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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 Equipos informáticos de telecomunicacións

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA2 - Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do 

sistema de telecomunicacións e define a composición e as 
características dos seus elementos.

 CA2.1 Determináronse as necesidades informáticas dos sistemas de 

telecomunicación.

si si PE .- Cuestionario por medio telemático

 CA2.3 Caracterizáronse os compoñentes do equipamento 

informático.

si si PE .- Cuestionario por medio telemático

 CA2.4 Caracterizáronse tipos de periféricos. si si PE .- Cuestionario por medio telemático

Nº Unidade didáctica

6 Montaxe de equipos informáticos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA3 - Configura equipamentos informáticos, para o que examina as 

características requiridas polo sistema de telecomunicacións e 
instala o hardware e o software.

 CA3.2 Interpretouse a documentación técnica dos elementos do 

equipamento.

si si PE .- Cuestionario por medio telemático.

 CA3.3 Instalouse o hardware do equipamento informático. si non LC.1 - Montaxe dun sistema informatico.

 CA3.4 Instaláronse os periféricos específicos. si non LC.2 - Montaxe dun sistema informatico.
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Nº Unidade didáctica

9 Redes locais de datos LAN

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA6 - Integra redes de área local (LAN) en sistemas de 

telecomunicacións, con interpretación das especificacións do 
sistema e configuración das partes física e lóxica.

 CA6.1 Caracterizáronse os compoñentes das redes de datos. si si PE .- Cuestionario por medio telemático

 CA6.5 Deseñouse unha rede LAN e o seu direccionamento. si si PE .- Cuestionario por medio telemático

 CA6.6 Montouse a electrónica de rede e elementos asociados. si non LC.2 - Practicas de redes

 CA6.7 Conectáronse os equipamentos e os elementos da rede. si non LC.3 - Practicas de redes

 CA6.8 Configurouse unha rede LAN. si si PE .- Cuestionario por medio telemático

 CA6.9 Comprobouse o funcionamento da rede LAN. si non LC.5 - Practicas de redes

Nº Unidade didáctica

10 Redes locais de datos sen fíos WLAN

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA7 - Integra redes locais sen fíos (WLAN) en sistemas de 

telecomunicacións, con interpretación das especificacións do 
sistema e configuración das partes física e lóxica.

 CA7.1 Definíronse as redes sen fíos de acceso local (WLAN). si non PE.1 - Exercicios de redes.

 CA7.3 Deseñouse unha rede WLAN e o seu direccionamento. si non PE.3 - Exercicios de redes

 CA7.4 Colocáronse os dispositivos e os equipamentos. si non LC.1 - Montaxe dunha rede WLAN.

 CA7.5 Configuráronse os servizos e os dispositivos da rede WLAN. si non LC.2 - Montaxe dunha rede WLAN.

 CA7.6 Configuráronse os elementos de seguridade da rede. si non LC.3 - Montaxe dunha rede WLAN.
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Nº Unidade didáctica

10 Redes locais de datos sen fíos WLAN

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 CA7.7 Verificouse o funcionamento da WLAN. si non LC.4 - Montaxe dunha rede WLAN.

Nº Unidade didáctica

11 Mantemento de sistemas informaticos e redes locais

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible

(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA9 - Mantén sistemas informáticos e redes aplicando técnicas de 

diagnóstico ou monitorización e efectuando a corrección das 
disfuncións.

 CA9.1 Relacionáronse cos elementos do sistema as avarías típicas 

dos sistemas informáticos e redes locais.

si non LC.1 - Deseño dunha rede LAN.

 CA9.2 Aplicouse o plan de mantemento. si non LC.2 - Montaxe dunha rede LAN.

 CA9.3 Utilizáronse ferramentas de hardware e software de 

diagnóstico e monitorización.

si non LC.3 - Montaxe dunha rede LAN.

 CA9.5 Localizouse o equipamento ou o elemento responsable da 

disfunción.

si non LC.5 - Montaxe dunha rede LAN.

