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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 Configuración de redes locais sen fíos

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

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

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

Non Non

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

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

Non Non

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

 CA5.3. Recoñecéronse os elementos das redes sen fíos. Non Non

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

 CA5.4. Identificáronse os protocolos. Non Non

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

 CA5.5. Instaláronse adaptadores e puntos de acceso sen fíos. Si Non

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

 CA5.6. Instalouse o software correspondente. Non Non

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

 CA5.7. Configuráronse os xeitos de funcionamento e os parámetros 
básicos.

Si Non

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

 CA5.8. Comprobouse a conectividade entre dispositivos e adaptado-
res sen fíos.

Si Non

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

 CA5.9. Realizáronse probas de cobertura. Non Non

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

 CA5.10. Aplicáronse mecanismos de acceso seguro ás redes sen fíos 
seguindo especificacións técnicas dadas.

Non Non
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Nº Unidade didáctica

6 Medios de Transmisión e cableado estruturado

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

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

 CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión. Sí Non

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

 CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local. Non Non

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

 CA1.6 Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da 
rede local.

Non Non

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

 CA2.1 Diferenciáronse os medios de transmisión en redes con ca-
bles.

Non Non

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

 CA2.2 Recoñecéronse os detalles dos cables da instalación e o seu 
despregamento (categoría dos cables, espazos polos que discorren, 
soporte para as canalizacións, etc.).

Si Non

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

 CA2.3 Seleccionáronse e montáronse as canalizacións e os tubos. Non Non

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

 CA2.4 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus acceso-
rios.

Non Non

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

 CA2.5 Tendeuse a instalación de cables polas canalizacións. Non Non

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

 CA2.6 Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e os paneis 
de parcheamento.

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

 CA2.7 Probáronse as liñas de comunicación entre as tomas de 
usuario e os paneis de parcheamento.

Non Non

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

 CA2.8 Etiquetáronse os cables e as tomas de usuario. Non Non

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

 CA2.9 Empregáronse as ferramentas axeitadas. Non Non

 RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables aten-
dendo aos estándares requiridos.

 CA3.3 Montáronse conectadores sobre cables de rede (de cobre e 
de fibra).

Non Non

 RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables aten-
dendo aos estándares requiridos.

 CA3.4 Montáronse os equipamentos de conmutación nos armarios 
de comunicacións.

Non Non

 RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables aten-
dendo aos estándares requiridos.

 CA3.5 Conectáronse os equipamentos de conmutación aos paneis de
parcheamento segundo a lóxica do plan de instalación.

Non Non

 RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables aten-
dendo aos estándares requiridos.

 CA3.6 Conectáronse os equipamentos ás tomas de usuario segundo 
a lóxica do plan de instalación.

Non Non

 RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables aten-
dendo aos estándares requiridos.

 CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación. Non Non

Nº Unidade didáctica

7 Resolución de incidencias dunha rede de área local

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

Desenvolvera-
se neste curso

(si, non)

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

 CA6.1 Identificáronse incidencias e comportamentos anómalos. Non Non

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

 CA6.2 Monitorizáronse os sinais visuais dos dispositivos de interco-
nexión.

Non Non
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 RA6 - Mantén unha rede local, para o que interpreta recomenda-
cións 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. Non Non

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

 CA6.4 Empregáronse aplicacións de verificación do funcionamento 
da rede.

Non Non

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

 CA6.5 Localizouse a causa da disfunción. Non Non

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

 CA6.6 Identificouse a responsabilidade do hardware ou do software 
na disfunción.

Non Non

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

 CA6.7 Restituíuse o funcionamento substituíndo equipamentos ou 
elementos.

Non Non

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

 CA6.8 Solucionáronse as disfuncións do software mediante a confi-
guración ou a reinstalación.

Non Non

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

 CA6.9 Elaborouse un informe de incidencias. Non Non

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

Mínimos exixibles:
Unidade 1:
CA1.1 Describíronse os principios de funcionamento das redes locais.
CA1.2 Identificáronse os tipos de redes con cables.
CA1.3 Describíronse os elementos de diversas redes locais e a súa función.
CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede.
Unidade 2:
CA4.2.1 Identificaronse os principais protocolos do modelo TCP/IP e o seu funcionamento.
CA4.2.2 Identificaronse os principais estándares dos subniveis físico e de enlace de Ethernet.
CA4.6 Manexouse direccionamiento IP con máscaras fixas e variables.
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Unidade 3:
CA4.4 Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos parámetros básicos nos equipamentos.
CA4.5 Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos.
Unidade 4:
CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.
CA3.9 Creáronse e configuráronse as redes virtuais de área local (VLAN).

Criterios de cualificación. Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas:
- Terceira avaliación: Realizarase a media aritmética 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 aritmética das notas das tres avaliacións. Compre recordar que, para aqueles alumnos aprobados, a nota da 3ª avaliación que aparece no boletín 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 didáctica)

Nº Unidade didáctica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación

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

 CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede

X  RA4. Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axei-
tados.

 CA4.2.1 Identificaronse os principais protocolos do modelo TCP/IP e o seu fun-
cionamento.

X  RA4. Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axei-
tados.

 CA4.6 Manexouse direccionamiento IP con máscaras fixas e variables.

X  RA4. Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axei-
tados.

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

X  RA3. Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos es-
tándares requiridos.

 CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores.

X  RA3. Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos es-
tándares requiridos.

 CA3.9 Creáronse e configuráronse as redes virtuais de área local (VLAN).

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Durante o periodo de confinamento e ata a semana anterior a avaliación final, propoñeranse unha serie de actividades na aula virtual ou mediante correo electrónico, destinadas a aqueles alumnos con algunha avaliación penden-
te. A realización correcta destas actividades permitirá a recuperación de ditas avaliacións.

Para aqueles alumnos que non entreguen ou realicen correctamente as actividades propostas, contémplase a posibilidade de realizar unha proba telemática individual na semana anterior á avaliación final.

Páxina 7 de 8



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

Non procede.

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 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, ben mediante chamadas telefónicas ou videochamadas para solventar as dúbidas que poidan ter e guialos na realización das tarefas propostas.

Páxina 8 de 8


