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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 

3 Introdución as redes de ordenadores 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Instala redes locais de computadores, configurando os parámetros e reali-
zando as probas para a posta en servizo do sistema, mellorando as caracte-

rísticas funcionais e de fiabilidade. 

▪ Indicáronse as características da instalación eléctrica e as condicións 
ambientais requiridas, especificando as condicións estándar que debe reunir 

unha sala onde se sitúa un sistema informático.  

▪ Enumeráronse as partes que configuran unha instalación informática, 

indicando a función, a relación e as características de cada unha. 

▪ Identificáronse as configuracións topolóxicas propias das redes locais de 

computadores, indicando as características diferenciais e de aplicación de 

cada unha. 

▪ Identificáronse os tipos de soporte de transmisión utilizados nas redes locais 

de comunicación, indicando as súas características e os seus parámetros 

máis representativos. 

▪ Identificouse a función de cada fío do cable utilizado nunha rede de área 

local, e realizáronse tubiños flexibles para a interconexión dos compoñentes 

da rede. 

Non Non - 
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Nº Unidade didáctica 

5 Programación en linguaxe C 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Programa equipamentos e sistemas industriais, utilizando linguaxes de alto 

nivel e aplicando as técnicas da programación estruturada. 
▪ Recoñecéronse as estruturas básicas de control utilizadas na pro-

gramación estruturada. 

▪ Identificáronse os sistemas de representación gráfica para os pro-
gramas informáticos, indicando a simboloxía normalizada utilizada. 

▪ Comparáronse as características diferenciais dunha linguaxe de 
baixo nivel con outra de alto nivel. 

▪ Realizáronse diagramas de fluxo de aplicacións, utilizando a simbo-
loxía normalizada. 

▪ Realizáronse e verificáronse algoritmos que resolven aplicacións, 
utilizando as estruturas básicas de control e modularizando ao má-
ximo posible a solución. 

▪ Codificáronse programas de aplicación industrial na linguaxe de alto 
nivel adecuada, utilizando as estruturas básicas para unha progra-
mación estruturada. 

▪ Utilizáronse técnicas de depuración para a verificación do correcto 
funcionamento do programa. 

▪ Creáronse librarías propias para a utilización doutras aplicacións. 

▪ Xeráronse os ficheiros executables ou instalables debidamente, para 
a súa execución nun sistema informático. 

Si Si Traballos e programas enviados a través da 
aula virtual 
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Nº Unidade didáctica 

6 Entornos de programación WEB 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ Configura páxinas web, para a súa utilización en control industrial, utilizando 

a linguaxe de programación orientada. 
▪ Comandos básicos da linguaxe específica para páxinas web. 

▪ Utilización das ferramentas que ofrece un software de deseño de 
páxinas web: imaxes, táboas, marcos, inserción de scripts, botóns e 
animacións. 

▪ Estrutura dos ficheiros que compoñen unha páxina web. 

▪ Programas clientes FTP para publicar a páxina nun servidor web. 

Non Non - 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

Para a avaliación neste módulo, teranse en conta os seguintes criterios xerais: 

 

- Coñecemento dos contidos indicados en cada unidade formativa. 

- Coñecemento e habilidade no manexo da documentación. 

- Orde e método de traballo. 

- Coidado na presentación dos traballos (puntualidade, pulcritude, capacidade de redacción, ortografía...). 

- Actitude positiva e participación en clase. 

- Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. 

- Capacidade de traballo en equipo. 

- Orde e limpeza na presentación escrita de actividades. 

- Rigor na aplicación das medidas de seguridade, tanto persoal, como da instalación. 

- Respecto polas normas de utilización e conservación dos útiles e ferramentas de traballo. 

 

Durante o transcurso do actual curso e en cada avaliación, o alumno fará unha serie de exercicios prácticos, traballos ou tarefas e ademais diversas probas teórico - prácticas, nos cales 
deberá demostrala asimilación que fixo dos contidos e dos procedementos. Loxicamente valoraremos a actitude amosada: interese polo traballo, orde, forma de afronta-los problemas 
xurdidos, interpretación de resultados, hábitos de traballo, tempo de execución, relación cos demais compañeiros, etc. 
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FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN: 

 

1) Realización de probas obxectivas escritas e/ou prácticas de coñecemento para cada unidade didáctica, que analizarán os coñecementos teóricos e prácticos dos alumnos en base 
aos criterios de avaliación marcados en cada unidade didáctica. Serán probas que pretenden comprobar os graos de destreza adquiridos e de asimilación dos contidos impartidos. 

Según criterio do profesor, para cada unidade didáctica ou grupos de unidades didácticas, realizarase unha proba teórica - práctica . 

 

2) Traballo e participación diaria no aula, valorando a asistencia, puntualidade, actitude, interese, esforzo persoal, así como loxicamente os resultados obtidos e o tempo empregado. 
O profesor, por medio da observación realizará un seguimento da realización dos traballos (prácticas, informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d). 

 

3) Recollida e valoración de traballos (informes, resolución de problemas,...indicados no apartado 4d) que o alumno realizará a través da aula virtual. 

 

NOTA DA TERCEIRA AVALIACIÓN: 

 

- O 80% da nota corresponde a media das puntuacións obtidas nas probas escritas realizadas para as seguintes unidades didácticas  (ferramenta de avaliación 1): 

 

UD1 .- Configuración e instalación dun ordenador 

UD2 .- Sistemas operativos 

UD4 .- Mantemento de sistemas informáticos industriais 
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Os criterios de avaliación indicados para cada unidade didáctica - apartado 4c) - servirán para valorar este apartado. 

