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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

4 REDES DE DATOS 

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA6. Integra redes de área local (LAN) en sistemas de 
telecomunicacións, con interpretación das especificacións do 
sistema e configuración das partes física e lóxica. 

 CA6.1. Caracterizáronse os compoñentes das redes de datos. 

  CA6.2. Identificáronse as topoloxías e as estruturas de redes. 

  CA6.3. Distinguiuse o funcionamento e as características dos 
elementos de traballo en rede (networking). 

  CA6.4. Recoñecéronse os protocolos de comunicación.

  CA6.5. Deseñouse unha rede LAN e o seu direccionamento.

  CA6.6. Montouse a electrónica de rede e elementos asociados. 

  CA6.7. Conectáronse os equipamentos e os elementos da rede.

  CA6.8. Configurouse unha rede LAN.

  CA6.9. Comprobouse o funcionamento da rede LAN 

si
si
si

si

si
non
non

si
non

si
si
si

si

si
non
non

si
non

Actividade telemática aula virtual
Actividade telemática aula virtual
Actividade telemática aula virtual

Actividade telemática aula virtual

Actividade telemática aula virtual

Actividade telemática aula virtual

 RA7. Integra redes locais sen fíos (WLAN) en sistemas de 
telecomunicacións, con interpretación das especificacións do 
sistema e configuración das partes física e lóxica 

 – CA7.1. Definíronse as redes sen fíos de acceso local (WLAN).

 – CA7.2. Determináronse os compoñentes e características das 
redes WLAN.

  CA7.3. Deseñouse unha rede WLAN e o seu direccionamento. 

  CA7.4. Colocáronse os dispositivos e os equipamentos. 

  CA7.5. Configuráronse os servizos e os dispositivos da rede WLAN. 

  CA7.6. Configuráronse os elementos de seguridade da rede.

  CA7.7. Verificouse o funcionamento da WLAN.  

si
si

si
non

non
non
non

si
si

si
non

non
non
non

Actividade telemática aula virtual
Actividade telemática aula virtual

Actividade telemática aula virtual
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 RA8. Realiza  probas de posta en servizo de sistemas informáticos ou
redes de datos aplicando técnicas de análise de rendemento e 
verificando a súa integración no sistema de telecomunicacións. 

  CA8.1. Identificáronse os puntos de control. 

  CA8.2. Aplicouse o plan de posta en servizo.

  CA8.3. Probouse o funcionamento do hardware do sistema.

  CA8.4. Comprobouse o funcionamento do software do sistema.

  CA8.5. Verificouse o funcionamento das redes.

  CA8.6. Realizouse a integración dos equipamentos informáticos no 
sistema de telecomunicacións.

  CA8.7. Realizáronse probas de rendemento do sistema informático. 

  CA8.8. Documentouse a posta en servizo. 

si
si
si

si
si

non
non
non

si
non
non

non
non

non
non
non

Actividade telemática aula virtual

 RA9. Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de 
diagnóstico ou monitorización e efectuando a corrección das 
disfuncións. 

 CA9.1. Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas 
dos sistemas informáticos e redes locais.

  CA9.2. Aplicouse o plan de mantemento. 

  CA9.3. Utilizáronse ferramentas de hardware e software de 
diagnóstico e monitorización. 

  CA9.4. Executáronse as tarefas de mantemento preventivo e 
preditivo. 

  CA9.5. Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da 
disfunción. 

  CA9.6. Arranxouse a avaría. 

  CA9.7. Restituíuse o funcionamento.

  CA9.8. Documentáronse as intervencións de mantemento. 

si

non

si
non

si

si

non
non
non

non

non

si
non
non

non

non
non
non

Actividade telemática aula virtual
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

MÍNIMOS EXIXIBLES:

CIRCUITOS DIXITAIS

-Códigos binario, octal e hexadecimal. Funcionamento das portas lóxicas: AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR.

-Funcións lóxicas. Simplificaronse funcións lóxicas. Definiuse o diagrama lóxico dunha función lóxica e implementouse con portas lóxicas.

- Montaronse circuitos con portas lóxicas no entrenador ou simulador.

-Analizaronse e interpretaronse funcións, circuítos combinacionais. Interpretaronse os datasheet: patillaxe, funcionamento de Codificadoes,

- Decodificadores, Multiplexores e Demultiplexores.

