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

As diferenzas que introduce o estado de alarma nesta ensinanza son: 

 As titorías presenciais no centro, que non son obrigatorias, pasan a ser telemáticas empregando o servizo de videoconferencia Cisco Webex que a 

consellería puxo á disposición da comunidade educativa. 

 As probas de avaliación, quizais non se poidan celebrar de forma presencial. Nese caso faranse de maneira online. 

 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Aplicación de técnicas de seguridade en rede. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 -  Aplica técnicas de seguridade da rede, identificando as amea-
zas máis comúns e configurando os recursos do sistema para a súa 
protección. 

 CA5.1 - Identificáronse as ameazas de seguridade en redes.  

Si Si Proba escrita 

     CA5.2 - Recoñecéronse os métodos para protexer as redes.  Si Si Proba escrita 

     CA5.3 - Configurouse a seguridade básica do encamiñador.  Si Si Lista de cotexo 

     CA5.4 - Configuráronse as listas de control de acceso (ACL) na rede.  Si Si Proba escrita 

     CA5.5 - Aplicáronse listas ACL aos interfaces do encamiñador.  Si Si Proba escrita 

     CA5.6 - Aplicáronse os protocolos de seguridade en internet (IPsec).  Si Si Lista de cotexo 

     CA5.7 - Configuráronse protocolos e dispositivos de autenticación 
en redes privadas virtuais (VPN).  

Si Si Lista de cotexo 



 

 

Páxina 3 de 10 

 

     CA5.8 - Configuráronse dispositivos como pasarela de acceso á rede 
interna (DMZ).  

Si Si Proba escrita 

     CA5.9 - Documentáronse as intervencións.  Non Si Lista de cotexo 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Mantemento de redes telemáticas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA6.1 - Relacionáronse as avarías coas tipoloxías e as características 
das redes.  

Si Si Proba escrita 

     CA6.2 - Aplicouse o plan de mantemento preventivo.  Si Si Lista de cotexo 

     CA6.3 - Identificáronse síntomas de avarías.  Si Si Lista de cotexo 

     CA6.4 - Monitorizáronse as redes telemáticas.  Si Si Lista de cotexo 

     CA6.5 - Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento 
responsable da disfunción.  

Si Si Lista de cotexo 

     CA6.6 - Restituíuse o funcionamento seguindo o protocolo de posta 
en servizo.  

Si Si Lista de cotexo 

     CA6.7 - Actualizáronse os históricos de avarías e o programa de 
mantemento.  

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

Os mínimos exixibles previstos no módulo son: 

 Configurou encamiñadores, para o que analiza a súa función nas redes de comunicacións, utilizando instruccións e comandos específicos. 

 Implementou redes de acceso local virtual VLAN e xustificar a súa utilización, configurando os conmutadores. 

 Implementou o acceso a redes de área ampla WAN  configurando os dispositivos de conexión. 

 Verificou a posta en servizo de redes telemáticas realizando medidas e aplicando criterios de certificación. 

 Recoñeceu a aplicación das técnicas de seguridade da rede, identificando as ameazas máis comúns e configurando os recursos do sistema para a súa protección. 

 Recoñeceu o mantemento preceptivo das redes telemáticas, aplicando procedementos de medida ou monitorizión e tendo en conta a relación entre as disfuncións ou avarías e as súas causas. 

 

Os instrumentos de avaliación, asi coma os criterios de cualificación, previstos na programación son: 

 Proba teórica-práctica presencial de carácter obrigatorio (70% da nota): Realizarase un único exame por cada avaliación. Este exame será presencial e de obrigatoria asistencia.  

 Tarefas en liña (20% da nota) correspondentes a cada unha das unidades didácticas. As tarefas que se entreguen fora de prazo non se valorarán. Será obrigatorio a realización previa e superación do cuestionario da uni-
dade didáctica correspondente. 

 Participar activamente nos foros de cada unidade (10% da nota): unha participación activa e, sobre todo, útil, no sentido de plantexar dúbidas e temas interesantes da unidade didáctica ou resolve-las dubidas doutros 
compañeiros do foro exitósamente. 

A única modificación nos instrumentos de avaliación é que se a proba non se pode celebrar de forma presencial, realizarase de maneira telemática. 