Para chegar ao aprobado será necesario que o alumno consiga unha puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada proba realizada. 

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva neste apartado serán os indicados no apartado 4c 

 

- O 10% da nota corresponde as valoracións do traballo na aula (ferramenta de avaliación 2). 

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario realizar satisfactoriamente (nota superior a 5 puntos) cada unha das actividades propostas. Polo conxunto 
dos traballos propostos, o alumno terá unha puntuación 0 a 10 puntos. 

 

- O 10% da nota será a que poña o profesor para as actividades realizadas segundo se indica na ferramenta de avaliación 3. 

Cada un dos traballos recollidos valorarase de 0 a 10 puntos. 

 

Para obter unha cualificación de aprobado neste apartado será necesario ter como mínimo unha nota igual a 5 puntos en cada un dos traballos propostos. 

 

En todo caso, para conseguir o aprobado é necesario ter unha cualificación positiva (superior a 5 sobre 10) en cada un dos tres apartados anteriores. 

 

Os traballos presentados vía aula virtual no terceiro trimestre e con nota media superior a 5  valoraranse positivamente, para beneficiar o alumnado: o 10% da nota acadada nos traba-
llos sumarase directamente a nota media calculada anteriormente para obter así a nota correspondente a 3ª avaliación. 

 



 

 

Páxina 8 de 12 

 

NOTA FINAL DO MÓDULO: 

 

Para obter a cualificación final do módulo: 

– No caso dos alumnos que teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial. 

– No caso dos alumnos que non teñan o módulo superado na terceira avaliación parcial, realizarase a media ponderada das notas conseguidas en cada unidade didáctica 
aprobada previamente e as notas das unidades didácticas  recuperadas (proba escrita) no período de recuperación entre a terceira avaliación e a final, tendo en conta que 
todas as unidades didácticas deben de estar aprobadas para superar positivamente o módulo. No caso de ter algunha unidade didáctica suspensa, o alumno terá suspendido 
o módulo e a nota de este será a media aritmética das notas das avaliacións suspensas. 

 

  

Nota: As probas a realizar entre a terceira avaliación e a avaliación final serán presenciais. Se a situación sanitaria non permite a realización das probas presenciais realizaranse probas 
equivalentes de forma telemática. 

 

En último caso, se aparece algún problema para a realización das probas telemáticas, estas serán substituídas pola realización de traballos  a través da Aula Virtual que permitan unha 
avaliación obxectiva. 
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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 Configuración e instalación dun ordenador 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x ▪ Monta os elementos dun sistema informático industrial, recoñecendo os seus compo-

ñentes e configurando o sistema. 
▪ Recoñecéronse os compoñentes que configuran un equipamento informático. 

▪ Identificáronse as características e as funcións que desempeñan os compoñentes. 

▪ Conectáronse os compoñentes dun sistema informático. 

▪ Relacionouse a representación gráfica dos compoñentes coa documentación. 

▪ Configuráronse os elementos dun sistema informático industrial. 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas operativos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x ▪ Instala o software do sistema informático, configurando e mellorando os parámetros de 

funcionamento. 
▪ Relacionouse o software de sistemas operativos e controladores coa súa aplicación. 

▪ Interpretáronse as funcións que desempeña un sistema operativo e controladores. 

▪ Mellorouse a instalación do sistema operativo e controladores. 

▪ Configurouse o software instalado. 

▪ Empregáronse aplicacións informáticas para xestionar copias de seguridade do sistema 

informático. 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

4 Mantemento de sistemas informáticos industriais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x ▪ Diagnostica avarías en sistemas e programas informáticos, identificando a natureza da 

avaría e aplicando as técnicas e os procedementos máis adecuados para cada caso. 
▪ Clasificáronse os tipos e as características das avarías de natureza física que se 

presentan nos sistemas informáticos. 

Proba escrita 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o alumnado que non superou o módulo na terceira avaliación parcial, realizaranse actividades no período destinado á realización de actividades de recuperación dos módulos 
pendentes. 

 

As actividades de recuperación para cada unidade didáctica pendente consisten na resolución por parte do alumno dunha batería de cuestionarios, problemas e programas plantexa-
dos polo profesor postos ao dispor do alumno a través da aula virtual, de cara a preparar as probas escritas (de ser posible presenciais) correspondentes a cada unidade didáctica pen-
dente. 

 

Para a realización destas actividades disporá da atención do profesor. 

 

Nota: As probas a realizar entre a terceira avaliación e a avaliación final serán presenciais. Se a situación sanitaria non permite a realización das probas presenciais realizaranse probas 
equivalentes de forma telemática. 

 

En último caso, se aparece algún problema para a realización das probas telemáticas, estas serán substituídas pola realización de traballos  a través da Aula Virtual que permitan unha 
avaliación obxectiva. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

As probas de avaliación para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua realizaranse nas mesmas condicións que para o resto do alumnado, tendo en conta que na proba 
extraordinaria correspondente os alumnos con perda de dereito a avaliación continua terán que examinarse das seguintes unidades didácticas: 

UD1 .- Configuración e instalación dun ordenador 

UD2 .- Sistemas Operativos 

UD4 .- Mantemento de sistemas informáticos industriais 

Estes alumnos poderán seguir as actividades de recuperación igual que os alumnos co módulo pendente. 

Será responsabilidade do alumno informarse das datas dos exames correspondentes. 
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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 

Para aqueles que amosen mais carencias propoñerase a realización de mais traballos adaptados, informes ou prácticas en función das características do alumno. 
 

 

 

 


