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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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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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 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

Non procede xa que, as actividades propostas son actividades de repaso dos contidos impartidos o longo dos dous primeiros trimestres. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA 1: Caracteriza as infraestruturas do fogar dixital (IFD), para o que examina os 
ámbitos que o compoñen e distingue os servizos que cumpra prestar. 

 CA 1.1. Determinouse o nivel de aplicación dixital (ICT, nivel básico ou nivel 
superior) e servizos asociados. 

 CA 1.2. Definíronse as estruturas das redes interiores (HAN, TGCS, etc.), cone-
xións e canalizacións de ampliación. 

 CA 1.3. Determináronse as características e as funcionalidades dos servizos. 

 CA 1.6. Seleccionáronse interfaces, servidores e pasarelas. 

 CA 1.7. Aplicouse a normativa. 

PE 1. Cuestións sobre normativa de fogar 
dixital 

PE 2: Análise dos distintos servizos dun fogar 
dixital a partir da normativa da  ICT2 

PE 3. Realizar unha táboa de  excel que nos 
indique o nivel de fogar dixital alcanzado en 
función da puntuación obtida en cada grupo 
de servizos, seguindo a normativa  da  ICT 2 

PE 4. Estudo do nivel de fogar dixital alcanza-
do nun caso real a partir da memoria técnica. 

Debido ó caracter eminentemente práctico deste módulo, e a imposibilidade de realizar montaxes no taller, os mínimos exixibles serán de carácter teórico e na medida do posible simulando situacións prácticas. 
Mínimos esixibles para superar ó módulo: 
RA 1: CA 1.1,CA 1.2, CA 1.3, CA 1.6, CA 1.7 
RA 5: CA 5.1, CA 5.2,  CA 5.3, CA 5.5, CA 5.6, CA 5.8   
RA 3: CA 3.8 
Criterios de cualificación 
O alumnado coa 1ª e/ ou 2ª avaliación non superadas deberá realizar as actividades de seguimento, recuperación e reforzo propostas semanalmente no período de cuarentena. 
A nota final dependerá da calidade dos traballos presentados podendo alcanzar unha nota máxima dun 8. 
Os/as alumnos/as que non entreguen tolas as actividades sen causa xustificada, deberán facer unha proba telemática o fin de superar os mínimos sinalados  neste documento 
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X   RA 5. Integra dispositivos de automatización controlando o funcionamento dos sistemas 
e xestionando os equipamentos e os servidores da rede de control 

 CA 5.1  Identificouse a converxencia de servizos na instalación.  

 CA 5.2  Determináronse os elementos e os dispositivos.  

PE 1. Estudo dos elementos que compoñen 
unha rede de automatización 

PE 2. Realización de esquemas de conexión 
para dar solución a unha situación real 

 X  RA 5. Integra dispositivos de automatización controlando o funcionamento dos sistemas 
e xestionando os equipamentos e os servidores da rede de control. 

 CA 5.3  Configurouse a rede de control e buses domóticos. 

 CA 5.5  Integrouse a pasarela de control. 

 CA 5.6  Configuráronse os servidores de monitorización e control remoto. 

 CA 5.8 Elaborouse a documentación técnica. 

PE 1.Resolución de cuestións sobre as distin-
tas tecnoloxías de automatización existentes. 

PE 2. Realización dun suposto práctico indi-
cando os servizos que se van a implementar, 
o  dimensionamiento da instalación necesa-
ria, selección dos compoñentes que finalmen-
te se instalarían, configuración dos mesmos e 
memoria técnica 

 X  RA 3 Instala sistemas de seguridade, verifica a súa integración e examina a súa funcio-
nalidade. 

 CA 3.8 Elaborouse a documentación técnica. PE 1 Integrar  os servizos de alarmas técnicas  
no suposto práctico  

PE 2. Integrar as alarmas de seguridade no 
suposto práctico. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado deberán realizar todas as actividades de recuperación  propostas a través da aula virtual.   

Os/as alumnos/as que non entreguen tolas as actividades sen causa xustificada, deberán facer unha proba telemática o fin de superar os mínimos sinalados  neste documento.  

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

Non procede xa que non hai alumnado que tivese  perdida de dereito  de avaliación continua 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Co alumnado que non responda aos obxectivos programados, ben por motivos académicos ou por motivos de conectividade, posibilitaranse niveis de adaptación ás condicións específicas de cada alumno/a. 

Unha vez detectadas as necesidades específicas, facilitarase un prazo mais amplo. Levarase un seguimento moito máis cercano de estes alumnos/as a través do teléfono móbil, ademáis da aula virtual, video conferencia Webex e 
do correo electrónico 

 

 

 


