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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

Unidade didáctica 1: Introdución as redes de comunicacións 

RA1 - Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás 

características de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus 

compoñentes. 

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. 

CA1.4 Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión. 

CA1.5 Recoñeceuse o mapa físico da rede local. 

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

CA1.7 Recoñecéronse as topoloxías de rede. 

CA1.8 Identificáronse estruturas alternativas. 

Unidade didáctica 2: Instalación física dunha rede 

RA2 - Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que 

identifica e selecciona os seus compoñentes. 

CA2.1 Diferenciáronse os medios de transmisión en redes con cables. 

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.). 

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

CA2.4 Montáronse os armarios de comunicacións e os seus accesorios. 

CA2.5 Tendeuse a instalación de cables polas canalizacións. 

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

parcheamento. 

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

paneis de parcheamento. 

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

CA2.9 Empregáronse as ferramentas axeitadas. 

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo 

aos estándares requirido 
CA3.2 Montáronse os adaptadores de rede nos equipamentos. 

Unidade didáctica 3: Dispositivos específicos da rede local 
RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo CA3.3 Montáronse conectadores sobre cables de rede (de cobre e de fibra). 
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aos estándares requiridos. CA3.4 Montáronse os equipamentos de conmutación nos armarios de 

comunicacións. 

CA3.5 Conectáronse os equipamentos de conmutación aos paneis de 

parcheamento segundo a lóxica do plan de instalación. 

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

plan de instalación. 

CA3.7 Verificouse a conectividade da instalación. 

CA3.8 Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores. 

CA3.10 Comprendeuse a utilidade dos dispositivos de rede a nivel físico 

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os 

protocolos axeitados. 

CA4.2 Identificáronse os protocolos. 

CA4.2.1 Identificáronse os protocolos a nivel de enlace. 

Unidade didáctica 4: Protocolos da capa de rede. Enderezos IP 

RA4 - Prepara os equipamentos da rede local configurando os 

protocolos axeitados. 

CA4.1 Instalouse o software correspondente.  

CA4.2 Identificáronse os protocolos. 

CA4.2.2 Identificáronse os protocolos a nivel de rede 

CA4.3 Identificouse o ámbito de rede dos equipamentos. 

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 didáctica 5: Interconexión de equipamentos en redes locais 

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo 

aos estándares requiridos 
CA3.1 Interpretouse o plan de montaxe lóxica da rede. 

Ampliación de elementos mínimos esenciais abordados telemáticamente despois que se decretara o estado de alarma 
Unidade didáctica 6: Redes mixtas 

RA3 - Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo 

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

RA5 - Monta a estrutura de redes locais sen fíos, para o que identifica e 

selecciona os seus compoñentes. 

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

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

CA5.4 Identificáronse os protocolos. 

CA5.7 Configuráronse os xeitos de funcionamento e os parámetros básicos.  
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Unidade didáctica 7: Resolución de incidencias 

RA6 - Mantén unha rede local, para o que interpreta recomendacións 

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. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Se emprega o seguimento sistemático do alumnado mediante a 
observación da participación dos foros da aula virtual e a revisión das 
tarefas propostas na aula virtual, realizando preguntas directas sobre os 
temas que se tratan. 
Antes do final do curso se farán probas específicas para o alumnado que 
teña a primeira avaliación, a segunda ou ambas suspensas. 

Instrumentos: 
 
Proba escrita teórico/practica referente aos resultados de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles impartidos nas sesións presenciais e que 
foron anteriormente citados neste documento. 
 
1ª Avaliación:  unidades didácticas 1, 2 e 3 
-Unidade didáctica 1: Introdución ás redes de comunicacións: Proba 
escrita (PE) 
Descrición dos principios de funcionamento das redes locais 
Identificación dos tipos de redes con cables 
Descrición dos elementos de diversas redes locais e a súa función 
Identificación e clasificación dos medios de transmisión 
Recoñecemento do mapa físico da rede local 
Recoñecemento das topoloxías de rede 
Identificación de estruturas alternativas 
Descrición das arquitecturas de rede baseadas en capas: OSI e TCP/IP 
Exposición dos niveis da arquitectura OSI 
Exposición dos niveis da arquitectura TCP/IP 
 
-Unidade didáctica 2: Instalación física dunha rede: Proba escrita (PE) 
Distinción dos medios de transmisión en redes con cables 
Recoñecemento dos detalles dos cables e o seu despregamento 
Etiquetado dos cables e tomas de usuario 
 
-Unidade didáctica 3: Dispositivos específicos da rede local: Proba 
escrita (PE) 
Compresión da utilidade dos dispositivos de rede a nivel físico 
Descrición dos dispositivos de interconexión a nivel físico: adaptadores de 
rede, repetidores e concentradores 
Compresión da utilidade dos dispositivos de rede a nivel de enlace 
Identificación dos protocolos a nivel de enlace 
Descrición do direccionamento físico: direccionamento MAC, direccións 
especiais (Broadcast, multicast) 
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Identificación dos tipos de dominio de colisión e de difusión 
Explicación de distintos protocolos de acceso ao medio: csma, csma/cd, 
csma/ca 
Explicación do funcionamento das pontes e conmutadores. 
 
2ª Avaliación: unidades didácticas 4 e 5 
-Unidade didáctica 4: Protocolos da capa de enlace. Enderezos IP: Proba 
escrita (PE) 
Identificación dos protocolos a nivel de rede 
Identificación do ámbito de rede dos equipamentos 
Descrición TCP/IP: estrutura. Clases de IP Enderezos IPv4 e IPv6 
Exposición da necesidade de implantación do protocolo IPv6, así como 
características propias deste protocolo: formato dos enderezos, do 
paquete e enderezos especiais 
Identificación das distintas clases de IP, así como identificación dos 
enderezos IP especiais: enderezo de rede, enderezo broadcast e 
enderezos IP especiais. Definición do concepto de rede pública e privada 
en base aos enderezos IP 
Identificación das redes IP sen clase, e máscara de rede.  
Coñecemento da utilidade e de como facer subnetting (subredes) e 
supernetting (superredes) 
Coñecemento dos distintos protocolos propios do nivel de rede: ARP, 
ICMP 
 
-Unidade didáctica 5: Interconexión de equipamentos en redes locais: 
Proba escrita (PE) 
Descrición do encamiñador: características xerais e tipos. Explicación de 
que son as táboas de encamiñamento e como se realiza o 
encamiñamento estático e o dinámico e os protocolos correspondentes. 
 

 
Unidades didácticas abordadas telematicamente despois de que se 
decretara o estado de alarma (elementos mínimos esenciais): 
Unidade didáctica 6: Redes mixtas 
Unidade didáctica 7: Resolución de incidencias 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Para obter unha avaliación positiva no módulo é preciso obter unha nota 
de polo menos 5 puntos sobre 10 en cada unha das unidades didácticas 
abordadas antes de que se decretada o estado de alarma. 
 