-Analizaronse funcións e circuitos aritméticos. Suma y resta en binario. Circuitos sumadores/restadores.

-Analizaronse e interpretaronse circuitos secuenciales:

- Concepto e funcionamentos de biestables: RS, JK, T e D.
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- Interpretaronse datasheet, patillaxe e funcionamento de contadores síncronos e asíncronos.

-Simularonse e montaronse circuitos de combinacionais, circuitos aritméticos e circuitos secuenciais.

ELABORARONSE PROGRAMAS INFORMÁTICOS:

-Identificaronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa informático para a linguaxe C e os datos e operadores tipos desa lenguaxe.

-Escribironse e compilaronse programas sinxelos usando sentencias de control e introducindo comentarios no código

-Compilaronse e depuraronse programas sinxelos depurando os erros.

EQUIPAMENTOS MICROINFORMÁTICOS:

-Identificaronse os diferentes tipos de sistemas informáticos. 

-Concepto e características do sistema operativo. Funcións do sistema operativo.

-Instalación completa do S.O. (propietario baixo licencia e libre). Comprobouse a compatibilidade entre hardware e o S.0. a instalar.

- Crearonse particiones de disco.

-Configuraronse os parámetros básicos da instalación: Activouse conta de administrador. Crearonse contas de usuario. 

- Xestionaronse os perfís   de usuarios e grupos locais. Xestionaronse contraseñas.
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- Instalaronse máquinas virtuales (Virtualbox)

-Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte externo. Creación y restauración de imágenes con Clonezilla.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

a) Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas: NOTA MEDIA DA 1ª e  2ª AVALIACIÓN + Traballos de  ampliación do  terceiro trimestre (pun-

tuarán ata un máximo de 2 puntos).

b) Alumnado con algunha avaliación suspensa ou dúas avaliacións suspensas: 

- O profesor propoñerá actividades de recuperación sobre as actividades suspensas  ( peso 30 % ).  Puntuárase sobre 10 puntos e será necesario

obter unha nota mínima de 5.

- Farase unha proba presencial si se pode e as circuntacias do COVID o permiten, senón será telemática  pola plataforma ( peso 70 %).  Puntuára-

se sobre 10 puntos e será necesario obter unha nota mínima de 5.

- Unha vez obtidas as notas anteriores, e aprobadas as dúas avalicacións a nota da terceira será a media das dúas avaliacións, sumándoselle 2

puntos polas actividades de ampliación da terceira avaliación. 

- O alumno fará as actividades da terceira avaliación, si  dispón de tempo e sumarán 2 puntos. 

Unha vez avaliada e cualificada, aplicarase a fórmula seguinte, quedando como segue: NOTA MEDIA DA 1ª e 2ª AVALIACIÓN (da recuperación,

no seu caso) + actividades de ampliación sobre o terceiro trimestre ( puntuarán ata un máximo de 2 puntos ). Para este cálculo usaranse as notas

reais do alumno/a en cada avaliación  e será necesario superar cada unha das evaluacións por separado para realizar a media.
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1.- Exame ou probas------------------------------------------------------------- 70 %

2.- Traballos recuperación------------------------------------------------------ 30 %

3.- Actividades de ampliación da terceira avaliación sumarán -------- 20 % 

A nota máxima serán 10 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 CIRCUITOS DIXITAIS 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1. Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas 
características e as súas aplicacións. 

  CA1.1. Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos.

  CA1.2. Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

  CA1.3. Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada.

   CA1.4. Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e  
secuenciais.

  CA1.5. Montáronse ou simuláronse circuítos combinacionais e secuenciais.

  

Exercicios e  proba 
Exercicios  e proba 
Exercicios  e proba 

Exercicios e  proba 
Exercicios e  proba 
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Nº Unidade didáctica

2 ELABORAR PROGRAMAS INFORMÁTICOS. APLICACIÓN AO ARDUINO 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA5. Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, 
modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas 

 CA5.1. Distinguíronse os tipos de linguaxes de programación.

  CA5.2. Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa 
informático para a linguaxe elixida. 

 CA5.3. Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos 
sinxelos. 

 CA5.4. Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas 
creando e modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida.

