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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 

4 Instalación avanzada do sistema 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 -  Instala sistemas operativos, logo de analizar as súas caracte-
rísticas e de interpretar a documentación técnica. 

 CA1.4 - Instaláronse sistemas operativos. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.5 - Realizáronse instalacións desatendidas. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.6 - Prevíronse e aplicáronse técnicas de actualización e recupe-
ración do sistema. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.7 - Arranxáronse incidencias do sistema e do proceso de inicio. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.8 - Utilizáronse ferramentas para coñecer o software base 
instalado no sistema e a súa orixe. 

non non  

   CA1.9 - Elaborouse documentación de soporte relativa ás instala-
cións efectuadas e ás incidencias detectadas. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.10 - Elaboráronse guías visuais e manuais para instruír no uso 
de sistemas operativos. 

non non  

 RA2 -  Configura o sistema operativo, logo de analizar as necesidades 
de explotación do sistema informático. 

     

   CA2.8 - Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de confi-
guración de sistemas operativos e analizar os seus resultados. 

si si Avaliado en outra U.D. previa 
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Nº Unidade didáctica 

7 Supervisión do rendemento e auditorías 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Detecta problemas de rendemento monitorizando o sistema 
coas ferramentas adecuadas, e documenta o procedemento. 

 CA1.1 - Identificáronse os obxectos monitorizables nun sistema 
informático. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.2 - Identificáronse os tipos de sucesos.. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.3 - Utilizáronse ferramentas de monitorización en tempo real. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.4 - Monitorizouse o rendemento mediante rexistros de conta-
dor e de seguimento do sistema. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.5 - Planificáronse e configuráronse alertas de rendemento. non non  

   CA1.6 - Interpretáronse os rexistros de rendemento almacenados. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.7 - Analizouse o sistema mediante técnicas de simulación para 
mellorar o rendemento. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.8 - Actuouse sobre os servizos e os procesos en función das 
necesidades do sistema. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA1.9 - Elaborouse documentación de soporte e de incidencias si non Avaliarase no 2º curso 

 RA2 - Audita o uso e o acceso a recursos, respectando as necesida-
des de seguridade do sistema. 

 CA2.1 - Identificáronse os obxectos e os sucesos auditables. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA2.2 - Elaborouse un plan de auditorías. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA2.3 - Identificáronse as repercusións das auditorías no rendemen-
to do sistema. 

non non  

   CA2.4 - Auditáronse sucesos correctos e erróneos. non non  
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   CA2.5 - Auditáronse os intentos de acceso e os accesos a recursos do 
sistema. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA2.6 - Xestionáronse os rexistros de auditoría. non non  

   CA2.7 - Documentouse o proceso de auditoría e os seus resultados. non non  

 

Nº Unidade didáctica 

8 Mantemento do sistema 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 -  Realiza tarefas de mantemento e asistencia técnica aseguran-
do o correcto funcionamento dos sistemas informáticos.   

 CA3.1 - Identificáronse mecanismos de actualización do software 
base do sistema. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA3.2 - Configurouse e utilizouse un servidor de actualizacións. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA3.3 - Planificáronse protocolos de actuación para resolver inci-
dencias. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA3.4 - Seguíronse os protocolos de actuación para resolver inciden-
cias. 

si non Avaliarase no 2º curso 

   CA3.5 - Deuse asistencia técnica presencial e a través da rede. si non Avaliarase no 2º curso 

   CA3.6 - Documentáronse as incidencias observadas e a súa resolu-
ción. 

si non Avaliarase no 2º curso 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Neste 3º trimestre, e ante a imposibilidade de realizar sesións prácticas presenciais co alumnado, decidiuse non avanzar materia de xeito avaliable. Deixaranse para o 2º curso do Ciclo (ben integrados no módulo de ASO cando 
sexa posible, ben nun módulo independente) os contidos que non se puideron ver este ano. 

 

Durante este 3º trimestre tentouse avanzar materia deses contidos de todos xeitos, dentro das posibilidades do alumnado de traballo na casa e online, para que no próximo ano eses contidos se poidan avanzar dun xeito máis 
rápido e sexa posible velos na súa totalidade. 