A nota global obterase a partires das notas acadadas en cada unidade 
didáctica tendo en conta a seguinte ponderación: 
 
1ª avaliación: 
Unidade didáctica 1: 14% 
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Unidade didáctica 2: 18% 
Unidade didáctica 3: 18% 
 
2ª avaliación: 
Unidade didáctica 4: 40% 
Unidade didáctica 5: 10% 
 
Unidades didácticas abordadas telematicamente despois de que se 
decretara o estado de alarma (elementos mínimos esenciais): 
 
As actividades realizadas despois de que se decretara o estado de alarma 
servirán para incrementar a nota final, ata un máximo de dous puntos 
(ver táboa de puntuación), do alumnado que obtivera unha avaliación 
positiva do módulo (obter unha nota de polo menos 5 puntos sobre 10 en 
cada unha das unidades didácticas abordadas antes de que se decretada 
o estado de alarma) que as desenvolvera satisfactoriamente (no caso de 
detectarse fraude académico, as actividades plaxiadas non se terán en 
conta). 
 

Táboa de puntuación de tarefas realizadas durante o estado de alarma 
Nota media Puntos a sumar 
Nota < 5 0 
Nota >= 5 e < 6 0,5 
Nota >= 6 e < 7 1 
Nota >= 7 e < 9 1,5 
Nota >= 9 2 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Se consideran os criterios establecidos na táboa 1 ( Resultados de 
aprendizaxe e criterios de avaliación)  do presente documento. 

Criterios de cualificación: 
 
Para obter unha avaliación positiva no módulo é preciso obter unha nota 
de polo menos 5 puntos sobre 10 en cada unha das unidades didácticas. 
 
A nota global obterase a partires das notas acadadas en cada unidade 
didáctica tendo en conta a seguinte ponderación: 
 
Unidade didáctica 1: 14% 
Unidade didáctica 2: 18% 
Unidade didáctica 3: 18% 
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Unidade didáctica 4: 40% 
Unidade didáctica 5: 10% 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Son os mesmos que os recollidos na sección avaliación da táboa 2 
(Avaliación e cualificación) do presente documento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Se propoñen actividades de recuperación, repaso, reforzo e, de ser o caso, de 
ampliación, centradas nos resultados de aprendizaxe imprescindibles. Para 
cada unidade didáctica as actividades se deseñan especificamente para a súa 
elaboración telemática, tendo presente a adaptación de medios, tempo e 
recursos nos que se inclúe: 

• Boletíns de actividades 
• Vídeos 
• Cuestionarios 
• Foros 
• Mensaxería 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado do módulo dispón dos medios necesarios para o seguimento 
online das actividades que se propoñen (Os problemas puntuais de 
incidencias hardware/software coma de conexión se foron solucionando a 
maior brevidade posible) 
 
Este módulo se organiza en 8 sesións semanais, repartidas entre luns (2 
sesións), martes (3 sesións) e xoves (3 sesións) e se segue respectando o 
horario que estaba asignado dende principio de curso. 
 
Cunha antelación mínima de 24 horas á sesión de clase se publica na aula 
virtual a programación de actividades para videira sesión de redes locais. Na 
programación das actividades se especifica o material do que se vai facer uso 
(apuntamentos, vídeos...), procedemento a seguir, e as tarefas e casos 
prácticos que se deben completar. Ademais, se habilita un cartafol específico 
para a entrega de cada tarefa. Despois da súa revisión se inclúen os 
correspondentes comentarios da corrección na sección “comentarios” da 
aula virtual no cartafol individual de entrega de cada alumno. 
Para cada unidade didáctica se habilita un foro de consultas para poder 
plantexar calquera consulta ou dúbida. Ademais, se emprega o sistema de 
mensaxería da aula virtual e o correo electrónico para resolver a maior 
brevidade posible cantas consultas ou dúbidas poidan xurdir. 

Materiais e recursos 
Material “Redes locais” proporcionado na aula virtual do centro. 
Mensaxería, correo electrónico, actividades, cuestionarios, materiais 
didácticos orientados a cada sesión de clase, vídeos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O presente documento se publicará na aula virtual do centro do 
mesmo xeito que o modelo de programación destinado ao alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Resultados de Aprendizaxe 

Unidade Didáctica 2 – Procesadores de texto 

CA2.1- Personalizáronse as opcións do procesador de textos e da barra de ferramentas. 
CA2.2- Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos e imaxes. 
 CA2.3- Importáronse e exportáronse documentos creados con outras aplicacións e noutros 

formatos. 
CA2.4- Deseñáronse patróns. 
CA2.5- Creáronse e utilizáronse macros na realización de documentos. 
CA2.6- Utilizouse a combinación de correspondencia para o envío masivo de correo. 
 CA2.7- Elaboráronse manuais específicos. 

RA2 - Elabora documentos e patróns aplicando as opcións 
avanzadas de procesadores de textos. 

Unidade Didáctica 3 – Follas de cálculo 

CA3.1- Personalizáronse as opcións da folla de cálculo e da barra de ferramentas. 
CA3.2- Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e 

imaxes. 
CA3.3- Utilizáronse os tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros. 
CA3.4- Aplicáronse fórmulas e funcións. 
CA3.5- Xeráronse e modificáronse gráficos de diversos tipos. 
CA3.6- Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns. 
CA3.7- Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e 

noutros formatos. 
CA3.8- Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: creación de listas, filtraxe, 

protección e ordenación de datos. 
CA3.9- Creáronse informes de táboas e gráficos dinámicas. 

RA3 - Elabora documentos e patróns aplicando opcións 
avanzadas de follas de cálculo. 

Unidade Didáctica 4 – Bases de datos 

CA4.1- Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais. 
CA4.2- Creáronse bases de datos ofimáticas: táboas e relacións entre estas. 

RA4 - Elabora documentos con bases de datos ofimáticas 
aplicando operacións de manipulación de datos. 
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CA4.3- Utilizáronse as táboas da base de datos (para inserir, modificar e eliminar rexistros). 
CA4.4- Utilizáronse asistentes na creación de consultas, formularios e informes. 
CA4.5- Realizouse procura e filtraxe sobre a información almacenada. 
CA4.6- Creáronse e utilizáronse macros. 

Unidade Didáctica 9 – Técnicas de soporte 
(Esta UD pertence a Unidade Formativa “Multimedia”) 

CA4.1- Elaboráronse guías visuais cos conceptos básicos de uso dunha aplicación. 
CA4.2- Identificáronse problemas relacionados co uso de aplicacións ofimáticas. 
CA4.3- Utilizáronse manuais de usuario para instruír no uso de aplicacións. 
CA4.4- Aplicáronse técnicas de asesoramento no uso de aplicacións. 
CA4.5- Realizáronse informes de incidencias. 
CA4.6- Aplicáronse os procedementos necesarios para salvagardar a información e a súa 

recuperación. 
CA4.7- Utilizáronse os recursos dispoñibles para arranxar incidencias (documentación 

técnica, axudas en liña, soporte técnico, etc.). 
CA4.8- Arranxáronse as incidencias no tempo adecuado e co nivel de calidade esperado. 

RA4 - Ofrece apoio no uso de aplicacións e resolve as 
incidencias que se presenten. 

Contidos abordados telematicamente despois de que se decretara o estado de alarma 

Unidade Didáctica 5 – Correo e axenda electrónicos 

CA5.1 - Describíronse os elementos que compoñen un correo electrónico. 
CA5.2 - Analizáronse as necesidades básicas de xestión de correo e axenda electrónica. 
CA5.3 - Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos. 
CA5.4- Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con 

RA5 - Realiza operacións de xestión do correo e a axenda 
electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a súa 
configuración.  
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dispositivos móbiles. 
CA5.5- Operouse co caderno de enderezos. 
CA5.6- Traballouse con opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, 

cartafoles, etc.). 
CA5.7- Utilizáronse opcións de axenda electrónica. 

