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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

1 Caracterización dos sistemas opera�vos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolvera-

se neste curso

(si, non)

� RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�-
vos e os sistemas de ficheiros, e iden�fica os seus elementos.

� CA1.1 Iden�ficáronse e describíronse os elementos funcionais dun 
sistema informá�co.

Si Si

� RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�-
vos e os sistemas de ficheiros, e iden�fica os seus elementos.

� CA1.2 Codificouse e relacionouse a información en varios sistemas 
de representación.

Si Si

� RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�-
vos e os sistemas de ficheiros, e iden�fica os seus elementos.

� CA1.3 Analizáronse as funcións dos sistemas opera�vos. Si Non

� RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�-
vos e os sistemas de ficheiros, e iden�fica os seus elementos.

� CA1.4 Describiuse a arquitectura dos sistemas opera�vos. Si Non

� RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�-
vos e os sistemas de ficheiros, e iden�fica os seus elementos.

� CA1.5 Iden�ficáronse os procesos e os seus estados. Non Non

� RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�-
vos e os sistemas de ficheiros, e iden�fica os seus elementos.

� CA1.6 Iden�ficáronse as posibilidades de par�ción do subsistema de 
almacenaxe.

Si Si

� RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�-
vos e os sistemas de ficheiros, e iden�fica os seus elementos.

� CA1.7 Describiuse a estrutura e a organización do sistema de fichei-
ros.

Non Non

� RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�-
vos e os sistemas de ficheiros, e iden�fica os seus elementos.

� CA1.8 Constatouse a u�lidade dos sistemas transaccionais e as súas 
repercusións ao seleccionar un sistema de ficheiros.

Non Non

Nº Unidade didác'ca
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4 Administración dos sistemas opera�vos monoposto

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolvera-

se neste curso

(si, non)

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.1 Configuráronse per=s de usuario e grupo. Si Non

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.2 U�lizáronse ferramentas gráficas para describir a organización
dos ficheiros do sistema.

Non Non

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.3 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesi-
dades puntuais.

Non Non

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.4 Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesi-
dades puntuais.

Non Non

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.5 Aplicáronse criterios para o óp�mo aproveitamento da me-
moria dispoñible.

Si Non

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.6 Analizouse a ac�vidade do sistema a par�r das trazas xeradas 
polo propio sistema.

Si Non

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.7 Dispuxéronse os disposi�vos de almacenaxe para un óp�mo 
funcionamento.

Si Non

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.8 Recoñecéronse e configuráronse os recursos compar�bles do 
sistema.

Non Non

� RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas ope-
ra�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

� CA4.9 Interpretouse a información de configuración do sistema ope-
ra�vo.

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

MÍNIMOS ESIXIBLES:

Unidade 2:

CA2.4 Creáronse e formatáronse as par�cións necesarias nos disposi�vos de almacenaxe.

CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.6 Instalouse o sistema opera�vo.

CA2.8 Instaláronse os controladores de disposi�vo necesarios.

CA2.10 Respectáronse as normas de u�lización do soCware (licenzas).

CA2.11 Traballouse con sistemas opera�vos libres e propietarios.

Unidade 3:

CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

CA3.4 Dis�nguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.

CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.

CA3.8 Realizouse a instalación dos parches do sistema opera�vo e das versións actuais dos controladores de disposi�vos.

CA3.9 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema opera�vo.

CA3.12 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de u�lidades.

CA3.13 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema opera�vo.

Unidade 5:

CA5.1 Iden�ficáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.

CA5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.

CA5.4 U�lizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.

CA5.5 U�lizáronse outros comandos habituais propios do sistema opera�vo.

CA5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.

CA5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.

Unidade 6:

CA6.3 Analizáronse as principais ferramentas para a creación e a u�lización de máquinas virtuais.

CA6.4 Instalouse soCware libre e propietario para a creación de máquinas virtuais.

CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a par�r de sistemas opera�vos libres e propietarios.

CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

CA6.8 Relacionouse a máquina virtual co sistema opera�vo anfitrión.
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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 boleGn 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 � RA2 - Instala sistemas opera�vos, para o que consulta e interpreta a documen-
tación técnica.

