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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Deberán acadar os Resultados de Aprendizaxe imprescindibles que cito a continación.
A nota final de xuño será a media aritmética das calificacións da primeira e segunda avaliacións.
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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 Álxebra

1ª
av
al.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1-  Resolve  situacións  cotiás  aplicando  os
métodos  de  resolución  de  ecuacións  e  de
sistemas, valorando a precisión, a simplicidade
e a utilidade da linguaxe alxébrica 

 CA1.1-  Utilizáronse  identidades
notables nas operacións con polinomios 

 PE.1-Exercicios 

 CA1.2-  Obtivéronse  valores  numéricos
a partir dunha expresión alxébrica 

 PE.2-Exercicios 
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Nº Unidade didáctica

2 Ecuacións

1ª
av
al.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1-  Resolve  situacións  cotiás  aplicando  os
métodos  de  resolución  de  ecuacións  e  de
sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e
a utilidade da linguaxe alxébrica 

 CA1.3-  Resolvéronse  ecuacións  de
primeiro  e  segundo  grao  sinxelas  de
modo alxébrico e gráfico 

 PE.3-Exercicios 

 CA1.4- Resolvéronse problemas cotiáns
e  doutras  áreas  de  coñecemento
mediante ecuacións e sistemas 

 PE.4-Exercicios 
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Nº Unidade didáctica

4 Funcións e Gráficas

1ª
av
al.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA4-  Interpreta  gráficas  de  dúas  magnitudes
calculando os parámetros significativos destas e
relacionándoo  con  funcións  matemáticas
elementais e os principais valores estatísticos 

 CA4.1-  Expresouse  a  ecuación  da  recta  de
diversas formas.

 PE.1-Exercicios 

 CA4-  Representouse  graficamente  a  función
cuadrática  aplicando  métodos  sinxelos  para  a
súa representación 

 OU.1-Exercicios
prácticos 

 CA4.3- Representouse graficamente a  función
inversa 

 OU.2-Exercicios
prácticos 

 CA4.4-  Representouse  graficamente  a  función
exponencial 

 OU.3-Exercicios
prácticos 

 CA4.5- Extraeuse información de gráficas  que
representen  os  tipos  de  funcións  asociadas  a
situacións reais 

 PE.2-Exercicios 
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Nº Unidade didáctica

8 Compoñentes e  Aparellos Eléctricos

1ª
av
al.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA14- Identifica  os  compoñentes  básicos  de
circuítos  eléctricos  sinxelos,  realizando
medidas  e  determinando  os  valores  das
magnitudes que os caracterizan 

 CA14.1-  Identificáronse  os  elementos  básicos
dun circuíto sinxelo en relación cos existentes na
vida cotiá 

 PE.5-Exercicios 

 CA14.2- Puxéronse de manifesto os factores dos
que depende a resistencia dun condutor 

 PE.6-Exercicios 

 CA14.3-  Experimentáronse  sobre  circuítos
elementais as variacións dunha magnitude básica
en función dos cambios producidos nas outras 

 TO.1-Exercicios
prácticos 

 CA14.4-  Realizáronse  esquemas  de  circuítos
eléctricos  sinxelos  interpretando  as  situacións
sobre estes 

 PE.7-Exercicios 

 CA14.5-  Describíronse  e  exemplificáronse  as
variacións  producidas  nas  asociacións  serie,
paralelo e mixtas 

 PE.8-Exercicios 

 CA14.6  -  Calculáronse  magnitudes  eléctricas
elementais no contorno habitual de consumo 

 PE.9-Exercicios
prácticos 
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Nº Unidade didáctica

10 Reacións  Químicas

1ª
av
al.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA6- Recoñece as reaccións químicas que se
producen  nos  procesos  biolóxicos  e  na
industria,  argumentando  a  súa  importancia
na vida cotiá e describindo os cambios que
se producen 

 CA6.1- Identificáronse reaccións químicas

 principais  da  vida  cotiá,  da  natureza  e  da
industria 

 PE.1-Exercicios 

 CA6.2-  Describíronse  as  manifestacións  de
reaccións químicas 

 PE.2-Exercicios 

 CA6.3-  Describíronse  os  compoñentes
principais  dunha  reacción  química  e  a
intervención da enerxía nela 

 PE.3-Exercicios 

 CA6.4-  Recoñecéronse  algunhas  reaccións
químicas  tipo  (combustión,  oxidación,
descomposición,  neutralización,  síntese,
aeróbica e anaeróbica) 

 PE.4-Exercicios 
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Nº Unidade didáctica

13 Forzas e Movementos

1ª
av
al.