Unidade Didáctica 6 – Imaxe dixital 
(Esta UD pertence a Unidade Formativa “Multimedia”) 

CA1.1- Analizáronse os formatos de imaxes. 
CA1.2- Recoñeceuse a necesidade dos formatos de compresión con perdas. 
CA1.3- Realizáronse capturas de pantallas. 
CA1.4- Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos. 
CA1.5- Traballouse con imaxes a varias resolucións, segundo a súa finalidade. 
CA1.6- Analizáronse aplicacións de edición de imaxes. 
CA1.7- Empregáronse ferramentas de edición de imaxe dixital. 
CA1.8- Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos. 

RA1 - Manipula imaxes dixitais aplicando técnicas básicas de 
captura e de edición. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Usaremos a observación sistemática do alumnado que participa nos 
Foros e achega as tarefas propostas na Aula Virtual, realizando preguntas 
directas sobre os temas tratados. 
Antes do final de curso faranse probas específicas para o alumnado que 
tivera a primeira avaliación, a segunda ou ambas suspensas. 

Instrumentos: 
Proba escrita teórico/práctica referente aos resultados de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles impartidos nas sesións presenciais e que 
foron anteriormente citados neste documento. 
 
- Unidade didáctica 2: PE.- Elaboración de documentos e patróns 
aplicando as opcións avanzadas de procesadores de textos. 

- Unidade didáctica 3: PE.- Elaboración de documentos e patróns 
aplicando opcións avanzadas de follas de cálculo. 

- Unidade didáctica 4: PE.- Elaboración de documentos con bases de 
datos ofimáticas aplicando operacións de manipulación de datos. 

- Unidade didáctica 9: PE.- Elaboración de  guías visuais cos conceptos 
básicos de uso dunha aplicación. Simulación do apoio no uso de 
aplicacións e resolvendo as incidencias que se presenten. 
 
Unidades Didácticas abordadas telematicamente despois de que se 
decretara o estado de alarma: 

- Unidade didáctica 5: PE.- Realización de operacións de xestión do 
correo e a axenda electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a 
súa configuración. 

- Unidade  didáctica 6: PE.- Manipulación e edición de imaxes dixitais. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Para obter unha avaliación positiva no módulo é preciso obter unha nota 
de 5 ou máis, sobre 10, en cada unha das Unidades Didácticas abordadas 
antes de que se decretara o estado de alarma. 
 
A nota global obterase a partires das notas acadadas en cada Unidade 
Didáctica tendo en conta a seguinte ponderación: 
- Unidade didáctica 2:  33% 
- Unidade didáctica 3:  33% 
- Unidade didáctica 4:  33% 
- Unidade didáctica 9:    1% 
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Unidades Didácticas abordadas telematicamente despois de que se 
decretara o estado de alarma: 
 
- Unidades didácticas 5 e 6: Os resultados obtidos nestas Unidades 
Didácticas, servirán unicamente para incrementar a nota final do 
alumnado que as desenvolvera satisfactoriamente.  
 
As actividades realizadas despois de que se decretara o estado de alarma 
servirán para incrementar a nota final, ata un máximo de dous puntos, do 
alumnado que obtivera unha avaliación positiva do módulo (obter unha 
nota de polo menos 5 puntos sobre 10 en cada unha das unidades 
didácticas  abordadas antes de que se decretara o estado de alarma). 
 

Puntuación tarefas realizadas durante 
Estado de Alarma 

Nota Media Puntos a sumar 

nota <5 0 
nota >=5 y <6 0,5 
nota >=6 y <7 1 
nota >=7 y <9 1,5 
nota >=9 2 

  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
(Para FP Básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 

 

Dous alumnos tiñan esta materia pendente do pasado curso, pero 
superárona na convocatoria de marzo de 2020. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  Elaboración dos exercicios propostos para cada UD. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo ó alumnado do CM de Sistemas Microinformáticos e Redes 
dispón dos medios necesarios para o seguimento online das 
actividades que se propoñen. (Algún alumno/a comunicou algún 
problema puntual e transitorio, tanto referente ó hardware, como á 
conexión, pero sempre foron arranxados nun breve período de 
tempo). 
 
Metodoloxía: 
 
Este módulo organizase en 9 sesións semanais, repartidas entre 
martes, mércores, xoves e venres. (Respectamos o horario que xa 
tíñamos asignado dende principio de curso). 
 
x Ó principio de cada semana comunico ó alumnado, mediante a 

mensaxería do Moodle, a programación de actividades para a 
semana en curso. (Esta comunicación faise os luns, pois as clases 
para este módulo comezan a partir do martes). 

x Facendo uso do curso da AV, para cada día da semana proponse o 
estudo e análise de certas cuestións. 

x De xeito paralelo, proponse a realización de exercicios e casos 
prácticos sobre a materia tratada. 

x Ó final de cada Unidade Didáctica o alumnado terá que achegar a 
AV unha tarefa proposta a modo de avaliación dos contidos 
tratados. 

 

Materiais e recursos Curso “Aplicacións Ofimáticas”, colgado na Aula Virtual do centro. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Publicarei o presente documento na Aula Virtual do centro, no 
curso Aplicacións Ofimáticas. Como fago sempre co modelo de 
programación destinada ós alumnos.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa�va para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
 Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ
CURSO: 1º 
CICLO FORMATIVO: CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
MÓDULO PROFESIONAL: SISTEMAS OPERATIVOS MONOPOSTO
DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA
DATA:  01/05/2020



ÍNDICE

1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles).

2. Avaliación e cuali"cación.

3. Metodoloxía e ac&vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE
12

CICLO FORMATIVO: CM SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS E REDES

CURSO: 1º 
MÓDULO PROFESIONAL: SISTEMAS

OPERATIVOS MONOPOSTO



1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación

Unidade Didác&ca 1 – Máquinas virtuais

RA6 - U�liza máquinas virtuais, iden�>ca o seu campo de aplicación e 
instala so?ware especí>co.

CA6.1 Diferenciouse entre máquina real e máquina virtual.

CA6.2 Establecéronse as vantaxes e os inconvenientes do uso de máquinas 
virtuais.

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

CA6.4 Instalouse so?ware 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 Con>guráronse máquinas virtuais.

CA6.7 Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na 
con>guración da máquina virtual.

CA6.8 Relacionouse a máquina virtual co sistema opera�vo an>trión.

CA6.9 Realizáronse probas de rendemento do sistema

Unidade Didác&ca 2 – Introducción ós sistemas informá&cos

RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�vos 
e os sistemas de >cheiros, e iden�>ca os seus elementos.

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

CA1.2 Codi>couse e relacionouse a información en varios sistemas de 
representación.

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

Unidade Didác&ca 3 – Sistemas Opera&vos. Elementos, estrutura e funcións xerais

RA1 - Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas opera�vos 
e os sistemas de >cheiros, e iden�>ca os seus elementos.

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

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

CA1.5 Iden�>cáronse os procesos e os seus estados.
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CA1.6 Iden�>cáronse as posibilidades de par�ción do subsistema de 
almacenaxe.