 

A avaliación positiva deste 3º trimestre estará condicionada á avaliación positiva do 2º trimestre e, no caso de non ser así, á realización e superación das probas e actividades de recuperación propostas. 

 

Criterios de cualificación. 

Para o alumnado que superou ten o 1º e 2º trimestre aprobado a nota mínima será a posta no 2º trimestre. Esa nota poderá mellorar si fai a entrega de actividades voluntarias durante o 3º trimestre. 

 

O alumnado coa materia sen superar no 2º trimestre terá que facer as tarefas e a proba ou probas finais. A nota será calculada segundo as seguintes porcentaxes: 

- 20% tarefas 

- 40% probas finais 

- 40% preguntas por videoconferencia (exame oral) 

 

Esas porcentaxes serán aplicables no caso da entrega das tarefas. Si non se entregan as tarefas considerarase o módulo suspenso. 
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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 Introdución aos Sistemas Operativos. Funcións. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 -  Instala sistemas operativos, logo de analizar as súas características e de 
interpretar a documentación técnica. 

 CA1.1 - Identificáronse os elementos funcionais dun sistema informático. P.E. / OU 

X     CA1.2 - Identificáronse as características, as funcións e a arquitectura dun 
sistema operativo. 

P.E. / OU 

X     CA1.3 - Comparáronse sistemas operativos, así como as súas versións e as súas 
licenzas de uso, en función dos seus requisitos, das súas características e dos 
campos de aplicación. 

P.E. / OU 

X     CA1.9 - Elaborouse documentación de soporte relativa ás instalacións efectua-
das e ás incidencias detectadas. 

P.E. / OU 

X     CA1.10 - Elaboráronse guías visuais e manuais para instruír no uso de sistemas opera-
tivos. 

P.E. / OU 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Instalación do Sistema Operativo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 -  Instala sistemas operativos, logo de analizar as súas características e de 
interpretar a documentación técnica. 

 CA1.4 - Instaláronse sistemas operativos. P.E. / OU 
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X     CA1.6 - Prevíronse e aplicáronse técnicas de actualización e recuperación do 
sistema. 

P.E. / OU 

X     CA1.7 - Arranxáronse incidencias do sistema e do proceso de inicio. P.E. / OU 

X     CA1.8 - Utilizáronse ferramentas para coñecer o software base instalado no 
sistema e a súa orixe. 

P.E. / OU 

X     CA1.9 - Elaborouse documentación de soporte relativa ás instalacións efectua-
das e ás incidencias detectadas. 

P.E. / OU 

X     CA1.10 - Elaboráronse guías visuais e manuais para instruír no uso de sistemas 
operativos. 

P.E. / OU 

X   RA2 - Configura o sistema operativo, logo de analizar as necesidades de explo-
tación do sistema informático. 

 CA2.8 - Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de configuración de 
sistemas operativos e analizar os seus resultados. 

P.E. / OU 

X     CA2.9 - Documentáronse as tarefas de configuración do software de base. P.E. / OU 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Administración básica do Sistema Operativo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Configura o sistema operativo, logo de analizar as necesidades de explo-
tación do sistema informático. 

 CA2.1 - Planificáronse, creáronse e configuráronse contas de usuario, grupos, 
perfís e políticas de contrasinais locais. 

P.E. / OU 

X     CA2.2 - Asegurouse o acceso ao sistema mediante o uso de directivas locais de 
conta. 

P.E. / OU 

X     CA2.3 - Instaláronse, configuráronse e verificáronse protocolos de rede. P.E. / OU 

X     CA2.4 - Analizáronse e configuráronse os métodos de resolución de nomes. P.E. / OU 

X     CA2.5 - Definíronse permisos de acceso aos recursos do sistema, empregando 
as capacidades do sistema de ficheiros e do sistema operativo. 

P.E. / OU 
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X     CA2.8 - Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de configuración de 
sistemas operativos e analizar os seus resultados. 