2ª
av
al.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA12-  Relaciona  as  forzas  que
aparecen en situacións habituais cos
efectos producidos tendo en conta a
súa  contribución  ao  movemento  ou
ao  repouso  dos  obxectos  e  as
magnitudes postas en xogo 

  CA12.1- Discrimináronse movementos cotiáns
en  función  da  súa  traxectoria  e  da  súa
celeridade 

 PE.1-Exercicios 

  CA12.2-  Relacionáronse  entre  si  a  distancia
percorrida,  a  velocidade,  o  tempo  e  a
aceleración,  expresándoas en unidades de uso
habitual 

 PE.2-Exercicios 

  CA12.3-  Representáronse  vectorialmente
determinadas magnitudes como a velocidade e
a aceleración 

 PE.3-Exercicios 

  CA12.4-  Relacionáronse  os  parámetros  que
definen  o  movemento  rectilíneo  uniforme
utilizando as expresións gráfica e matemática 

 PE.4-Exercicios 

  CA12.5-   Realizáronse  cálculos  sinxelos  de
velocidades  en  movementos  con  aceleración
constante 

 PE.5-Exercicios 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Deberán resolver satisfatoriamente fichas con exercicios relacionados cos contidos correspondentes aos Resultados de aprendizaxe
non superados.  En base ao traballo  presentado ao longo deste 3º  trimestre,  serán  recalificados  nas  distintas  unidades  didácticas.  Eso
traducirase  nunha nova calificación  das  dúas  primeiras  avaliacións  podendo desa forma acadar  unha valoración  positiva  na Avaliación
Ordinaria.

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

Non hai alumnado nesa situación.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
Debido a que este é un módulo de segundo curso, impartíronse todos os contidos do módulo nos dous primeiros trimestres de xeito presencial segundo o indicado no seguimento da programación 
didáctica. 

Se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asociados a habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico que no foron superados polos alumnos, non deberán ser 
recuperados e daranse como superados polo profesor, para impedir que os alumnos se vexan prexudicados pola excepcionalidade da situación que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e 
pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático.  

Buscarase en todo momento que a titulación do alumnado non poida verse prexudicada polo cambio na metodoloxía na aprendizaxe non presencial, tal e como se recolle nas 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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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 
 
O alumno debe ser quen de: 

 Seleccionar os elementos que configuran as redes de transmisión de voz e datos, e describir as súas principais características e funcións. 
 Montar canalizacións, soportes e armarios en redes de transmisión de voz e datos, identificando os elementos no plano da instalación e aplicando técnicas de montaxe (se a situación sanitaria 

non o permite, os criterios de avaliación asociados a habilidades e destrezas eminentemente de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se 
vexan prexudicados pola excepcionalidade da situación que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático). 

 Despregar o cableamento dunha rede de voz e datos, e analiza o seu trazado (se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asociados a habilidades e destrezas eminentemen-
te de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se vexan prexudicados pola excepcionalidade da situación que estamos a vivir motivada pola 
crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático). 

 Instalar elementos e sistemas de transmisión de voz e datos, recoñecendo e aplicando as técnicas de montaxe (se a situación sanitaria non o permite, os criterios de avaliación asociados a habi-
lidades e destrezas eminentemente de carácter práctico, serán dados polo profesor como superados polo alumnado, para impedir que se vexan prexudicados pola excepcionalidade da situación 
que estamos a vivir motivada pola crise do COVID-19 e pola imposibilidade de ser adquiridos de xeito telemático). 

 Realizar operacións básicas de configuración en redes locais, en relación coas súas aplicacións. 
 Recoñecer as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados da instalación de redes para transmisión de datos. 
 Cumprir as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identificar os riscos asociados, así como as medidas e os sistemas para os previr. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 
O profesor porá en coñecemento do alumno un calendario coas actividades que terá que facer ao longo do terceiro trimestre para poder superar o módulo sen necesidade de presentarse á proba de ava-
liación extraordinaria. 
 