CA1.7 Describiuse a estrutura e a organización do sistema de >cheiros.

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

Unidade Didác&ca 4 – Introdución a Windows. Instalación. Historia e versións

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

CA2.1 Analizouse a documentación técnica do hardware para veri>car a súa 
idoneidade.

CA2.2 Seleccionouse o sistema opera�vo.

CA2.3 Elaborouse un plan de instalación a par�r dos manuais do sistema 
opera�vo.

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

CA2.5 Con>guráronse parámetros básicos da instalación.

CA2.6 Instalouse o sistema opera�vo.

CA2.7 Con>gurouse un xestor de arranque.

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

CA2.9 Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no 
proceso de
instalación.

CA2.10 Respectáronse as normas de u�lización do so?ware (licenzas).

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

Unidade Didác&ca 5 – Windows. Interfaces de usuario

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

CA3.1 Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades.

CA3.2 Aplicáronse preferencias na con>guración do contorno persoal.

CA3.3 Xes�onáronse os sistemas de >cheiros especí>cos.

CA3.4 Dis�nguíronse os atributos dun >cheiro dos dun directorio.

CA3.5 Recoñecéronse os permisos dos >cheiros e dos directorios.
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RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas 
opera�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.

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

CA3.6 U�lizáronse os asistentes de con>guración do sistema (acceso a redes, 
disposi�vos, etc.).

CA3.7 Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema opera�vo e dos
controladores de disposi�vos.

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

CA3.9 Realizouse a con>guración para a actualización periódica do sistema 
opera�vo.

CA3.10 Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o 
sistema.

CA3.11 Executáronse operacións para a automa�zación de tarefas do sistema.

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

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

CA4.2 U�lizáronse ferramentas grá>cas para describir a organización dos 
>cheiros do
sistema.

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

CA5.1 Iden�>cáronse as diferenzas entre as interfaces grá>cas e as interfaces 
en liña de

comandos.

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

CA5.3 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos e as 
posibilidades

da súa selección, segundo o sistema opera�vo.

CA5.4 U�lizáronse comandos para actuar sobre >cheiros 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.
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CA5.7 Aplicáronse opcións para modi>car o comportamento dos comandos.

CA5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a 
u�lización dos
comandos.

Unidade Didác&ca 6 – Windows. Administración e con"guración

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

CA4.1 Con>guráronse perKs de usuario e grupo.

CA4.3 Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades 
puntuais.

CA4.4 Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades 
puntuais.

CA4.5 Aplicáronse criterios para o óp�mo aproveitamento da memoria 
dispoñible.

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

CA4.8 Recoñecéronse e con>guráronse os recursos compar�bles do sistema.

CA4.9 Interpretouse a información de con>guración do sistema opera�vo.

Con&dos abordados de forma telemá&ca despois de que se decretara o estado de alarma

Unidade Didác&ca 8 – Linux. Sistemas de arquivos e interfaces de usuario.

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

CA5.5 U�lizáronse outros comandos habituais propios do sistema opera�vo.
CA5.7 Aplicáronse opcións para modi>car o comportamento dos comandos.

CA5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a 
u�lización dos comandos

Repaso unidades didác&cas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (ver nesta mesma táboa Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación)
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Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro:

2. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso)
do ano académico 2020-2021 

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021) 
No referente ao sistema opera&vo GNU/Linux:
RA5 - Realiza tarefas de xes�ón e administración básica de sistemas 
opera�vos, para o que u�liza ferramentas en liña de comandos.

Sistemas Opera�vos en Rede

No referente ao sistema opera&vo GNU/Linux:
RA4 - Realiza operacións básicas de administración de sistemas 
opera�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o 
seu uso óp�mo.
RA5 - Realiza tarefas de xes�ón e administración básica de sistemas 
opera�vos, para o que u�liza ferramentas en liña de comandos.

Seguridade Informá�ca
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3. Avaliación e cuali"cación

Avaliación Procedementos:

Usaremos a  observación sistemá�ca do alumnado que par�cipa nos 
Foros e achega as tarefas/cues�onarios propostos na Aula Virtual, 
realizando preguntas directas sobre os temas tratados.

Antes do >nal de curso faranse probas especí>cas para o alumnado que
�vera a primeira ou segunda avaliación suspensas.

Instrumentos:

Proba/s escrita/s teórico/prac�ca referente aos resultados de 
aprendizaxe e criterios de avaliación imprescindibles impar�dos nas 
sesións presenciais e que foron anteriormente citados neste 
documento.

- Unidade 1:  PE.- Utilización/configuración de  máquinas virtuais, 

identificación do seu campo de aplicación e instalación de software. 

- Unidade 2:  PE.- Recoñecemento/análise dos fundamentos e as 
funcións dos sistemas opera�vos e os sistemas de >cheiros, e 
iden�>cacións dos seus elementos.

- Unidade 3:  PE.- Recoñecemento/análise dos fundamentos e as 
funcións dos sistemas opera�vos e os sistemas de >cheiros, e 
iden�>cacións dos seus elementos.

- Unidade 4:  PE.- Instalación de sistemas opera�vos, para o que 
consulta e interpreta a documentación técnica.

- Unidade 5:  PE. - Realización de tarefas básicas de con>guración de 
sistemas opera�vos, para o que interpreta requisitos, e describe os 
procedementos seguidos. Realización de operacións básicas de 
administración de sistemas opera�vos, para o que interpreta requisitos,
e dispón o sistema para o seu uso óp�mo. Realización de  tarefas de 
xes�ón e administración básica de sistemas opera�vos, para o que 
u�liza ferramentas en liña de comandos.

- Unidade 6: PE.- Realización de operacións básicas de administración 
de sistemas opera�vos, para o que interpreta requisitos, e dispón o 
sistema para o seu uso óp�mo.

Unidades Didácticas abordadas telematicamente despois de que se 

decretara o estado de alarma:

- Unidade 8:  PE.- Realización de tarefas de xes�ón e administración 



básica de sistemas opera�vos, para o que u�liza ferramentas en liña de 
comandos.

- Repaso das unidades didác�cas: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (ver Instrumentos).

Cuali"cación
"nal

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Para obter unha avaliación posi�va no módulo é preciso obter unha 
nota global de 5 ou máis sobre 10 en cada unha das unidades didác�cas
(1, 2, 3, 4, 5 e 6) abordadas antes de que se decretara o estado de 
alarma.

A nota global obterase a par�res das notas acadadas en cada unidade 
didác�ca tendo en conta a seguinte ponderación:

- Unidades 1, 2 e 3:  50%

- Unidades 4, 5 e 6:  50%

Unidades Didác&cas abordadas telema&camente despois de que se 
decretara o estado de alarma ( 8, 1, 2, 3, 4, 5 e 6): 

Os resultados ob�dos nestas unidades servirán unicamente para 
incrementar, ata un máximo de 2 puntos (ver Táboa Puntuación) , a 
nota >nal do alumnado que os desenvolvera sa�sfactoriamente e 
ob�vera unha avaliación posi�va do módulo (obter unha nota de polo 
menos 5 puntos sobre 10 en cada unha das unidades didác�cas 
abordadas antes de que se decretara o estado de alarma.).

