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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 Protocolo IP.

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA4 -  Prepara os equipamentos da rede local configurando os 
protocolos axeitados. 

 CA4.3 - Identificouse o ámbito de rede dos equipamentos. 
 CA6.3 - Verificáronse os protocolos de comunicacións. 

Si Si Simulación de protocolos configurables,
Avaliación por lista de cotexo Para a parte de

enrutamento dinámico 

 RA6 -  Mantén unha rede local, para o que interpreta 
recomendacións de fábrica do hardware e do software, e establece 
a relación entre as disfuncións e as súas causas. 

 CA6.3 - Verificáronse os protocolos de comunicacións. 


Si Si Simulación de protocolos
configurables,.Avaliación por lista de cotexo

Para a parte de enrutamento dinámico 
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Nº Unidade didáctica

6 Redes  Ip

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA4 -  Prepara os equipamentos da rede local configurando os 
protocolos axeitados.  (No referido a Ip version 6)

 CA4.4 - Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a 
configuración dos parámetros básicos nos equipamentos. 

 CA4.5 - Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos. 


si si Simulación de protocolos configurables,
Avaliación por lista de cotexo para Configurar

o stack IP e IPv6 

 RA6 -  Mantén unha rede local, para o que interpreta 
recomendacións de fábrica do hardware e do software, e establece 
a relación entre as disfuncións e as súas causas.   (No referido a ip 
versión 6)

 CA4.4 - Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a 
configuración dos parámetros básicos nos equipamentos. 

 CA4.5 - Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos. 
 CA6.4 - Empregáronse aplicacións de verificación do funcionamento 

da rede. 

si si Simulación de protocolos configurables,
Avaliación por lista de cotexo para Configurar

tunelización ipv6 sobre ipv4
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Nº Unidade didáctica

7 Redes sen fíos

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA5 -  Monta a estrutura de redes locais sen fíos, para o que 
identifica e selecciona os seus compoñentes. 

 CA5.1 - Identificáronse as características funcionais das redes sen 
fíos. 

 CA5.2 - Identificáronse os xeitos de funcionamento das redes sen 
fíos. 

 CA5.3 - Recoñecéronse os elementos das redes sen fíos. 
 CA5.5 - Instaláronse adaptadores e puntos de acceso sen fíos. 
 CA5.8 - Comprobouse a conectividade entre dispositivos e 

adaptadores sen fíos.

Non

( O contido de
está  unidade

volvese a tratar
no segundo

curso do ciclo,
en varios
módulos)

Si

(parcialmente)

Simulación de protocolos configurables,
Avaliación por lista de cotexo para Configurar
equipamentos   como routeres sen fios,puntos

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

Para alcanzar a avaliación positiva sera suficiente con acadar unha media de 5 en os criterios de avaliación correspondentes á primeira e segunda avaliación.

Para os alumnos que teñan que recuperar ditas avaliacións será suficiente que obteñan unha calificación media de 5 nas actividades de recuperación plantexadas no apartado 6. Dada a reducción significativa dos criterios 
requeridos para a recuperación a calificación máxima que recibirá o alumnado que recupere será de 6, que poderán mellorar co traballo adicional do terceiro trimestre que se contempla mais abaixo.

Tendo en conta que se excluyen da avaliación de  estos mínimos os contidos desenvoltos a partir da declaración do estado de alarma e que se listan a continuación:

- Dentro da unidade 5 , todos os contidos avaliables relativos ó enrutamento dinámico.
- Na unidade 6 todos os contidos avaliables relativos a Ip versión 6.
- A unidade 7 (Redes sen fíos) completa.

