X   CA1.2 Recoñecéronse os compoñentes que configuran un equipamento infor-
mático. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre os compoñentes físicos 
dos sistemas informáticos. 

X   CA1.3 Identificáronse as características e as funcións que desempeñan os 
compoñentes. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre os compoñentes físicos 
dos sistemas informáticos. 

X   CA1.7 Relacionouse a representación gráfica dos compoñentes coa documen-
tación. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre os compoñentes físicos 
dos sistemas informáticos. 

X   RA4 - Diagnostica avarías en sistemas e programas informáticos, identi-
ficando a natureza da avaría e aplicando as técnicas e os procedemen-
tos máis adecuados para cada caso. 

 CA4.1 Clasificáronse os tipos e as características das avarías de natureza física 
que se presentan nos sistemas informáticos. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre os compoñentes físicos 
dos sistemas informáticos. 
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Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas informáticos software 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2 - Instala o software do sistema informático, configurando e mellorando os 
parámetros de funcionamento 

 CA2.1 Relacionouse o software de sistemas operativos e controladores coa súa 
aplicación. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre instalación e configura-
ción de sistemas operativos. 

 X  CA2.2 Interpretáronse as funcións que desempeña un sistema operativo e 
controladores. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre instalación e configura-
ción de sistemas operativos. 

Nº Unidade didáctica 

3 Redes locais de computadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 - Instala redes locais de computadores, configurando os parámetros e 
realizando as probas para a posta en servizo do sistema, mellorando as carac-
terísticas funcionais e de fiabilidade. 

 CA3.1 Indicáronse as características da instalación eléctrica e as condicións 
ambientais requiridas, especificando as condicións estándar que debe reunir 
unha sala onde se sitúa un sistema informático. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre redes locais de computa-
doras, características e principais parámetros 

de configuración. 

 X  CA3.2 Enumeráronse as partes que configuran unha instalación informática, 
indicando a función, a relación e as características de cada unha. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

 

Proba escrita sobre redes locais de computa-
doras, características e principais parámetros 

de configuración. 

 X  CA3.3 Identificáronse as configuracións topolóxicas propias das redes locais de 
computadores, indicando as características diferenciais e de aplicación de cada 
unha 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre redes locais de computa-
doras, características e principais parámetros 

de configuración. 
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 X  CA3.4 Identificáronse os tipos de soporte de transmisión utilizados nas redes 
locais de comunicación, indicando as súas características e os seus parámetros 
máis representativos 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre redes locais de computa-
doras, características e principais parámetros 

de configuración. 

 X  CA3.5 Identificouse a función de cada fío do cable utilizado nunha rede de área 
local, e realizáronse tubiños flexibles para a interconexión dos compoñentes 
da rede. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre redes locais de computa-
doras, características e principais parámetros 

de configuración. 

 X  RA4 - Diagnostica avarías en sistemas e programas informáticos, identificando 
a natureza da avaría e aplicando as técnicas e os procedementos máis adecua-
dos para cada caso. 

 CA4.1 Clasificáronse os tipos e as características das avarías de natureza física 
que se presentan nos sistemas informáticos. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre redes locais de computa-
doras, características e principais parámetros 

de configuración. 

Nº Unidade didáctica 

4 Linguaxes de programación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Programa equipamentos e sistemas industriais, utilizando linguaxes de 
alto nivel e aplicando as técnicas da programación estruturada. 

 CA1.1 Recoñecéronse as estruturas básicas de control utilizadas na programa-
ción estruturada. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre programación en lingua-
xes de alto nivel. 

X   CA1.2 Identificáronse os sistemas de representación gráfica para os programas 
informáticos, indicando a simboloxía normalizada utilizada. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre programación en lingua-
xes de alto nivel. 

X   CA1.3 Comparáronse as características diferenciais dunha linguaxe de baixo 
nivel con outra de alto nivel. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre programación en lingua-
xes de alto nivel. 

X   CA1.4 Realizáronse diagramas de fluxo de aplicacións, utilizando a simboloxía 
normalizada. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre programación en lingua-
xes de alto nivel. 

X   CA1.5 Realizáronse e verificáronse algoritmos que resolven aplicacións, utili-
zando as estruturas básicas de control e modularizando ao máximo posible a 
solución. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre programación en lingua-
xes de alto nivel. 
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 X  CA1.6 Codificáronse programas de aplicación industrial na linguaxe de alto 
nivel adecuada, utilizando as estruturas básicas para unha programación estru-
turada. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre programación en lingua-
xes de alto nivel. 

 X  CA1.7 Utilizáronse técnicas de depuración para a verificación do correcto 
funcionamento do programa. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre programación en lingua-
xes de alto nivel. 

 X  CA1.9 Xeráronse os ficheiros executables ou instalables debidamente, para a 
súa execución nun sistema informático. 

Lista de cotexo (para as tarefas) 

Proba escrita sobre programación en lingua-
xes de alto nivel. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para levar a cabo a recuperación  das dúas primeiras avaliacións do módulo, proporanse unha serie de actividades a desenvolver na aula virtual. Estas actividades serán: 

 

Revisión dos contidos e explicacións que se propoñen na aula virtual e realización dun mapa conceptual de cada unha das UD. 

Entrega de tarefas propostas na aula virtual. 

    Cuestionarios referentes á parte de UD non superada. 

    Entrega de arquivos de texto e arquivos executables de programas realizados nunha linguaxe de alto nivel (linguaxe C), para a resolución de diferentes problemas que se irán propoñendo na aula virtual. 

 

 

 

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

 
A proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a avaliación contínua consistirá en: 

Primeira parte:   Cuestións teóricas sobre a materia correspondente ás dúas primeiras avaliacións (UD1, UD2, UD3 e UD4) 

Segunda parte:   Resolución de exercicios prácticos.  

- Problemas correspondentes á UD3 Redes locais de computadoras. 

- Pequenos programas correspondentes á UD4 Linguaxes de programación.  
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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 se comentou con anterioridade, para aquel alumnado que non acade os obxectivos na avaliación ordinaria en cada unha das avaliacións, establecerase un programa de actividades de reforzo educativo co fin de que poida 
acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que favorezan a individualización do ensino. Estas actividades de reforzo serán cualificadas individualmente pola profe-
sora sen que a superación das mesmas exima ó alumnado da realización dunha proba global de recuperación por cada avaliación que teña suspensa. Esta proba realizarase ó final do período de docencia e antes da avaliación 
ordinaria de Xuño. 

Nas dúas primeiras avaliacións non se detectou  alumnado con necesidades educativas especiais, pero se houbese unha detección tardía de algún caso deste tipo terase en conta  os protocolos oficiais da Xunta na páxina  

educonvives.gal e as indicacións do Departamento de Orientación. 

 

 

 