Táboa Puntuación

Puntuación tarefas realizadas durante Estado de Alarma

Nota Media                 Puntos a sumar

nota < 5                                   0

nota >=5 e <6                       0,5

nota >=6  e <7                      1

nota >=7 e <9                       1,5

nota >=9                                2

Alumnado de
materia

pendente

Un  alumno  �ña  esta  materia  pendente  do  pasado  curso,  pero
superouna na convocatoria de marzo de 2020.
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4. Metodoloxía e ac&vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac&vidades 

Propóñense  ac�vidades de recuperación, repaso, reforzo e, de ser 
o caso, de ampliación, centradas nos resultados de aprendizaxe 
imprescindibles. Para cada unidade didác�ca as ac�vidades se 
deseñan especi>camente para a súa elaboración telemá�ca, tendo 
presente a adaptación de medios, tempo e recursos, a saber:

Realización/seguimento da documentación per�nente: guías 
paso a paso.

Tarefas: Realización de prác�cas guiadas. Realización de 
bolePns sobre a documentación anterior.

Visualización de vídeos.
Cues�onarios.

Seguimento e resolución de dúbidas nos foros 
correspondentes.

Entrega semanal de tarefas ou cues�onarios.

Metodoloxía
(alumnado con

conec&vidade e sen
conec&vidade)

Este  módulo  organizase  en  6  sesións  semanais,  repar�das  entre
luns(2),  martes(2)  e  venres(2).  (Respectamos  o  horario  que  xa
Pñamos asignado dende principio de curso).

Non  existe  alumnado  sen  conec�vidade.  Algún  alumno/a
comunicou algún problema puntual e transitorio, tanto referente ó
hardware/so?ware,  como  á  conexión,  pero  sempre  foron
arranxados nun breve período de tempo.

Todo  alumnado  está  matriculado  nun  curso  da  Aula  Virtual  –
Moodle  -Webs  Dinámicas,  o  cal  xa  viñan  empregando  antes  do
estado de alarma.  

Na  Aula  Virtual,  ao  >nal  de  cada  unidade  didác�ca  o  alumnado
atopa  por  semana  e  seguindo  a  programación  semanal  as
ac�vidades correspondentes, concretamente:

  Por semana están expostos segundo día o traballo a realizar
nas sesións de clase. 

  Por semanas alternantes o alumnado fai entrega de tarefas
ou realiza un cues�onario dos con�dos para chegar a acadar os
resultados de aprendizaxe.

 Todos  os  luns  ábrese  (Aula  Virtual)  o  traballo  a  realizar
semanalmente, así o alumnado segundo a súa dispoñibilidade
pode realizar  o  traballo  non  soamente  nas  sesións  de  clase,
senón cando realmente teña posibilidade durante a semana. 
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Os con�dos expostos están orientados á unha fácil comprensión e
realización  para  ser  desenvoltos  segundo  a  situación  actual,
principalmente: prác�cas (guías paso a paso) e vídeos. 

Esta forma de traballar está pensada para escalar o traballo que se
debe facer nas sesións diarias, así como para non sobrecargar de
traballo ao alumnado por sesión de clase, día e semana. 

Metodoloxía empregada nos Foros na Aula Virtual:

 Foro de Novas: para avisos, sen retroalimentación.

 Foros de comunicación co alumnado: para dúbidas e para
retroalimentación.

 Existe un foro para dúbidas por cada unidade didác�ca. 

 Derívase toda información de consulta de con�dos aos Kos
dos foros correspondentes da Aula Virtual, para que deste
xeito as dúbidas e posibles solucións poidan servir de axuda
para o resto do alumnado. 

 O alumnado fai  seguimento de mensaxes  e resolución de
dúbidas nos Kos dos foros correspondentes.

Materiais e recursos

Curso Aula Virtual (Moodle – Webs Dinámicas) Sistemas Opera�vos
Monoposto 2019/2020: Foro de Novas(para avisos, sen 
retroalimentación), Foros de comunicación co alumnado (para 
dúbidas, para retroalimentación), Mensaxería Interna. 
Tarefas/ac�vidades/Cues�onarios. Documentación/Prác�cas 
guiadas. Vídeos temporizados por sesión de clase.

Correo Electrónico.

Google Drive: Para descarga de material informá�co: >cheiros ISO.
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5. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicación na Aula Virtual no curso correspondente.

Mensaxe no Foro de Novas informando da publicación da 
actualización da Programación.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa�va para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
 Galicia.
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación

Unidade Didác&ca 1 – Arquitectura dos equipamentos microinformá&cos

RA1 - Recoñece a arquitectura e os elementos funcionais dun 
equipamento microinformá�co, e iden�?ca a súa función.

RA2 - Recoñece a arquitectura de placas base e iden�?ca a súa 
evolución asociada á evolución dos microprocesadores.

CA1.1 Recoñecéronse as unidades de medida que describen as caracterís�cas 
dos compoñentes Bsicos 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.

CA1.4 Iden�?cáronse os elementos que compoñen cada bloque.

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

CA1.6 Describiuse o proceso de arranque dun equipamento microinformá�co.

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

CA2.3 Enumeráronse os �pos de chipsets existentes.

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

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

CA2.6 Describíronse as caracterís�cas e as u�lidades máis importantes da 
con?guración da placa base.

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

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

Unidade Didác&ca 2 – Prevención de riscos e protección ambiental

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, iden�?cando os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para previr estes riscos.

CA11.1 Iden�?cáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, ú�les, máquinas e medios de transporte.

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

CA11.3 Iden�?cáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, etc.
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CA11.4 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións,
alarmas, pasos de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben 
empregar nas operacións de montaxe e mantemento.

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

CA11.6 Iden�?cáronse as fontes de contaminación do contorno ambiental.

CA11.7 Clasi?cáronse os residuos xerados, para a súa re�rada selec�va.

CA11.8 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos como 
primeiro factor de prevención de riscos

Unidade Didác&ca 3 – Compoñentes dos sistemas microinformá&cos

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

RA5 - Mide parámetros eléctricos, iden�?cando o �po de sinal e a súa 
relación coas súas unidades caracterís�cas.

CA3.1 Avaliáronse �pos de chasis para a placa base e para o resto de 
compoñentes.

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

CA3.3 Iden�?cáronse e manipuláronse adaptadores e tarxetas de expansión 
(grá?cos, LAN, modems, etc.).

CA3.4 Iden�?cáronse os elementos que acompañan un compoñente de 
integración (documentación, controladores, cables, u�lidades, etc.).

CA3.5 Iden�?cáronse os periféricos Kpicos dun equipamento.

CA3.6 Describíronse as súas funcións e as caracterís�cas básicas dos 
periféricos Kpicos dun equipamento.

CA5.1 Iden�?couse o �po de sinal para medir co aparello correspondente.

CA5.2 Seleccionouse a magnitude e o rango de medida, e conectouse o 
aparello segundo a magnitude para medir.

CA5.3 Relacionouse a medida ob�da cos valores Kpicos.

CA5.4 Iden�?cáronse os bloques dunha fonte de alimentación para un 
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computador persoal.

CA5.5 Enumeráronse as tensións achegadas por unha fonte de alimentación 
Kpica.

CA5.6 Medíronse as tensións en fontes de alimentación Kpicas de 
computadores persoais.