 

Dado que os contidos da primeira e segunda avaliación se impartiron con normalidade, e que nesta terceira avaliación se van impartir os contidos previstos, aínda que sen mínimos exixibles, os criterios de cualificación serán os 
mesmos que estaban previstos na programación da materia facendo as seguintes modificacións para que a avaliación das actividades realizadas nesta fase non presencial so teña valor positivo para a cualificación do alumnado: 

 Na terceira avaliación non hai mínimos exixibles. 

 Farase un dobre calculo da nota final, e elíxese a maior delas. Para facer o dobre calculo farase a media das dúas primeiras avaliacións e a media das tres avaliacións. 
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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 Encamiñadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA1.1 - Identificouse a función dos encamiñadores nas redes de datos.  
Proba escrita 

X       CA1.2 - Caracterizouse o hardware e o software do encamiñador.  Lista de cotexo 

X       CA1.3 - Determináronse os medios de transmisión máis axeitados para cada 
interface do encamiñador.  

Lista de cotexo 

X       CA1.5 - Utilizáronse diferentes modos de acceso e comandos básicos para 
configurar o encamiñador.  

Lista de cotexo 

X       CA1.6 - Definíronse os tipos de protocolos de encamiñamento.  Proba escrita 

X       CA1.7 - Configurouse o encamiñador segundo diversos tipos de encamiña-
mentos, direccionamento e protocolos.  

Lista de cotexo 

X       CA1.8 - Verificouse a configuración do encamiñador.  Lista de cotexo 
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Nº Unidade didáctica 

2 Switches 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA2.1 - Caracterizáronse diversos tipos de VLAN.  
Proba escrita 

X     CA2.2 - Definiuse a función dun switch nunha rede VLAN.  Proba escrita 

X     CA2.4 - Realizouse unha configuración básica dun switch.  Lista de cotexo 

X     CA2.5 - Interpretouse a información visual do switch.  Lista de cotexo 

X     CA2.6 - Configurouse a VLAN.  Lista de cotexo 

X     CA2.7 - Conectáronse varios switches.  Lista de cotexo 

X     CA2.8 - Verificouse o funcionamento da rede.  Lista de cotexo 

X     CA2.9 - Realizouse a interconexión de varias VLAN a través dun encamiñador.  Lista de cotexo 
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Nº Unidade didáctica 

3 Redes de área extensa 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 -  Implementa o acceso a redes de área ampla (WAN) configurando os 
dispositivos de conexión. 

 CA3.1 - Definíronse as características das redes WAN.  
Proba escrita 

 X    CA3.2 - Identificouse a tecnoloxía de conexión a unha rede WAN.  Proba escrita 

 X    CA3.3 - Identificáronse diversos tipos de conexións coa rede.  Proba escrita 

 X    CA3.4 - Configuráronse accesos á rede.  Lista de cotexo 

 X    CA3.5 - Verificouse o acceso á rede.  Lista de cotexo 

 X    CA3.6 - Distinguíronse os protocolos NAT e PAT coas súas características.  Proba escrita 

 X    CA3.7 - Documentáronse as intervencións.  Lista de cotexo 
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Nº Unidade didáctica 

4 Posta en servizo de redes telemáticas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA4.2 - Interconectáronse as redes xerárquicas con cables e sen fíos.  
Lista de cotexo 

 X    CA4.3 - Integráronse os equipamentos e os periféricos.  Lista de cotexo 

 X    CA4.4 - Verificouse a conectividade con redes exteriores.  Lista de cotexo 

 X    CA4.5 - Configurouse o protocolo SNMP.  Proba escrita 

 X    CA4.6 - Realizáronse operacións de posta en servizo.  Lista de cotexo 

 X    CA4.7 - Aplicouse o protocolo de posta en servizo.  Lista de cotexo 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades de recuperación previstas na programación son: 

 A entrega das tarefas non aprobadas por parte do alumnado. 

 Unha proba escrita de carácter teórico-práctico para recuperar as partes que non superou o alumno nas distintas evaluacións. 

A única modificación, no caso de que en xuño non se poida facer a proba escrita no centro, é que esta pasaría a ser telemática 

 

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

Non procede. 
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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 

Non procede. 

 

 