P.E. / OU 

X   RA3 -  Asegura a información do sistema utilizando copias de seguridade e 
sistemas tolerantes a fallos, e describe os procedementos. 

 CA3.1 - Comparáronse diversos sistemas de ficheiros e analizáronse as súas 
diferenzas e as vantaxes da súa implementación. 

P.E. / OU 

X     CA3.2 - Describiuse a estrutura de directorios do sistema operativo. P.E. / OU 

X     CA3.3 - Identificáronse os directorios contedores dos ficheiros de configura-
ción do sistema (binarios, ordes e librarías). 

P.E. / OU 

X     CA3.4 - Utilizáronse ferramentas de administración de discos para crear parti-
cións, unidades lóxicas e volumes. 

P.E. / OU 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Implantación de Dominios 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 -  Implanta dominios, para o que define a topoloxía e configura os servido-
res co papel que representan nela. 

 CA1.1 - Identificáronse as vantaxes dos dominios, a súa nomenclatura, os seus 
compoñentes e o seu funcionamento. 

P.E. / OU 

 X    CA1.2 - Identificáronse os requisitos necesarios para a implantación de domi-
nios. 

P.E. / OU 

 X    CA1.3 - Creáronse dominios, subdominios e bosques. P.E. / OU 

 X    CA1.4 - Engadíronse e elimináronse servidores a un dominio. P.E. / OU 

 X    CA1.6 - Definíronse sitios e subredes. P.E. / OU 

 X    CA1.8 - Realizáronse operacións de transferencia e implantación de roles sobre 
os servidores dun dominio. 

P.E. / OU 

 X    CA1.10 - Documentouse a estrutura do dominio. P.E. / OU 
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Nº Unidade didáctica 

6 Administración de Dominios 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2 -  Centraliza a información en servidores administrando estruturas de 
dominios, e analiza as súas vantaxes. 

 CA2.1 - Administráronse contas de usuario e de equipamentos. P.E. / OU 

 X    CA2.2 - Centralizouse a información persoal dos usuarios do dominio mediante 
o uso de perfís móbiles e cartafoles persoais. 

P.E. / OU 

 X    CA2.3 - Creáronse e administráronse grupos de seguridade. P.E. / OU 

 X    CA2.4 - Creáronse patróns que faciliten a administración de usuarios con 
características similares. 

P.E. / OU 

 X    CA2.5 - Organizáronse os obxectos do dominio para facilitar a súa administra-
ción. 

P.E. / OU 

 X    CA2.6 - Utilizáronse máquinas virtuais para administrar dominios e verificar o 
seu funcionamento. 

P.E. / OU 

 X    CA2.7 - Documentáronse as tarefas realizadas. P.E. / OU 

 X  RA3 -  Administra o acceso a dominios respectando os requisitos de segurida-
de. 

 CA3.1 - Incorporáronselle equipamentos ao dominio. P.E. / OU 

 X    CA3.2 - Configuráronse bloqueos para accesos non autorizados ao dominio. P.E. / OU 

 X    CA3.3 - Administrouse o acceso aos recursos do dominio. P.E. / OU 

 X    CA3.4 - Tivéronse en conta os requisitos de seguridade. P.E. / OU 

 X    CA3.5 - Implementáronse e verificáronse directivas de grupo. P.E. / OU 

 X    CA3.6 - Asignáronse directivas de grupo. P.E. / OU 

 X    CA3.7 - Documentáronse as tarefas e as incidencias. P.E. / OU 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS 

 

Aqueles alumnos que teñan  pendente o módulo logo de realizada a segunda avaliación parcial, terán un período de recuperación antes da avaliación final de módulos. Durante este período farase un repaso das partes pendentes 
e o alumno terá que realizar unha serie de actividades a través da plataforma virtual Moodle. A data límite de entrega desas actividades será o venres 5 de xuño. Ao remate do período de recuperación, realizarase unha proba 
escrita e/ou práctica que abranguerá os contidos conceptuais e procedementais correspondentes aos resultados de aprendizaxe non alcanzados. Esa proba ou probas faranse online e a súa entrega será a través da plataforma 
virtual Moodle. Ademais desa proba farase unha conexión por videoconferencia na que o alumnado fará unha exposición do traballo feito nesas probas e contestará ás preguntas formuladas polo profesor.  