CA5.7 Iden�?cáronse os bloques dun sistema de alimentación 
ininterrompida.

CA5.8 Medíronse os sinais nos puntos signi?ca�vos dun sistema de 
alimentación ininterrompida.

Unidade Didác&ca 4 – Ensamblaxe de equipamentos microinformá&cos

RA4 - Ensambla un equipamento microinformá�co, para o que 
interpreta a documentación técnica, e veri?ca o resultado ?nal.

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

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

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

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

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

CA4.6 Con?guráronse parámetros básicos do conxunto accedendo á 
con?guración da placa base.

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

CA4.8 Realizouse un informe de montaxe.
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Unidade Didác&ca 5 – Mantemento de sistemas microinformá&cos

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

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

CA6.2 Iden�?cáronse e arranxáronse as avarías producidas por 
sobrequecemento do microprocesador.

CA6.3 Iden�?cáronse e arranxáronse avarías Kpicas dun equipamento 
microinformá�co (mala conexión de compoñentes, incompa�bilidades, 
problemas en discos ?xos, sucidade, etc.).

CA6.4 Iden�?cáronse e arranxáronse problemas mecánicos en equipamentos
microinformá�cos (fallos en soldaduras, en engrenaxes de compoñentes, 
etc.) .

CA6.5 Subs�tuíronse compoñentes deteriorados.

CA6.6 Veri?couse a compa�bilidade dos compoñentes subs�tuídos.

CA6.7 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes.

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

Con&dos abordados de forma telemá&ca despois de que se decretara o estado de alarma

Unidade Didác&ca 7 – Instalación de sistemas opera&vos

RA7 - Instala sistemas opera�vos, para o que consulta e interpreta a 
documentación técnica.

CA7.1 Veri?couse a idoneidade do hardware.

CA7.2 Seleccionouse o sistema opera�vo.

CA7.3 Elaborouse un plan de instalación.

CA7.4 Con?guráronse parámetros básicos da instalación.

CA7.5 Con?gurouse o xestor de arranque.

CA7.6 Describíronse as incidencias da instalación.

CA7.7 Respectáronse as normas de u�lización do soMware (licenzas).

CA7.8 Actualizouse o sistema opera�vo.

Repaso unidades didác&cas 1, 2, 3, 4 e 5 (ver nesta mesma táboa Resultados de aprendizaxe e Criterios de avaliación)
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Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro:

2. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso)
do ano académico 2020-2021 

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021) 
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3. Avaliación e cuali"cación

Avaliación

Procedementos:

Usaremos a  observación sistemá�ca do alumnado que par�cipa nos 
Foros e achega as tarefas/cues�onarios propostos na Aula Virtual, 
realizando preguntas directas sobre os temas tratados.

Antes do ?nal de curso faranse probas especí?cas para o alumnado que
�vera a primeira ou segunda avaliación suspensas.

Instrumentos:

Proba/s escrita/s teórico/prac�ca referente aos resultados de 
aprendizaxe e criterios de avaliación imprescindibles impar�dos nas 
sesións presenciais e que foron anteriormente citados neste 
documento.

- Unidade 1:  PE.- Recoñecemento da arquitectura e os elementos 
funcionais dun equipamento microinformá�co, e iden�?cación da súa 
función. Recoñecementos da arquitectura de placas base e 
iden�?cación da súa evolución asociada á evolución dos 
microprocesadores.

- Unidade 2:  PE.- Cumprimento das normas de prevención de riscos 
laborais e de protección ambiental, iden�?cando os riscos asociados, 
así como as medidas e os equipamentos para previr estes riscos.

- Unidade 3:  PE.-Analise da función dos compoñentes que integran un 
equipamento microinformá�co estándar, e comparación das 
prestacións de diversos fabricantes. Medición parámetros eléctricos, 
iden�?cando o �po de sinal e a súa relación coas súas unidades 
caracterís�cas.

- Unidade 4:  PE.-Ensamblado dun equipamento microinformá�co, para
o que interpreta a documentación técnica, e veri?cación do resultado 
?nal.

- Unidade 5:  PE. - Mantemento de equipamentos informá�cos, para o 
que interpreta as recomendacións de fábrica e relaciona as disfuncións 
coas súas causas.

Unidades Didácticas abordadas telematicamente despois de que se 

decretara o estado de alarma:

- Unidade 7: PE.- Instalación de sistemas opera�vos, para o que 
consulta e interpreta a documentación técnica.

- Repaso das unidades didác�cas: 1, 2, 3, 4, e 5  (ver Instrumentos).



Cuali"cación
"nal

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Para obter unha avaliación posi�va no módulo é preciso obter unha 
nota global de 5 ou máis sobre 10 en cada unha das unidades didác�cas
(1, 2, 3, 4 e 5) abordadas antes de que se decretara o estado de alarma.

A nota global obterase a par�res das notas acadadas en cada unidade 
didác�ca tendo en conta a seguinte ponderación:

- Unidades 1 e 2:  50%

- Unidades 3, 4 e 5:  50%

Unidades Didác&cas abordadas telema&camente despois de que se 
decretara o estado de alarma ( 7, 1, 2, 3, 4, 5 e 6): 

Os resultados ob�dos nestas unidades servirán unicamente para 
incrementar, ata un máximo de 2 puntos (ver Táboa Puntuación) , a 
nota ?nal do alumnado que os desenvolvera sa�sfactoriamente e 
ob�vera unha avaliación posi�va do módulo (obter unha nota de polo 
menos 5 puntos sobre 10 en cada unha das unidades didác�cas 
abordadas antes de que se decretara o estado de alarma.).

Táboa Puntuación

Puntuación tarefas realizadas durante Estado de Alarma

Nota Media                 Puntos a sumar

nota < 5                                   0

nota >=5 e <6                       0,5

nota >=6  e <7                         1

nota >=7  e <9                         1,5

nota >=9                              2

Alumnado de
materia

pendente

Ningún alumno do pasado curso �ña esta materia pendente.
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4. Metodoloxía e ac&vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac&vidades 

Propóñense  ac�vidades de recuperación, repaso, reforzo e, de ser 
o caso, de ampliación, centradas nos resultados de aprendizaxe 
imprescindibles. Para cada unidade didác�ca as ac�vidades se 
deseñan especi?camente para a súa elaboración telemá�ca, tendo 
presente a adaptación de medios, tempo e recursos, a saber:

Realización/seguimento da documentación per�nente: guías 
paso a paso.

Tarefas: Realización de prác�cas guiadas. Realización de 
boleKns sobre a documentación anterior.

Visualización de vídeos.
Cues�onarios.

Seguimento e resolución de dúbidas nos foros 
correspondentes.

Entrega semanal de tarefas ou cues�onarios.

Metodoloxía
(alumnado con

conec&vidade e sen
conec&vidade)

Este  módulo  organizase  en  9  sesións  semanais,  repar�das  entre
luns(2), martes(2), mércores(2) e xoves(3). (Respectamos o horario
que xa Kñamos asignado dende principio de curso).

Non  existe  alumnado  sen  conec�vidade.  Algún  alumno/a
comunicou algún problema puntual e transitorio, tanto referente ó
hardware/soMware,  como  á  conexión,  pero  sempre  foron
arranxados nun breve período de tempo.