 CA9.6 Arranxouse a avaría. si non LC.6 - Montaxe dunha rede LAN.

 CA9.7 Restituíuse o funcionamento. si non LC.7 - Montaxe dunha rede LAN.

 CA9.8 Documentáronse as intervencións de mantemento. si non PE.1 - Aplicación software.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

5.1  Os mínimos exixibles para a realización de aprendizaxe indicada na terceira evaluación son:

  * Equipos informáticos de telecomunicacións.

    * Caracterizáronse os compoñentes do equipamento informático.

    * Interpretouse a documentación técnica dos elementos do equipamento.

  * Redes locais de datos LAN e WLAN

    * Caracterizáronse os compoñentes das redes de datos.

    * Configurouse unha rede LAN.

5.2 Criterios de cualificación

  - Cualificación das actividades do 3ª Trimestre.

      - Para obter unha cualificación positiva no 3ª  trimestre é necesario que o alumnado entregue ao menos o 50% das actividades propostas neste trimestre.

      - As actividades enviadas ao alumnado e remitidas por éste serán cualificadas de 0 a 10 puntos con un máximo de dúas cifras decimais en base a:

          - Presentación, estrutura, redacción do documento (50%).

          - Contidos: Grao de resolución correcta da proposta, orixinalidade,  alternativas presentadas e resultados obtidos (50%)..

      - As actividades consideraranse superadas cando a súa puntuación sexa igual ou superior a 5.

      - Destas actividades obterase unha cualificación final resultante da media aritmética das cualificacións de todas as actividades solicitadas. 

      - Se o alumnado entrega menos do 50% das actividades ou a cualificación final das tarefas é menor de 5 terá dereito a presentarse a unha proba final, que poderá ser presencial se a situación sanitaria o permite, ou senón se 
realizará de forma telemática.

5.3 Cualificación final do módulo

  - O módulo considerarase superado positivamente cando a cualificación final sexa igual ou superior a 5.

  - En base as instrucións da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de formación profesional, no punto 7.3, de directrices xerais, das Instrucións do 27 de abril establécese: A avaliación final das 
aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles 
previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se 
desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.

   5.3.1 En base a este parágrafo a cualificación final do alumnado será a media aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións sempre que estas teñan unha cualificación igual ou superior a 5.

   5.3.2 No caso de que as cualificacións das avaliacións non sexan superiores a 5 o alumnado terá opción a recuperar as avaliacións suspensas por medio das actividades de recuperación encomendadas para tal fin.

   5.3.3 O alumnado recuperará as avaliaciós pendentes sempre e cando obteña nas actividades de recuperación unha nota igual ou maior que 5. Esta nota poderase ver incrementada en dous puntos máximo cando o alumnado 
acade unha avaliación positiva nas tarefas encomendadas no terceiro trimestre.

   5.3.4 O alumnado que non acade un 5 nas actividades de recuperación, terá dereito a se presentar a unha proba final por cada avaliación no superada, que poderá ser presencial se a situación sanitaria o permite, ou senón se 
realizará de forma telemática. Esta proba valorarase de 0 a 10 considerándose superada positivamente se a nota obtida é igual ou superior a 5.

Páxina 5 de 10



   5.3.5 Se é o caso que a proba final non se poida celebrar de forma presencial, ésta terá dúas partes, onde se sinalan o peso de cada unha na nota final do exame:

        a) Teoría (20%  da nota do exame)

        b) Problemas (80%  da nota do exame)

   5.3.6 Se é o caso que a proba final se poida celebrar de forma presencial, ésta terá tres partes, onde se sinalan o peso de cada unha na nota final do exame:

        a) Teoría (20%  da nota final do exame)

        b) Problemas (30% da nota final do exame)

        c) Prácticas (50% da nota final do exame)

5.4. Mínimos exixibles para o módulo completo

  * Circuitos dixitais

    * Describíronse as funcións lóxicas fundamentais.