 

A entrega das tarefas de repaso é condición necesaria para poder presentarse á proba. En caso de non ter presentadas as tarefas considerarase que o módulo non foi superado. 

 

É preciso aprobar a proba online para superar o módulo, incluíndo esta proba online tanto os exames feitos a través da plataforma Moodle coma as respostas da sesión de videoconferencia. 

 

RECUPERACIÓN CANDO O MÓDULO ESTÁ PENDENTE 

 

Este curso non hai alumnado co módulo pendente. 

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

Este curso non hai alumnado con perda de dereito á 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 

O alumnado que require unha atención educativa diferente á ordinaria denomínase, segundo a LOE, alumnado con necesidade específica de apoio educativo. No caso das ensinanzas de Formación Profesional estaremos atentos 
ao seguinte tipo de alumnado: 

 

* Atención ao alumnado con diferentes ritmos de aprendizaxe. 

- Para os alumnos e alumnas cunha aprendizaxe máis rápida, programaranse actividades de ampliación que impliquen razoamentos máis complexos. 

- Para os alumnos e alumnas que presenten dificultades de aprendizaxe de carácter transitorio en determinados contidos, programaranse unhas actividades de apoio que lles axuden a superalas. 

- Para os alumnos e alumnas que presenten dificultades xeneralizadas de aprendizaxe no módulo, estableceranse unhas medidas de reforzo educativo co fin de que poidan adquirir os resultados de aprendizaxe do módulo. Estas 
medidas consistirán nunha atención máis individualizada en determinados momentos do desenvolvemento da clase e na realización de actividades de recuperación cuxo seguimento farase principalmente a través da plataforma 
de teleformación MOODLE. 

Por último, cada profesor terá en conta as necesidades educativas específicas no seu grupo elaborando unha programación flexible e aberta que favoreza os cambios que o profesor debe introducir para dar resposta as diferenzas 
individuais en estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses o dificultades de aprendizaxe. 

 

Como medidas de atención a la diversidade se adoptarán as seguintes: 

- fomento do traballo práctico 

- creación dun clima de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. Si este clima se produce, o profesor dispón de mais tempo para identificalos alumnos que precisan axuda e proporcionará a axuda más conveniente 
en cada caso  

- agrupamentos flexibles e ritmos distintos, 

- metodoloxías diversas nas formas de enfocalas exposicións e las actividades, 

- actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos, 

- actividades de reforzo en grupos pequenos. 

 

Como medidas individuais, para alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e cultura españolas, ou que presenten graves carencias en coñecementos básicos, fomentarase a lectura de libros e catálogos de carácter técnico. 

Con alumnos superdotados intelectualmente, para que as actividades non resulten desmotivadoras, será maior o grado de esixencia en aspectos científicos e de deseño dos contidos. Ademais unha vez satisfeitos os obxectivos 
básicos, se proporán actividades complementarias que estimulen a súa creatividade e autonomía. As medidas de ampliación poden ser investigación por parte do alumno de temas non tratados na aula ou profundización en temas 
xa tratados. Todas estas tarefas estarán supervisadas e orientadas polo profesor. 

 

* Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais. 

Trátase de alumnos e alumnas que requiren, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou de trastornos graves de conduta. 

Tomando como referencia os artigos 12 a 15 da Orde do 23 de abril de 2007 que desenvolve os ciclos formativos de formación profesional, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para ditos alumnos e alumnas 
poderase levar a cabo unha flexibilización modular do ciclo formativo consistente en cursar o ciclo en réxime ordinario fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral. A solicitude de 
flexibilización será presentada pola dirección do Centro no 1º trimestre do curso perante o servizo provincial de inspección educativa. 

 

 


