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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didác'ca)

1.1 Iden'ficación da unidade didác'ca

Nº Unidade didác'ca

2 Funcionalidade dos compoñentes das placas base e dos microprocesadores

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolvera-

se neste curso

(si, non)

� RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�fica a súa evo-
lución asociada á evolución dos microprocesadores.

� CA2.1 Enumeráronse os formatos de placas base dispoñibles no 
mercado.

Non Si

� RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�fica a súa evo-
lución asociada á evolución dos microprocesadores.

� CA2.2 Localizáronse e describíronse os �pos de conectadores para 
periféricos.

Si Si

� RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�fica a súa evo-
lución asociada á evolución dos microprocesadores.

� CA2.3 Enumeráronse os �pos de chipsets existentes. Non Non

� RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�fica a súa evo-
lución asociada á evolución dos microprocesadores.

� CA2.4 Localizáronse os zócolos para os módulos de memoria. Si Si

� RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�fica a súa evo-
lución asociada á evolución dos microprocesadores.

� CA2.5 Recoñecéronse os buses e as súas caracterís�cas principais. Si Si

� RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�fica a súa evo-
lución asociada á evolución dos microprocesadores.

� CA2.6 Describíronse as caracterís�cas e as u�lidades máis importan-
tes da configuración da placa base

Si Si

� RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�fica a súa evo-
lución asociada á evolución dos microprocesadores.

� CA2.7 Describíronse as caracterís�cas dos microprocesadores (fre-
cuencia, tensións, potencia, zócolos, etc.).

Non Non

� RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�fica a súa evo-
lución asociada á evolución dos microprocesadores.

� CA2.8 Describiuse a función dos disipadores e dos ven�ladores. Non Si

Nº Unidade didác'ca
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4 Ensamblaje de equipamientos microinformá�cos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolvera-

se neste curso

(si, non)

� RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que inter-
preta a documentación técnica, e verifica o resultado final.

� CA4.1 Seleccionáronse as ferramentas e os ú�les necesarios para a 
ensamblaxe de equipamentos microinformá�cos.

Si Non

� RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que inter-
preta a documentación técnica, e verifica o resultado final.

� CA4.2 Interpretouse a documentación técnica dos compoñentes 
para ensamblar nos idiomas máis empregados pola industria.

Non Non

� RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que inter-
preta a documentación técnica, e verifica o resultado final.

� CA4.3 Determinouse o sistema de apertura e pechamento do chasis,
así como os sistemas de fixación para ensamblar e desensamblar os 
elementos do equipamento.

Non Non

� RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que inter-
preta a documentación técnica, e verifica o resultado final.

� CA4.4 Ensambláronse conxuntos de placa base, microprocesador e 
elementos de refrixeración en varios modelos de chasis, segundo as 
especificacións dadas.

Si Non

� RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que inter-
preta a documentación técnica, e verifica o resultado final.

� CA4.5 Ensambláronse os módulos de memoria RAM, os discos fixos, 
as unidades de lectura e gravación en soportes de memoria auxiliar, 
e o resto dos compoñentes da unidade central.

Si Non

� RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que inter-
preta a documentación técnica, e verifica o resultado final.

� CA4.6 Configuráronse parámetros básicos do conxunto accedendo á 
configuración da placa base.

Si Non

� RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que inter-
preta a documentación técnica, e verifica o resultado final.

� CA4.7 Executáronse u�lidades de revisión e diagnós�co para verifi-
car as prestacións do conxunto ensamblado.

Non Non

� RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que inter-
preta a documentación técnica, e verifica o resultado final.

� CA4.8 Realizouse un informe de montaxe. Non Non

Nº Unidade didác'ca

6 Mantemento e reparación de equipamentos microinformá�cos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolvera-

se neste curso
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(si, non)

� RA6 - Mantén equipamentos informá�cos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas.

� CA6.1 Recoñecéronse os sinais acús�cos e visuais que avisan de pro-
blemas no hardware dun equipamento.

Non Non

� RA6 - Mantén equipamentos informá�cos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas.

� CA6.2 Iden�ficáronse e arranxáronse as avarías producidas por so-
brequecemento do microprocesador.

Si Non

� RA6 - Mantén equipamentos informá�cos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas.