Todo  alumnado  está  matriculado  nun  curso  da  Aula  Virtual  –
Moodle  -Webs  Dinámicas,  o  cal  xa  viñan  empregando  antes  do
estado de alarma.  

Na  Aula  Virtual,  ao  ?nal  de  cada  unidade  didác�ca  o  alumnado
atopa  por  semana  e  seguindo  a  programación  semanal  as
ac�vidades correspondentes, concretamente:

  Por semana están expostos segundo día o traballo a realizar
nas sesións de clase. 

  Por semanas alternantes o alumnado fai entrega de tarefas
ou realiza un cues�onario dos con�dos para chegar a acadar os
resultados de aprendizaxe.

 Todos  os  luns  ábrese  (Aula  Virtual)  o  traballo  a  realizar
semanalmente, así o alumnado segundo a súa dispoñibilidade
pode realizar  o  traballo  non  soamente  nas  sesións  de  clase,
senón cando realmente teña posibilidade durante a semana. 
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Os con�dos expostos están orientados á unha fácil comprensión e
realización  para  ser  desenvoltos  segundo  a  situación  actual,
principalmente: prác�cas (guías paso a paso) e vídeos. 

Esta forma de traballar está pensada para escalar o traballo que se
debe facer nas sesións diarias, así como para non sobrecargar de
traballo ao alumnado por sesión de clase, día e semana. 

Metodoloxía empregada nos Foros na Aula Virtual:

 Foro de Novas: para avisos, sen retroalimentación.

 Foros de comunicación co alumnado: para dúbidas e para
retroalimentación.

 Existe un foro para dúbidas por cada unidade didác�ca. 

 Derívase toda información de consulta de con�dos aos Bos
dos foros correspondentes da Aula Virtual, para que deste
xeito as dúbidas e posibles solucións poidan servir de axuda
para o resto do alumnado. 

 O alumnado fai  seguimento de mensaxes  e resolución de
dúbidas nos Bos dos foros correspondentes.

Materiais e recursos

Curso Aula Virtual (Moodle – Webs Dinámicas) Montaxe e 
mantemento de equipamentos 2019/2020: Foro de Novas(para 
avisos, sen retroalimentación), Foros de comunicación co 
alumnado (para dúbidas, para retroalimentación), Mensaxería 
Interna. Tarefas/ac�vidades/Cues�onarios. 
Documentación/Prác�cas guiadas. Vídeos temporizados por sesión 
de clase.

Correo Electrónico.

Google Drive: Para descarga de material informá�co: ?cheiros ISO.
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https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=295
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=295


5. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicación na Aula Virtual no curso correspondente.

Mensaxe no Foro de Novas informando da publicación da 
actualización da Programación.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación terceiro trimestre 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

Elabora documentos utilizando as funcións básicas do procesador de 
texto. 

Identificáronse as funcións básicas, as prestacións e os procedementos 
simples dos procesadores de textos e da autoedición. 

Elabora documentos utilizando as funcións básicas do procesador de 
texto. 

Configuráronse as páxinas do documento cinguíndose aos orixinais ou ás 
indicacións propostas (marxes, dimensións e orientación, táboas, 
encabezamentos e pés de páxina, columnas, bordos, sombreados, etc.). 

Elabora documentos utilizando as funcións básicas do procesador de 
texto. 

Traballouse coa opción de táboas e elaboráronse os documentos con 
exactitude e coa destreza adecuada, aplicando os formatos e os estilos de 
texto e as táboas indicadas, ou sobre os patróns predefinidos. 

Elabora documentos utilizando as funcións básicas do procesador de 
texto. 

Corrixíronse os posibles erros cometidos ao reutilizar ou introducir a 
información. 

Elabora documentos utilizando as funcións básicas do procesador de 
texto. Integráronse obxectos simples no texto, no lugar e na forma adecuados. 

Elabora documentos utilizando as aplicacións básicas de follas de 
cálculo. 

Utilizáronse os tipos de datos e referencia para celas, rangos, follas e libros 
dunha folla de cálculo. 

Elabora documentos utilizando as aplicacións básicas de follas de 
cálculo. Aplicáronse fórmulas e as funcións básicas. 

Utiliza os equipamentos de reprodución, informáticos e de 
encadernación funcional (fotocopiadora, impresora, escáner, 
reprodutora, perforadora, encadernadora, etc.) en función do traballo 
que cumpra realizar. 

Describiuse o funcionamento da fotocopiadora, a impresora e o escáner. 

Tramita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet 
e outras redes. Identificáronse as redes informáticas ás que se pode acceder. 

Tramita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet 
e outras redes. Localizáronse documentos utilizando ferramentas de internet. 

Tremita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet 
e outras redes. 

Situáronse e recuperáronse ficheiros almacenados en servizos de aloxamento 
de ficheiros compartidos ("a nube"). 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
x Avaliación continua. 

Instrumentos: 
x Probas escritas 
x Listas de cotexo 
x Táboas de observación 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
x Nota media das cualificacións das dúas primeiras avaliacións. Poderanse 

subir ata dous puntos a aquel alumnado que realice as tarefas do 
terceiro trimestre. 

x As probas de recuperación levaranse a cabo con aqueles alumnos/as 
que non houbesen alcanzado os mínimos de avaliación esixidos. Esta 
recuperación farase por medio de probas escritas, informáticas e/ou a 
presentación de traballos sobre os contidos mínimos da materia. Cando 
o profesor/a o considere oportuno fixaraxe unha proba de recuperación 
por cada trimestre. Esta proba considerarase superada cando o alumno 
obteña unha puntuación igual ou superior a 5. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

(Para FP básica) 
  Realizarase un exame teórico-práctico sobre os contidos mínimos das dúas primeiras 
avaliacións do módulo, establecidos na Programación didáctica. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

As que se realizaron durante todo o curso presencial e que están 
dispoñibles na Aula virtual do módulo.  
Exercicios e exames telemáticos  tamén a través da Aula virtual, correo 
electrónico e teléfono. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para  o alumnado  que dispón de conectividade, emprégase o correo 
electrónico e a aula virtual para a comunicación e o intercambio de tarefas. 
 
Para o alumnado que non dispón  de conecetividade: teléfono. 

Materiais e recursos 
Os dispoñibles na aula virtual e novas tarefas para a avaliación a distancia a 
través do correo electrónico, teléfono e Google class. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Colocarase esta adaptación da programación na aula virtual do 
módulo.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa�va para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación

RA1  -  Selecciona  e  describe  os  compoñentes  e  as  ferramentas  para  a
realización  da  montaxe  e  o  mantemento  de  sistemas  microinformáticos,
relacionándoos coa súa función e a súa aplicación na instalación

CA1.1 Describíronse as  características dos elementos  eléctricos  e electrónicos
utilizados na montaxe de sistemas.
CA1.2 Describíronse as operacións e as comprobacións previas á manipulación
segura de compoñentes eléctricos e/ou electrónicos.
CA1.3  Identificáronse  as  ferramentas  e  os  dispositivos  necesarios  na
manipulación segura de sistemas electrónicos.
CA2.1  Comprobouse  cada  compoñente  antes  da  súa  utilización,  seguindo  as
normas de seguridade establecidas.

