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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 ENSAMBLAXE E DIAGNÓSTICO

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacións de 
fábrica dos equipamentos e relaciona as disfuncións coas súas 
causas.

 CA 10.1, CA 10.2, CA 10.3, CA 10.4, CA 10.5, CA 10.6, CA 10.7 SI SI Proba Escrita

 Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e 
os equipamentos para previr estes riscos.

 CA 11.1, CA 11.2, CA 11.3, CA 11.4, CA 11.5, CA 11.6, CA 11.7, CA 
11.8

SI SI Proba Escrita

 Ensambla un equipamento microinformático, para o que interpreta 
a documentación técnica, e verifica o resultado final. 

 CA 4.1, CA 4.2, CA 4.3, CA 4.4, CA 4.5, CA 4.6, CA 4.7, CA 4.8 SI SI Proba Escrita
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Nº Unidade didáctica

6 MANTEMENTO DE HARDWARE

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 Mantén equipamentos informáticos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as 
disfuncións coas súas causas.

 CA 6.1, CA 6.2, CA 6.3, CA 6.4, CA 6.5, CA 6.6, CA 6.7, CA 6.8 SI NON

 Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a 
documentación técnica.

 CA 7.1, CA 7.2, CA 7.3, CA 7.4, CA 7.5, CA 7.6, CA 6.7, CA 7.8, CA 7.8, 
CA 7.9, CA 7.10, CA 7.11

SI NON

 Instala software nun equipamento informático 
utilizando unha imaxe almacenada nun soporte 
de memoria, e xustifica o procedemento seguido.

 CA 8.1, CA 8.2, CA 8.3, CA 8.4 SI NON

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

Para aprobar o módulo o alumno deberá obter unha puntuación igual ou superior a un cinco en cada unha das avaliacións trimestrais. A cualificación final do módulo será a media aritmética das cualificacións de cada avaliación 
trimestral redondeada ao número natural máis próximo. Para calcular esta media se terá en conta a nota real de cada avaliación trimestral cun decimal en lugar da que aparece no boletín. En caso de non superar algunha 
avaliación a nota final do módulo será o mínimo da media aritmética e un catro.

Non se terá en conta a actitude do alumno na clase e polo tanto da sua asistencia regular á mesma. Nin tampouco os apuntes tomados a man polo alumno durante as clases.

Durante a terceira avaliación o profesor propoñerá unha serie de exercicios a través de plataforma de teleformación que deberán ser entregados polo alumno para poder acadar unha avaliación positiva.
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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 Nocións básicas de electricidade, electrónica e prevención de riscos.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento 
microinformático, e identifica a súa función. 

 CA 1.1 Proba escrita

X  Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas 
súas unidades características.

 CA 5.1, CA 5.2, CA 5.3, CA 5.4, CA 5.5, CA 5.6, CA 5.7, CA 5.8 Proba escrita

X  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental,
identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
previr estes riscos. 

 CA 11.1, CA 11.2, CA 11.3, CA 11.4, CA 11.5, CA 11.6, CA 11.7, CA 11.8 Proba escrita

Nº Unidade didáctica

2 Funcionalidade dos compoñentes das placas base e dos microprocesadores

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento 
microinformático, e identifica a súa función. 

 CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5, CA 1.6 Proba escrita

X  Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á 
evolución dos microprocesadores. 

 CA 2.1, CA 2.2, CA 2.6 Proba escrita

Nº Unidade didáctica
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3 Selección de compoñentes de equipamentos microinformáticos estándar e identificación dos bloques funcionais dun sistema microinformático

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á 
evolución dos microprocesadores. 

 CA 2.3, CA 2.4, CA 2.5, CA 2.7, CA 2.8 Proba escrita

X  Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento 
microinformático estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes. 

 CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4, CA 3.5, CA 3.6 Proba escrita

Nº Unidade didáctica

4 Programación con Arduino

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento 
microinformático, e identifica a súa función. 

 CA 1.1 Proba escrita

X  Recoñece a arquitectura de placas base e identifica a súa evolución asociada á 
evolución dos microprocesadores. 

 CA 2.5 Proba escrita

X  Mide parámetros eléctricos, identificando o tipo de sinal e a súa relación coas 
súas unidades características.

 CA 5.1, CA 5.2, CA 5.3 Proba escrita

X  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental,
identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para
previr estes riscos. 

 CA 11.1 Proba escrita

X  Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos microinformáticos, e
identifica as súas vantaxes tendo en conta as características de uso dos 
equipamentos.

 CA 9.1, CA 9.2, CA 9.3, CA 9.4, CA 9.5, CA 9.6, CA 9.7 Proba escrita

Páxina 5 de 6



6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

As actividades de recuperación consistirán na entrega dunha serie de traballos e exercicios propostos polo profesor na plataforma de teleformación.

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 será unha proba obxectiva onde se avaliarán tódolos contidos do curso. Será común para o alumnado con perda de dereito e para o alumnado de segundo que non poida asistir a clase con 
regularidade. Constará dunha parte teórica cunha duración máxima de 120 minutos e unha parte práctica cunha duración máxima de 120 minutos. Para superar a proba será preciso superar a parte teórica e a parte práctica, e dicir
obter unha puntuación igual ou maior que 5 en cada unha das partes.

8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Aos alumnos nesta situación que manifesten o suficiente grado de implicación e motivación para superar as súas dificultades se lles propoñerán actividades de avaliación moi similares ás realizadas na clase para que as fagan na 
casa. Unha vez rematadas serán cualificadas polo profesor e se terán en conta na avaliación trimestral correspondente.
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