� CA6.3 Iden�ficáronse e arranxáronse avarías @picas dun equipamen-
to microinformá�co (mala conexión de compoñentes, incompa�bili-
dades, problemas en discos fixos, sucidade, etc.).

Si Non

� RA6 - Mantén equipamentos informá�cos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas.

� CA6.4 Iden�ficáronse e arranxáronse problemas mecánicos en equi-
pamentos microinformá�cos (fallos en soldaduras, en engrenaxes de
compoñentes, etc.).

Non Non

� RA6 - Mantén equipamentos informá�cos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas.

� CA6.5 Subs�tuíronse compoñentes deteriorados. Non Non

� RA6 - Mantén equipamentos informá�cos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas.

� CA6.6 Verificouse a compa�bilidade dos compoñentes subs�tuídos. Si Non

� RA6 - Mantén equipamentos informá�cos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas.

� CA6.7 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes. Si Non

� RA6 - Mantén equipamentos informá�cos, para o que interpreta as 
recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións coas súas cau-
sas.

� CA6.8 Elaboráronse informes de avaría (reparación ou ampliación). Non Non

Nº Unidade didác'ca

9 Aplicacións de novas tendencias en equipamentos informá�cos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible Desenvolvera-

se neste curso
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(si, non) (si, non)

� RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos mi-
croinformá�cos, e iden�fica as súas vantaxes tendo en conta as ca-
racterís�cas de uso dos equipamentos.

� CA9.1 Recoñecéronse as novas posibilidades para lle dar forma ao 
conxunto do chasis e a placa base.

Non Non

� RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos mi-
croinformá�cos, e iden�fica as súas vantaxes tendo en conta as ca-
racterís�cas de uso dos equipamentos.

� CA9.2 Describíronse as prestacións e as caracterís�cas dalgunhas das
plataformas semiensambladas ( barebones ) máis representa�vas do
momento.

Si Non

� RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos mi-
croinformá�cos, e iden�fica as súas vantaxes tendo en conta as ca-
racterís�cas de uso dos equipamentos.

� CA9.3 Describíronse as caracterís�cas dos computadores de entrete-
mento mul�media (HTPC), os chasis e os compoñentes específicos 
empregados na súa ensamblaxe.

Si Non

� RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos mi-
croinformá�cos, e iden�fica as súas vantaxes tendo en conta as ca-
racterís�cas de uso dos equipamentos.

� CA9.4 Describíronse as caracterís�cas diferenciais que demandan os 
equipamentos informá�cos empregados noutros campos específicos
de aplicación.

Non Non

� RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos mi-
croinformá�cos, e iden�fica as súas vantaxes tendo en conta as ca-
racterís�cas de uso dos equipamentos.

� CA9.5 Avaliouse a presenza da informá�ca móbil como mercado 
emerxente, cunha alta demanda en equipamentos e disposi�vos con
caracterís�cas específicas: móbiles, PDA, navegadores, etc.

Si Non

� RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos mi-
croinformá�cos, e iden�fica as súas vantaxes tendo en conta as ca-
racterís�cas de uso dos equipamentos.

� CA9.6 Avaliouse a presenza do modding como corrente alterna�va á 
ensamblaxe de equipamentos microinformá�cos.

Si Non

� RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos mi-
croinformá�cos, e iden�fica as súas vantaxes tendo en conta as ca-
racterís�cas de uso dos equipamentos.

� CA9.7 Instaláronse sistemas opera�vos adaptados para o seu uso en 
disposi�vos con caracterís�cas específicas.

Si Non

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación posi'va e os criterios de cualificación

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Unidade 1:

CA1.1 Recoñecéronse as unidades de medida que describen as caracterís�cas dos compoñentes Hsicos dun equipamento microinformá�co.

CA1.2 Describíronse os bloques que compoñen un equipamento microinformá�co e as súas funcións.

CA1.3 Relacionáronse os bloques internos coa súa funcionalidade.
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CA1.4 Iden�ficáronse os elementos que compoñen cada bloque.

CA1.5 Describíronse as caracterís�cas principais dos elementos que compoñen cada bloque.

Unidade 3:

CA3.2 Iden�ficáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxiliares, etc.).

CA3.3 Iden�ficáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión (gráficos, LAN, modems, etc.).