RA2  -  Ensambla  os  compoñentes  de  hardware  dun  equipamento
microinformático,  con  interpretación  de  guías  e  instrucións,  aplicando
técnicas de montaxe

CA1.5  Identificáronse  funcionalmente  os  compoñentes  hardware  para  a
ensamblaxe e/ou o mantemento dun equipamento microinformático.
CA1.6  Describíronse  as  características  de  dispositivos  informáticos  como
portátiles,  táboas,  plataformas  semiensambladas  (barebone),  de  adestramento
multimedia, etc.
CA1.8 Localizáronse os bloques funcionais en placas base utilizadas nos sistemas
microinformáticos.

RA4 - Comproba a funcionalidade dos elementos do sistema, os soportes e os
periféricos instalados, utilizando procedementos de test axeitados.

CA4.1  Aplicáronse  a  cada  compoñente  de  hardware  e  a  cada  periférico  os
procedementos de comprobación adecuados.
CA4.2 Verificouse que o equipamento microinformático realice o procedemento
de acendemento e de POST ("power on self test") e, de ser o caso, identificouse a
orixe dos problemas.
CA4.3  Comprobouse  a  funcionalidade  dos  soportes  para  almacenamento  de
información.
CA4.4 Utilizáronse as ferramentas e as guías de uso para comprobar o estado e a
funcionalidade dos soportes de almacenamento e da información contida nestes.
CA4.5  Verificouse  a  funcionalidade  na  conexión  entre  compoñentes  do
equipamento microinformático e cos periféricos.
CA4.6  Utilizáronse  ferramentas  de  configuración,  control  e  comprobación  de
verificación do correcto funcionamento do sistema.

RA5 -  Realiza o mantemento básico de sistemas informáticos,  soportes  e
periféricos, tendo en conta a relación entre as intervencións e os resultados

CA5.1  Comprobouse  por  medio  de  indicadores  luminosos  que  os  periféricos
conectados ao sistema teñan alimentación eléctrica e que as conexións de datos
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que cumpra conseguir.

estean ben realizadas.
CA5.2 Describíronse os elementos consumibles necesarios para seren utilizados
nos periféricos de sistemas microinformáticos.
CA5.3  Utilizáronse  as  guías  técnicas  detalladas  para  substituír  elementos
consumibles.
CA5.4  Describíronse  as  características  dos  compoñentes,  dos  soportes  e  dos
periféricos para coñecer os aspectos que afecten o seu mantemento.
CA5.5  Utilizáronse  as  guías  de  fábrica  para  identificar  os  procedementos  de
limpeza de compoñentes, soportes e periféricos.

RA6  -  Recoñece  as  capacidades  asociadas  á  iniciativa  emprendedora,
identificando os requisitos derivados da montaxe e o mantemento de sistemas
e compoñentes informáticos.

CA6.1  Caracterizouse  o  perfil  de  persoa  emprendedora  e  describíronse  os
requisitos e as actitudes necesarias para a montaxe e o mantemento de sistemas e
compoñentes informáticos.
CA5.7 Recolléronse os residuos e os elementos de refugo segundo as normas
recomendables para a súa eliminación ou a súa reciclaxe.

RA7  -  Almacena  equipamentos,  periféricos  e  consumibles,  e  describe  as
condicións de conservación e etiquetaxe.

CA7.1  Describíronse  as  condicións  para  manipular,  transportar  e  almacenar
compoñentes e periféricos dun sistema microinformático.
CA7.2 Identificáronse os tipos de embalaxe para o transporte e/ou a almacenaxe
de cada dispositivo, periférico e consumible.
CA7.3  Utilizáronse  as  ferramentas  necesarias  para  realizar  as  tarefas  de
etiquetaxe previas á embalaxe e/ou o almacenamento de sistemas, periféricos e
consumibles.
CA7.4 Utilizáronse os medios auxiliares  adecuados para os elementos que se
vaian transportar.
CA7.5 Aplicáronse as normas de seguridade na manipulación e no transporte de
elementos e equipamentos.
CA7.6 Comprobouse que os compoñentes recibidos se correspondan co albará de
entrega e que estean en bo estado.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác�ca respec�va
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Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro:

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do ano académico 2020-2021 
Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021) 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
1. Esquemas e diagramas con simboloxía técnica.
2. Mapas conceptuais.
3. Exercicios de redacción e cuestionarios en liña.
4. Proxectos globais: deseño, comparativa, valoración de opcións e a súa 

viabilidade técnica e económica, etc.

Instrumentos:
1. Testes e cuestionarios, nomeadamente sobre as UD’s 2, 3 e 4.
2. Exercicios sobre a identificación de partes do hardware do sistema de 

cómputo.
3. Exercicios de comprensión sobre partes do hardware: cpu, ram, vídeo, POST, 

BIOS, fonte de alimentación.
4. Exercicios sobre o funcionamento global e relación entre partes que implican o

funcionamento da máquina.
5. Mapas conceptuais sobre os bloques da computadora e a súa relación.
6. Tarefas de deseño de redes LAN, empregando criterios funcionais e 

económicos.
7. Confección de orzamentos para proxectos de implantación  de redes LAN con 

diferentes enfoques.
8. Tarefas de interpretación de guías técnicas para o uso de componentes 

hardware, tanto de sistema de cómputo como redes LAN.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Media aritmética dos trimestres 1º e 2º, sumada ao factor de corrección do 3º 
trimestre (valor ponderado entre 0 e 2 puntos).
Esquematicamente:

Nf=
(N1T +N

2T )
2

+Fc

Por exemplo, 
1º trimestre NT 1

 = 8.0
2º trimestre NT 2  = 6.0
3º trimestre Fc  = 1.0
Media 1º e 2º trimestres = (8.0+6.0)/2 = 7.0,
Cualificación Final = 7.5 + 1.0 , Nf  = 8.0

Proba
extraordinaria de

setembro 

(Para FP básica)
Proba escrita tipo teste con cuestións das unidades 1, 2, 3 e 4, correspondentes ás 
avaliacións 1ª e 2ª do presente curso.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



3. Información e publicidade

Información ao alumnado
e ás familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado. 
1. Información na Aula Virtual, curso do módulo de Montaxe

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/enrol/index.p
hp?id=344

2. Aulas de Videostreaming
http://eduxunta.webex.com

3. Correo electrónico de familias e alumnado
4. Plataforma Abalar

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 1. UD2 Bloques funcionais básicos / UD3 A placa base e o hardware 
interno.
i. A placa base.
ii. Power on self test.
iii. Sistema BIOS.
iv. A memoria RAM (tipos e comparativa).
v. Proxecto: recuperación dunha computadora portátil.
vi.  Verificación e teste da montaxe dunha computadora PC.

2. UD4 Instalación e configuración de periféricos
i. Impresora local e rede.
ii. Hardware de rede local: switch e router, cablaxe.
iii. Hardware de conexión WIFI: funcionalidades e configuración.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

Baseada en:
1. Pequenos proxectos.
2. Indagación.
3. Mapas conceptuais.
4. Estudo de casos.

Materiais e recursos 1. Fichas introdutorias.
2. Portfolio do alumnado.
3. Actividades online/email.
4. Clases online (plataforma Webex).

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/enrol/index.php?id=344
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/enrol/index.php?id=344