Os alumnos que aproben ou recuperen a 1ª e a 2ª avaliación. Poderán subir nota co seguinte criterio: 

   Incremento da nota = (20% da nota media da 1ª e 2ª avaliacións) x  (media das tarefas  do módulo na Aula Virtual, correspondentes a o 3º trimestre) / 10

(el redondeo será hacia arriba si la primera cifra decimal sea  mayor  o igual 2)

Sendo o límite obviamente a calificación de 10.
Este incremento so é aplicable a os alumnos que teñan aprobadas ou recuperadas a 1ª e a 2ª avaliación. 
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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 Introducción ás redes de comunicacións.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1 -  Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás 
características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus 
compoñentes. 

 CA1.1 - Describíronse os principios de funcionamento das redes locais. 
 CA1.5 - Recoñeceuse o mapa físico da rede local. 


Avaliación mediante tarefas na aula virtual.
Simulación software con resultado captura de

pantalla.
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Nº Unidade didáctica

2 Aspectos físicos das transmisións.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA2 -  Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e 
selecciona os seus compoñentes. 

 CA1.4 - Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión. 
 Conecta correctamente os cables nos dispositivos de interconexión no 

simulador de red

Avaliación mediante tarefas na aula virtual.
Entrega de simulación software  avaliable.

 

 

 

Nº Unidade didáctica

3 Concentradores e conmutadores.

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA3 -  Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos 
estándares requiridos. 

 CA3.8 - Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores. 
  CA3.9 - Creáronse e configuráronse as redes virtuais de área local (VLAN). 

Avaliación mediante tarefas na aula virtual.
Entrega de simulación software  avaliable. 

x  RA6 -  Mantén unha rede local, para o que interpreta recomendacións de 
fábrica do hardware e do software, e establece a relación entre as disfuncións 
e as súas causas. 

 CA3.8 - Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores. 
  CA3.9 - Creáronse e configuráronse as redes virtuais de área local (VLAN). 

Conforme a un conxunto de requerimentos para a rede.

Avaliación mediante tarefas na aula virtual.
Entrega de simulación software  avaliable.
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Nº Unidade didáctica

5 Protocolo  IP

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA4 -  Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos 
axeitados. 

 CA6.3 - Verificáronse os protocolos de comunicacións. 
 Elixironse correctamente o direccionamento conforme os requerimentos de 

dimensionado das redes (Ipv4)
 Configuranse correctamente as dirección (Ipv4)nos dispositivos de rede
 Configuraronse rutas estáticas (Ipv4)  nos routeres conforme as  necesidades 

de conectividade da rede. 

-Avaliación mediante tarefas na aula virtual.
Entrega de simulación software  avaliable.

 

Nº Unidade didáctica

6 Redes  IP

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA4 -  Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos 
axeitados. 

  RA6 -  Mantén unha rede local, para o que interpreta recomendacións de 
fábrica do hardware e do software, e establece a relación entre as disfuncións 
e as súas causas. 

 CA4.5 - Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos. 
 Verificouse a conectividade de rede e as opcións principais dos protocolos de 

control de rede.

-Avaliación mediante tarefas na aula virtual.
Entrega de simulación software  avaliable.
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Pasos do procedemento:

- Plantexaranse leccións de repaso en formato video na aula virtual do centro.
- Plantexaranse tarefas con fecha límite de entrega, nunha sección especifica do curso de Redes de Area Local, na aula virtual do centro.

- Comunicarase a subida de esas tarefas cos recursos de notificación da propia aula virtual, na que está inscrito todo o alumnado actual do módulo, mediante a conta de correo electrónico que
suministraron a principio de curso.
- Calificaranse cunha nota entre 1 e 10 as tarefas entregadas en plazo.

- Obterase a calificación definitiva como media das calificacións individuais das tarefas. 

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

Non existe neste módulo alumnado oque se lle teña aplicado a perda de avaliación continua.
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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 aqueles alumnos que amosando unha participación activa nas actividades de recuperación teñan dificultades para responder globalmente os obxectivos programados, poderán, baixo demanda (solicitandoo via correo o outros
medios), obter explicacións adaptadas en formato video ou video conferencia, dadas as circustancias actuais.
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