CA3.5 Iden�ficáronse os periféricos @picos dun equipamento.

Unidade 10:

CA10.2 Subs�tuíronse consumibles en periféricos de impresión estándar.

CA10.5 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación doutros periféricos mul�media.

Unidade 11:

CA11.2 Respectáronse, en todo momento, as normas de seguridade.

CA11.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

Criterios de cualificación. Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas:

- Terceira avaliación: Realizarase a media aritmé�ca das cualificacións correspondentes á primeira e segunda avaliacións. Este resultado poderase incrementar ata 2 PUNTOS en función das tarefas presentadas ao longo do confi-
namento.

- Nota final. Calcularase realizando a media aritmé�ca das notas das tres avaliacións. Compre recordar que, para aqueles alumnos aprobados, a nota da 3ª avaliación que aparece no bole@n de cualificacións xa é a nota final calcu-
lada segundo este criterio.

Alumnado con 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas. Véxase apartado 6a.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didác�ca)

Nº Unidade didác'ca

1ª

aval.

2ª

aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación

X � RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento mi-
croinformá�co, e iden�fica a súa función.

� CA1.1 Recoñecéronse as unidades de medida que describen as caracterís�cas 
dos compoñentes Hsicos dun equipamento microinformá�co.

X � RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento mi-
croinformá�co, e iden�fica a súa función.

� CA1.2 Describíronse os bloques que compoñen un equipamento microinfor-
má�co e as súas funcións.

X � RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento mi-
croinformá�co, e iden�fica a súa función.

� CA1.3 Relacionáronse os bloques internos coa súa funcionalidade.

X � RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento mi-
croinformá�co, e iden�fica a súa función.

� CA1.4 Iden�ficáronse os elementos que compoñen cada bloque.

X � RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun equipamento mi-
croinformá�co, e iden�fica a súa función.

� CA1.5 Describíronse as caracterís�cas principais dos elementos que compoñen
cada bloque.

X � RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento mi-
croinformá�co estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes.

� CA3.2 Iden�ficáronse e manipuláronse os compoñentes básicos (módulos de 
memoria, discos fixos e as súas controladoras, soportes de memorias auxilia-
res, etc.).

X � RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento mi-
croinformá�co estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes.

� CA3.3 Iden�ficáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión 
(gráficos, LAN, modems, etc.).

X � RA3 - Analiza a función dos compoñentes que integran un equipamento mi-
croinformá�co estándar, e compara prestacións de diversos fabricantes.

� CA3.5 Iden�ficáronse os periféricos @picos dun equipamento.

X � RA10 - Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacións de fábri-
ca dos equipamentos e relaciona as disfuncións coas súas causas.

� CA10.2 Subs�tuíronse consumibles en periféricos de impresión estándar.
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X � RA10 - Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacións de fábri-
ca dos equipamentos e relaciona as disfuncións coas súas causas.

� CA10.5 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación doutros periféricos 
mul�media.

X � RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental, iden�ficando os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para previr estes riscos.

� CA11.2 Respectáronse, en todo momento, as normas de seguridade.

X � RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental, iden�ficando os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para previr estes riscos.

� CA11.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

6.a) Procedemento para definir as ac�vidades de recuperación 

Durante o período de confinamento e ata a semana anterior a avaliación final, propoñeranse unha serie de ac�vidades na aula virtual ou mediante correo electrónico, des�nadas a aqueles alumnos con algunha avaliación penden-
te. A realización correcta destas ac�vidades, segundo os instrumentos definidos no cadro anterior, permi�rá a recuperación de ditas avaliacións.

Para aqueles alumnos que non entreguen ou realicen correctamente as ac�vidades propostas, contémplase a posibilidade de realizar unha proba telemá�ca individual na semana anterior á avaliación final.

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

Non procede.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educa�vo para o alumnado que non responda globalmente aos obxec�vos programados

Para aqueles alumnos que se observe que non están seguindo o formato de traballo proposto durante o período de confinamento ou que non son capaces de seguir o ritmo marcado, contémplase a posibilidade de realizar un se-
guimento individualizado, mediante mensaxería da aula virtual, chamadas telefónicas ou videochamadas, para solucionar as dúbidas que poidan ter e guialos na realización das tarefas propostas.
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