Se o alumno vai elaborando satisfactoriamente as actividades dun xeito semanal e vai entregando as actividades formuladas, en prazo e forma regularmente, acadará unha avaliación obxectiva positiva ao 
final do trimestre (empregando para a súa avaliación, os instrumentos: listas de control de cada actividade e rexistro de seguimento das actividades propostas). 
 
O alumno acadará unha avaliación positiva sen necesidade de presentarse á proba de avaliación extraordinaria. A súa nota numérica final será dun cinco. 
 
Pola contra, se o alumno acumula un retraso superior a dúas semanas sobre o calendario sen causa xustificada, deberá presentarse á proba de avaliación extraordinaria para poder superar o módulo 
(trátase de evitar desconexións moi prolongadas do alumno e fomentar unha rutina de  traballo semanal nas actividades). 
 
Neste caso, o alumno poderá presentarse á proba de avaliación extraordinaria como última oportunidade para acadar unha cualificación final positiva do módulo.  
 
Dita proba extraordinaria constará de dúas partes (teórica e práctica), e cualificarase segundo os seguintes criterios: 
  

 Será necesario acadar un mínimo dun cinco en cada parte da proba para poder facer media coa outra e poder superar o módulo profesional.  
 En caso de avaliación positiva, a cualificación final será a media aritmética das dúas partes da proba de avaliación extraordinaria (práctica e teórica).   
 En caso de avaliación negativa, a cualificación final será a inferior das dúas partes da proba de avaliación extraordinaria. 
 

Ao tratarse dun curso que conduce a unha titulación final de etapa, terase especialmente en conta esta circunstancia e o docente colaborará en todo o posible para que todo o alumnado poida alcanzala. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Ao existir só un alumno con este módulo formativo non superado no presente curso 2019/20, só se recollen as unidades didácticas afectadas polos resultados de aprendizaxe RA1 e RA5 (que son os que 
están recollidos no informe de avaliación individualizado enviado polo titor ao alumno o pasado 02/04/20), 

En cada unidade didáctica, cítanse os criterios de avaliación imprescindibles a superar polo alumno para acadar os citados resultados de aprendizaxe e poder acadar unha avaliación final positiva do mó-
dulo.  
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Nº Unidade didáctica 

1 Comunicación e representación da información. Elementos, infraestrutura e cableamento de redes de datos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 

 

 RA 1. Selecciona os 
elementos que configu-
ran as redes de transmi-
sión de voz e datos, e 
describe as súas princi-
pais características e 
funcións 

 CA 1.1. Identificáronse os tipos de instalacións relacionadas coas redes de trans-
misión de voz e datos Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 1.2. Identificáronse os elementos (canalizacións, medios de transmisión, 
antenas, armarios, racks, caixas, etc.) das redes de transmisión de voz e datos Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 1.3. Clasificáronse os tipos de medios de transmisión (par de cobre, cable 
coaxial, fibra óptica, etc.) empregados nas redes de transmisión de voz e datos Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 1.4. Determinouse a tipoloxía das caixas (rexistros, armarios, racks, caixas de 
superficie, de empotrar, etc.) empregadas nas redes de transmisión de voz e da-
tos 

Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 1.6. Relacionáronse as fixacións de canalizacións e sistemas empregadas nas 
redes de transmisión de voz e datos co elemento que cumpra suxeitar Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 RA5. Realiza operacións 
básicas de configuración 
en redes locais, en rela-
ción coas súas aplica-
cións 

 CA 5.1. Describíronse os principios de funcionamento das redes locais Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 5.2. Identificáronse os tipos de redes e as súas topoloxías Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 5.3. Recoñecéronse os elementos das redes locais e identificáronse coa súa 
función Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 5.4. Describíronse os medios de transmisión das redes locais Lista de control, rexistro de seguimento de actividades ou proba de avaliación extraordinaria. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Deseño, ferramentas e comprobación de redes de datos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA5. Realiza operacións básicas de configuración 
en redes locais, en relación coas súas aplicacións 