  CA5.5. Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e 
os operadores propios da linguaxe elixida. 

 CA5.6. Introducíronse comentarios no código.

   CA5.7. Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na
linguaxe elixida. 

 CA5.8. Realizáronse operacións de E/S.

  CA5 9. Escribíronse e compiláronse programas  sinxelos.

  CA5.10. Probáronse e depuráronse os programas. 



Exercicios e proba 
Exercicios e proba 

Exercicios e proba 

Exercicios e proba 

Exercicios e proba 

Exercicios e proba 
Exercicios e proba  
Exercicios e proba 

Exercicios e proba 

Exercicios e proba 
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Nº Unidade didáctica

3 EQUIPAMIENTOS MICROINFORMÁTICOS 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA2. Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema 
de telecomunicacións e define a composición e as características dos seus 
elementos. 

 CA2.1. Determináronse as necesidades informáticas dos sistemas de 
telecomunicación. 

Exerciicio e proba 

X  RA3. Configura equipamentos informáticos, para o que examina as 
características requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o 
hardware e o software. 

 CA3.5. Cargáronse os sistemas operativos

 CA3.6. Configurouse o software do equipamento.

Exercicio e  proba 
exercicio e proba 

X  RA4. Configura servizos e funcións específicas no sistema informático, e 
planifica a súa implantación, tendo en conta as especificacións do sistema de 
telecomunicacións. 

  CA4.3. Configuráronse contas de usuario, perfís e políticas de contrasinais. 

 CA4.5. Utilizáronse ferramentas de virtualización e simulación do sistema 
informático. 

exercicio. E proba 
exercicio  e proba 

 

Nº Unidade didáctica

3 EQUIPAMIENTOS MICROINFORMÁTICOS 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación
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x  RA9. Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de diagnóstico
ou monitorización e efectuando a corrección das disfuncións 

 CA9.1. Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas dos 
sistemas informáticos e redes locais

Actividade  telemática sobre sistema
informático
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

O alumnado que teña suspensa algunha das dúas primeiras avaliacións ou as dúas avaliacións, podrán recuperalas durante o período da
terceira avaliación para iso proporánse actividades de recuperación de cada avaliación na plataforma e unha proba a través da platarma.

As actidades de recuperación consitirán en exercicios ou exercios  de simulacións con programas informáticos  que os alumnos deberán
entregar pola plataforma.

A ponderación das actidades de recuperación e a proba están indicadas no apartado de cualificación.

O alumnado terá que facer as actividades de recuperación correspondentes  a avaliación ou avaliacións suspensas.

So se cualificarán as actividades entregadas no prazo indicado. A proba terá un único intento e tempo limitado. Haberá probas distintas
segundo as avaliacións suspensas.

Para lograr a recuperación positiva   o alumnado deberá cumprir as seguintes condicións: obter en cada proba un mínimo de 5.  Si cumpre
este requesito sumánselle as actividades de recuperación e 2 puntos si fixo actividades de ampliación na terceira avaliación.

Proba final: 

Para o alumnado que despoís de celebrada a terceira avaliación, teña suspensas algunha das avaliacións ou as dúas, haberá un período de
recuperación ( 8 ao 19 de xuño ) no que se realizarán actividades de repaso, tanto pola plataforma como nas titorías presenciais ( se
poden ser ). Este alumno ten dereito a unha proba final con unha ponderación do 100%.

Para superar o módulo este alumnado debe ter unha cualificación na proba final de 5 puntos. Esta proba final será presencial si  as
circuntancias o permiten e no caso contrario telemática.

Esta  proba  basearase  en  contidos  indicados  como  mínimos  exisibles  nesta  programación  e  o  alumnado  terá  que  examinarse  das
avaliacións que ten suspensas.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

En distancia non hai PD
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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

Segundo os informes do titor e a Xefatura de estudos tódolos alumnos teñen ordenador e conexión a Internet para poder facer as tarefas e probas 
plantexadas a través da aula virtual. Aqueles alumnos que presentaban carencias foron solventadas coas conexións proporcionadas pola Xunta e 
ordenadores proporcionados pola Xunta ou o propio centro.

As actividades plantearanse para facer principalmente en papel de forma que poidan ser escaneadas e enviadas á Aula Virtual co smartphone do 
alumno. 
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