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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

2 Instalación de software de utilidade e propósito xeral para un sistema informático 

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA1 Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e 
periféricos, e analiza as súas características en relación co conxunto.

CA2.1 Catalogáronse os tipos de software segundo a súa licenza, a súa 
distribución e o seu propósito.

si si Documento escrito

CA2.2 Analizáronse as necesidades específicas de software asociadas ao 
uso de sistemas informáticos en diferentes contornos produtivos.

CA2.3 Utilizáronse ferramentas para facer particións de disco. si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA2.4 Instaláronse sistemas operativos e verificouse a súa 
compatibilidade co hardware do sistema.

si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA2.5 Instaláronse e avaliáronse utilidades para a xestión de ficheiros, 
recuperación de datos, mantemento e optimización do sistema.

si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA2.6 Instaláronse e avaliáronse utilidades de seguridade básica. non non

CA2.7 Instalouse e avaliouse software ofimático e de utilidade xeral. non non

CA2.8 Consultouse a documentación e as axudas interactivas. si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA2.9 Verificouse a repercusión da eliminación, a modificación e a 
actualización das utilidades instaladas no sistema.

si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA2.10 Probáronse e comparáronse aplicacións portables e non 
portables.

si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA2.11 Realizáronse inventarios do software instalado e as 
características da súa licenza.

non non
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1.2 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

3 Creación e recuperación de imaxes de respaldo do software base dun sistema 

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA3 - Analiza e executa procedementos para recuperar o software base 
dun equipamento, utilizando imaxes almacenadas en memoria auxiliar.

CA3.1 Recoñeceuse a diferenza entre unha instalación estándar e unha 
preinstalación ou imaxe de software.

si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA3.2 Identificáronse os soportes de memoria auxiliar adecuados para o
almacenamento e a restauración de imaxes.

si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA3.3 Empregáronse diversas utilidades e soportes para realizar imaxes. si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA3.4 Restauráronse imaxes desde distintas localizacións. si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA3.5 Identificáronse e probáronse as secuencias de arranque 
configurables nun equipamento.

si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

1.3 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

4 Implantación de hardware en CPDs 

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA4 - Implanta hardware específico de centros de procesamento de 
datos (CPD), e analiza as súas características e as súas aplicacións.

CA4.1 Recoñecéronse as diferenzas entre as configuracións de 
hardware de tipo persoal e empresarial.

si si Documento escrito

CA4.2 Analizáronse contornos que requiran implantar solucións de 
hardware específicas.

si non

CA4.3 Detalláronse compoñentes de hardware específicos para 
solucións empresariais.

si si Documento escrito
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CA4.4 Analizáronse os requisitos básicos de seguridade física, 
organización e condicións ambientais dun CPD.

si si Documento escrito

CA4.5 Implantáronse sistemas de alimentación ininterrompida e 
estabilizadores de tensión.

si non

CA4.6 Manipuláronse correctamente dispositivos de almacenamento 
para solucións empresariais.

si non

CA4.7 Implantáronse sistemas de almacenamento redundante e 
distribuído (RAID).

si si Vídeo e imaxes  xustificantes da realización
das tarefas propostas

CA4.8 Ensamblouse equipamento específico de centros de 
procesamento de datos interpretando a documentación técnica, e 
verificouse o resultado final.

si non

CA4.9 Documentáronse procedementos, incidencias e parámetros 
utilizados na instalación e na configuración de dispositivos hardware.

si non

CA4.10 Utilizáronse ferramentas de inventariación e rexistráronse as 
características dos dispositivos de hardware.

si non

CA4.11 Clasificouse e organizouse a documentación técnica, os 
controladores, as utilidades e os accesorios do hardware.

si non

1.4 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e de protección medioambiental 

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

RA5 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os 
equipamentos para os previr.