 CA 5.5.  Interpretáronse mapas físicos de diferentes redes locais Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 5.6.  Representouse o mapa físico de diversas redes locais Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 

 CA 5.7.  Utilizáronse aplicacións informáticas para representar o mapa físico de diferentes redes locais Lista de control, rexistro de seguimento de actividades 
ou proba de avaliación extraordinaria. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Neste trimestre, ao ser un módulo de segundo curso, as actividades estarán encamiñadas ao repaso e reforzo dos resultados de aprendizaxe non acadados polo alumno nos dous primeiros (recollidos nos 
informe individualizado enviados ao alumno) e que poidan ser recuperados pola metodoloxía de teletraballo.  
 
Trátase de que coa realización destas actividades, o alumno non poida verse prexudicado polo cambio na metodoloxía na aprendizaxe non presencial e que, a súa vez, poida adquirir os resultados de 
aprendizaxe non adquiridos nos dous primeiros trimestres. 
 
O contidos das actividades están orientados a que o alumno poida acadar coa súa realización os mínimos esixibles, recollidos no apartado 5. 
 
Tal como se indica nas Instrucións do 27 de abril, as actividades estarán encaminadas a axudar a que todos os alumnos poidan adquirir os resultados de aprendizaxe non superados e que poidan superar 
o módulo (ao tratarse dun curso que conduce a unha titulación final de etapa). O obxectivo destas e conseguir que, co apoio e orientación do profesor en todo momento no proceso de ensino-aprendizaxe, 
o alumno poida acadar unha avaliación obxectiva positiva do módulo en Xuño sen necesidade de presentarse á proba extraordinaria (sempre que non presente desconexións prolongadas no tempo neste 
terceiro trimestre e sexa quen de dedicarlle o tempo programado para á realización das mesmas). 
 
As actividades están programadas para unha dedicación de 9 sesións semanais por parte do alumno. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

No caso de que o alumno acade unha avaliación obxectiva negativa nas actividades propostas, terá aínda a posibilidade de superar o módulo nesta proba. 
 
O contido de dita proba versará sobre os resultados de aprendizaxe non superados polos alumno, recollidos no seu informe individualizado enviado polo titor ao remate do segundo trimestre.  
 
A proba de avaliación  extraordinaria realizarase en data e hora publicada con anterioridade pola titor do grupo ao alumno. 
 
Se a situación sanitaria o permite na data da proba, esta farase de xeito presencial no centro educativo. 
 
Se a situación sanitaria non o permite, realizarase de xeito telemático, a través da aula virtual Moodle do módulo e da aplicación Cisco Webex. Será necesario que o alumno teña, antes da data da proba, 
no seu ordenador instaladas e funcionando as diferentes aplicacións informáticas empregadas nas actividades programadas para este terceiro trimestre.  
 
En calquera dos casos, a proba constará de dúas partes: 
 

 Parte de coñecementos teóricos. 
 

 Parte de coñecementos prácticos. 
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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 

 

Ao existir un único alumno que deberá recuperar o módulo neste terceiro trimestre , o docente fará o posible para que o alumno poida desenvolver as súas tarefas respectivas en prazo e forma, poñendo 
os seus medios ao alcance do alumno: correo corporativo, móbil persoal, aplicación de mensaxería instantánea Whatsapp e aplicación de escritorio remoto TeamViewer para solución de problemas 
técnicos. 

 

Habilitarase no aula virtual do curso, foros individuais para a resolución de dúbidas de cada actividade. Trátase de que o profesor poida responder as dúbidas presentadas polo alumno a diario para que 
este non quede moito tempo sen poder avanzar nas actividades entre as sesións de videoconferencia semanais.   

 

A maiores, todos os mércores, o docente fará unha sesión de videoconferencia co Cisco Webex dunha hora co alumno para resolver as súas dúbidas e repaso e explicación dos conceptos necesarios 
cos que debe traballar.  Aproveitarase esta sesión para corrixir as actividades entregadas cada semana polo alumno. Intentarase sempre animalo a que desenvolva as actividades propostas en prazo e 
forma, a pesar da excepcionalidade da situación,  para conseguir acadar unha avaliación obxectiva positiva do alumno, sen necesidade de presentarse á proba de avaliación extraordinaria.  