� CA2.4 Creáronse e formatáronse as par�cións necesarias nos disposi�vos de 
almacenaxe.

X � RA2 - Instala sistemas opera�vos, para o que consulta e interpreta a documen-
tación técnica.

� CA2.5 Configuráronse parámetros básicos da instalación.

X � RA2 - Instala sistemas opera�vos, para o que consulta e interpreta a documen-
tación técnica.

� CA2.6 Instalouse o sistema opera�vo.

X � RA2 - Instala sistemas opera�vos, para o que consulta e interpreta a documen-
tación técnica.

� CA2.8 Instaláronse os controladores de disposi�vo necesarios.

X � RA2 - Instala sistemas opera�vos, para o que consulta e interpreta a documen-
tación técnica.

� CA2.10 Respectáronse as normas de u�lización do soCware (licenzas).

X � RA2 - Instala sistemas opera�vos, para o que consulta e interpreta a documen-
tación técnica.

� CA2.11 Traballouse con sistemas opera�vos libres e propietarios.

X � RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas opera�vos, para o 
que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos.

� CA3.2 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.

X � RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas opera�vos, para o 
que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos.

� CA3.4 Dis�nguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.

X � RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas opera�vos, para o 
que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos.

� CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.

X � RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas opera�vos, para o 
que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos.

� CA3.8 Realizouse a instalación dos parches do sistema opera�vo e das versións
actuais dos controladores de disposi�vos.
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X � RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas opera�vos, para o 
que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos.

� CA3.9 Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema 
opera�vo.

X � RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas opera�vos, para o 
que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos.

� CA3.12 Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de u�lidades.

X � RA3 - Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas opera�vos, para o 
que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos.

� CA3.13 Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema opera�vo.

X � RA6 - U�liza máquinas virtuais, iden�fica o seu campo de aplicación e instala 
soCware específico.

� CA6.3 Analizáronse as principais ferramentas para a creación e a u�lización de 
máquinas virtuais.

X � RA6 - U�liza máquinas virtuais, iden�fica o seu campo de aplicación e instala 
soCware específico.

� CA6.4 Instalouse soCware libre e propietario para a creación de máquinas vir-
tuais.

X � RA6 - U�liza máquinas virtuais, iden�fica o seu campo de aplicación e instala 
soCware específico.

� CA6.5 Creáronse máquinas virtuais a par�r de sistemas opera�vos libres e pro-
pietarios.

X � RA6 - U�liza máquinas virtuais, iden�fica o seu campo de aplicación e instala 
soCware específico.

� CA6.6 Configuráronse máquinas virtuais.

X � RA6 - U�liza máquinas virtuais, iden�fica o seu campo de aplicación e instala 
soCware específico.

� CA6.8 Relacionouse a máquina virtual co sistema opera�vo anfitrión.

X � RA5 - Realiza tarefas de xes�ón e administración básica de sistemas opera�-
vos, para o que u�liza ferramentas en liña de comandos.

� CA5.1 Iden�ficáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces 
en liña de comandos.

X � RA5 - Realiza tarefas de xes�ón e administración básica de sistemas opera�-
vos, para o que u�liza ferramentas en liña de comandos.

� CA5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.

X � RA5 - Realiza tarefas de xes�ón e administración básica de sistemas opera�-
vos, para o que u�liza ferramentas en liña de comandos.

� CA5.4 U�lizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.

X � RA5 - Realiza tarefas de xes�ón e administración básica de sistemas opera�-
vos, para o que u�liza ferramentas en liña de comandos.

� CA5.5 U�lizáronse outros comandos habituais propios do sistema opera�vo.

X � RA5 - Realiza tarefas de xes�ón e administración básica de sistemas opera�-
vos, para o que u�liza ferramentas en liña de comandos.

� CA5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.

X � RA5 - Realiza tarefas de xes�ón e administración básica de sistemas opera�-
vos, para o que u�liza ferramentas en liña de comandos.

� CA5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.
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6.a) Procedemento para definir as ac�vidades de recuperación 

Durante o periodo 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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