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, equipamentos e 
medios de transporte.

si non

CA5.2 Operouse cos equipamentos respectando as normas de 
seguridade.

si si Avaliación por observación o longo do
primeiro e o segundo

trimestres
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CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de equipamentos, ferramentas, etc.

si non

CA5.4 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
pasos de emerxencia, etc.) das máquinas e dos equipamentos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) 
que se deben empregar nas operacións de montaxe e mantemen

si non

CA5.5 Relacionouse a manipulación de equipamentos e ferramentas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas.

si non

CA5.6 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. si non

CA5.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. si non

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

si non

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

Na aula virtual do módulo os alumnos poden consultar os materiais de teoría do módulo que se van publicando con certa periodicidade xunto con tarefas nas que teñen que poñer en práctica os contidos teóricos que se avaliarán 
como Ben, Regular ou Mal.
A avaliación positiva obtense entregando tódalas tarefas e obtendo estas unha valoración de completada (Ben ou Regular) por parte do profesor tras a súa revisión. As tarefas non completadas correctamente (Mal) poden ser 
corrixidas polos alumnos a partir dos comentarios do profesor para poder ser reevaluadas e así obter unha valoración de completadas.
Ademais poderase realizar unha proba final a distancia para comprobar os coñecementos adquiridos.
Os criterios para a avaliación dependerá da casuística dos alumnos:
· Os alumnos  con materia aprobada ata o segundo trimestre poderán obter unha revisión da nota sempre para arriba en función do seu desempeño na realización das tarefas propostas e da proba a distancia. O máxima avaliación 
en este terceiro trimestre obterase se entregaron tódalas tarefas figurando todas completadas como Ben e a máxima puntuación na proba a distancia.
· Os alumnos con materia aprobada ata o segundo trimestre que decidan non seguir os contidos do terceiro trimestre e realizar as tarefas propostas (total ou parcialmente), manterán a nota ata o segundo trimestre, seguindo as 
instrucións dadas da a situación excepcional de que o traballo do terceiro trimestre so avalía en positivo e nunca restará.
· Os alumnos con materia suspensa deberán realizar e entregar tódalas tarefas do terceiro trimestre e figurar avaliadas como Ben ou Regular, e realizar a entrega de tódalas tarefas pendentes de trimestres pasados. Deberán 
ademais realizar as probas a distancia que se propoñan.
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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 Instrumento de avaliación

X RA1 - Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, e 
analiza as súas características en relación co conxunto.

CA1.1 Identificáronse e caracterizáronse os dispositivos que constitúen os bloques
funcionais dun equipamento microinformático.

Proba escrita

X CA1.2 Describiuse o papel dos elementos físicos e lóxicos que interveñen no 
proceso de posta en marcha dun equipamento.

Proba escrita

X CA1.3 Analizouse a arquitectura xeral dun equipamento e os mecanismos de 
conexión entre dispositivos.

Proba escrita

X CA1.4 Ensambláronse equipamentos microinformáticos, interpretando a 
documentación técnica, e verificouse o resultado final.

Proba escrita

X CA1.5 Establecéronse os parámetros de configuración (hardware e software) dun 
equipamento microinformático.

Proba escrita

X CA1.6 Avaliáronse as prestacións do equipamento empregando utilidades 
específicas.

Proba escrita

X CA1.7 Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico. Proba escrita

X CA1.8 Identificáronse e documentáronse avarías e as súas causas. Proba escrita

X CA1.9 Utilizáronse ferramentas de procura vía web para obter documentación, 
controladores de dispositivos e soporte técnico, e para solucionar erros.

Proba escrita

X CA1.10 Clasificáronse os dispositivos periféricos e os seus mecanismos de 
comunicación.

Proba escrita
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X CA1.11 Utilizáronse protocolos estándar de comunicación sen fíos entre 
dispositivos.

Proba escrita

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Os alumnos con materia pendente deberán entregar tódalas tarefas propostas na aula que teñan pendentes do primeiro e segundo trimestre e que poidan realizar cos materiais cos que dispoñan na casa, así como outras tarefas 
adicionais que se lles poida propoñer relacionadas cos contidos de estes trimestres. Tamén deberán realizar as tarefas novas do terceiro trimestre.
Ademais deberán facer unha proba de recuperación a distancia con preguntas relacionadas coa parte a recuperar.
Para recuperar o módulo deberán ter completado tódalas tarefas con Ben ou regular, e ademais obter unha puntuación mínima na proba a distancia.
Os alumnos con tarefas pendentes, por non ser entregadas ou non ter unha avaliación de completadas (Mal), perderán o dereito á avaliación continua.

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

O alumnado con perda de dereito á avaliación continua deberá facer unha proba a distancia con preguntas relacionadas con toda a materia vista ó longo do curso. Adicionalmente poderase propoñer algunha tarefa de índole 
práctico que deberán xustificar con probas gráficas (Fotos e vídeos).
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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
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