    * Montáronse ou simuláronse circuitos combinacionais e secuenciais.

  * Linguaxes de programación

    * Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa informático para a linguaxe elixida.

    * Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando e modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida.

    * Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os operadores propios da linguaxe elixida.

    * Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na linguaxe elixida.

    * Realizáronse operacións de E/S.

    * Escribíronse e compiláronse programas sinxelos.

    * Probáronse e depuráronse os programas.

  * Equipos informáticos de telecomunicacións.

    * Caracterizáronse os compoñentes do equipamento informático.

    * Interpretouse a documentación técnica dos elementos do equipamento.

  * Sistemas Operativos e aplicacions software.

    * Cargáronse os sistemas operativos.

  * Configuración e posta en marcha dun sistema informático.

    * Configuráronse contas de usuario, perfís e políticas de contrasinais.

  * Redes locais de datos LAN e WLAN

    * Caracterizáronse os compoñentes das redes de datos.

    * Configurouse unha rede LAN.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
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6.a) Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

UD1 Alxebra de Boole

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas 

características e as súas aplicacións.

 CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. PE.1 - Exercicios de conversion entre

sistemas de numeración e construcción de

códigos.

 CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais. PE.2 - Funcións lóxicas Minterm e Maxterm.

Conversion

 CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía axeitada. PE.3 - Utilización da simboloxía dos

circuitos lóxicos

Nº Unidade didáctica

UD2 Sistemas combinacionais

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas 

características e as súas aplicacións.

 CA1.4.1 Relacionaronse as entradas e as saídas en circuitos combinacionais TO.1 - Utilización das táboas de verdade do

dispositivos loxicos

 CA1.5.1 Montaronse ou simularonse circuitos combinacionais LC.1 - Exercicios practicos de montaxe ou

simulación.

 CA1.8 Utilizáronse os equipos de medida e instrumentación necesaria LC.2 - Utilizacion axeitada da

instrumentación.
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Nº Unidade didáctica

UD3 Sistemas secuenciais

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Configura circuítos lóxicos dixitais básicos, para o que examina as súas 

características e as súas aplicacións.

 CA1.4.2 Relacionaronse as entradas e as saídas en circuitos secuenciais TO.1 - Utilización das táboas de verdade do

dispositivos loxicos

 CA1.5.2 Montaronse ou simularonse circuitos secuenciais LC.1 - Exercicios practicos de montaxe ou

simulación.

Nº Unidade didáctica

UD4 Linguaxes de programación

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA5 - Identifica os elementos dunha linguaxe de programación, e escribe, 

modifica e depura o código de algoritmos que resolven aplicacións sinxelas.

 CA5.2 Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dun programa 

informático para a linguaxe elixida.

LC.1 - Exercicios de programacion

 CA5.3 Utilizáronse contornos integrados de desenvolvemento en proxectos 

sinxelos.

LC.2 - Exercicios de programacion.

 CA5.4 Identificáronse os tipos de datos e as súas utilidades específicas creando 

e modificando pequenas aplicacións tipo na linguaxe elixida.

PE.2 - Exercicios de programacion.

 CA5.5 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse en expresións os datos e os 

operadores propios da linguaxe elixida.

PE.3 - Exercicios de programacion.

 CA5.7 Clasificáronse, recoñecéronse e utilizáronse as sentenzas de control na 

linguaxe elixida.

PE.5 - Exercicios de programacion.

 CA5.8 Realizáronse operacións de E/S. LC.3 - Exercicios de programacion.

 CA5.9 9. Escribíronse e compiláronse programas sinxelos. LC.4 - Exercicios de programacion.

 CA5.10 Probáronse e depuráronse os programas. LC.5 - Exercicios de programacion.
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Nº Unidade didáctica

UD7 Instalación do sistema operativo e aplicacións software

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Selecciona equipamentos informáticos, avalía os requisitos do sistema 

de telecomunicacións e define a composición e as características dos seus 
elementos.

 CA3.5 Cargáronse os sistemas operativos. LC.2 - Instalación de sistemas operativos

X  RA3 - Configura equipamentos informáticos, para o que examina as 

características requiridas polo sistema de telecomunicacións e instala o 
hardware e o software.

 CA3.1 Verificouse que o hardware e software respondan ás necesidades do 

sistema.

Elaboracion dun test para evaluar o

software e hardware mais axeitado

Nº Unidade didáctica

UD8 Configuración e posta en servicio dun sistema informático

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA4 - Configura servizos e funcións específicas no sistema informático, e 

planifica a súa implantación, tendo en conta as especificacións do sistema de

 telecomunicacións.

 CA4.3 Configuráronse contas de usuario, perfís e políticas de contrasinais. LC.2 - Configuración das funcións do

sistema operativo.

 CA4.4 Configuráronse aplicacións e servizos requiridos. LC.3 - Configuración das funcións do

sistema operativo e do software.

 CA4.5 Utilizáronse ferramentas de virtualización e simulación do sistema 

informático.

LC.4 - Instalación de máquinas virtuais

 CA4.6 Verificouse o funcionamento do sistema. LC.5 - Aplicacion de software de

verificación.

 CA8.4 Comprobouse o funcionamento do software do sistema. LC.9 - Manexo do software.
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6.b) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

- Verificar para cada un dos/as alumnos/as os contidos que non ten superados.

- Analizar as dificultades que lles impediron acadar o aprobado dos contidos pendentes.

- Deseñar para cada alumno/a exercicios que lles permitan, polo menos, acadar o nivel de coñecementos correspondente aos mínimos esixibles.

- Procedemento baseado no repaso, reforzo, recuperación e consolidación dos contidos estudados nas dúas primeiras avaliacións presenciais e máis nas tarefas enviadas telemáticamente no terceiro trimestre.

As actividades de recuperación son tarefas similares ou idénticas ás realizadas durante o curso. Entre esas tarefas destacan diferentes metodoloxías para obter as calificacións de recuperación e controlar o progreso de alumno: Por 
un lado temos as tarefas que non se entregaron no seu día, por outro os exercicios obligatorios que non se realizaron no seu día, por outro cuestionarios e preguntas sobre o temario mínimo exixido para superar a proba de 
coñecementos. Todo esto supón un traballo de repaso e reforzo para o alumno.

6.c) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua e co módulo pendente de primeiro

- A vista da situación de alerta na que nos atopamos, a este alumnado consérvanselle as notas da materia que puidera ter superada cando perdeu o dereito a avaliación contínua. 

- No caso da materia pendente, para recuperala aplicaráselle o mesmo procedemento que ó resto do alumnado do ciclo:

                   - Ver que contidos non ten superados.

                   - Analizar as dificultades que vaia presentando cande se traballen os referidos contidos.

                   - Deseñar exercicios que lles permitan, cando menos, acadar o nivel dos coñecementos mínimos esixibles.

8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

- Resolución diaria de dúbidas por medio telemático e en horario flexible: Correo electrónico e Wiki do profesor.

- Adaptación de contidos da materia pendente de superar ás súas necesidades específicas.

- Deseño progresivo de actividades adaptadas ao nivel de coñecementos que vaian amosando os alumnos: Cuestionarios, Preguntas típicas de exames, Tarefas, etc.

- Elaboración e entrega de documentación e material didáctico necesario para o seguimento das actividades:  Apuntes, Exercicios resoltos, Exemplos.

- Adaptaranse os exercicios enviados por medio telemático para que o alumnado con materia pendente (1ª ou 2ª avaliación suspensa ou ben 1ª e 2ª avaliacións suspensas) poida recuperar neste último trimestre a materia 
estudada nas dúas avaliacións presenciais (1ª e 2ª) e máis as trarefas, se é o caso, do terceiro trimestre.
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