 

Empregarase esta sesión e as datas e calidade das actividades entregadas, para encher listas de control onde se anotará a presencia ou ausencia de conductas e destrezas, que permitirá ao docente 
realizar a avaliación obxectiva do alumno previa á proba de avaliación extraordinaria e decidir se o alumno supera o módulo sen necesidade de presentarse á proba. 
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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna la-
boral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 IES Espiñeira (Boiro - A Coruña) 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBIFC01 Informática e comunicacións  

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral - ordinario Presencial 2º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

Pablo Benito Rivas Cao 

 

 

 

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial.
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Introdución e contextualización 

 
Segundo a Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional 
do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial: 
 

 Ante a situación de excepcionalidade que estamos a vivir pola crise do COVID-19 e para os efectos de lle 
facilitar ao alumnado a realización do módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT), flexibilízanse as 
condicións xerais do seu desenvolvemento. 

 
 Nos ciclos de grao profesional básico, os centros educativos poderán na realización da FCT no período or-

dinario: substituír a Formación en centros de traballo por unha proposta de actividades asociadas á contor-
na laboral. 

 
 A presente programación recolle esta proposta de actividades para o curso académico 2019-20 do grupo de 

segundo curso de formación profesional básica do ciclo de Informática e comunicacións do IES Espiñeira. 

 

Especificacións das actividades a realizar 
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

 

As actividades asociadas á contorna laboral consistirán na realización dun proxecto, recollido nun documento, que ten 
por finalidade a integración efectiva dos aspectos máis salientables da competencia xeral do ciclo formativo: 
 
“A competencia xeral do título profesional básico en Informática e Comunicacións consiste en realizar operacións 
auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos, periféricos e redes de comunicación de datos, 
así como de equipamentos eléctricos e electrónicos, operando coa calidade indicada e actuando en condicións de 
seguridade e de protección ambiental, con responsabilidade e iniciativa persoal e comunicándose oralmente e por 
escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira”. 
  
Tamén buscarase a integración das competencias profesionais, persoais e sociais integradas no perfil profesional, e 
desenvolvidas nos módulos asociados ás unidades de competencia do ciclo formativo, partindo dos resultados de 
aprendizaxe e dos criterios de avaliación do módulo de FCT.  
 
Consideraranse os elementos esenciais da seguridade e a saúde laboral, a avaliación dos posibles riscos profesionais 
no desempeño das ocupacións, a planificación da prevención de riscos nos centros de traballo e a aplicación de 
medidas de prevención e protección nos postos de traballo. 
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Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

 

O titor  será o responsable da coordinación e o seguimento das actividades, para o cal contará coa implicación e 
colaboración do equipo docente do grupo. 

 

Para a elaboración do documento, empregarase como referente o modelo de guión que se detalla no anexo ANEXO I 
(MODELO B) da resolución e destinado principalmente a alumnado de ciclos de FP básica. 

 

Flexibilizarase a súa elaboración e adaptarase o seu contido ás circunstancias excepcionais que estamos a vivir e, ás 
características e ás capacidades do alumno, fomentarase e valorarase a inclusión no proxecto de aspectos tales 
como:  
 
1. Creatividade, autonomía e iniciativa persoal, espírito crítico e capacidade de innovación do alumno. 
 
2. Inclusión de elementos transversais do currículo: 

a. Respecto polo ambiente. 
b. Igualdade efectiva entre homes e mulleres. 
c. Prevención de riscos profesionais. 
d. Non discriminación por ningunha condición ou circunstancia persoal nin social, nomeadamente en relación 
cos dereitos das persoas con discapacidade, etc. 

 
3. Tratamento de: 

a. Responsabilidade social e a súa conciliación cos obxectivos do desenvolvemento sustentable. 
b. Economía circular. 
c. Economía social. 
d. Desenvolvemento de aspectos que incidan na mellora das desigualdades demográficas existentes en Ga-
licia ou que impulsen a Galicia rural. 
 

4. Uso das TIC. 
 
5. Utilización de: 

a. Documentación teórica auxiliar: bibliografía, planos, manuais de uso, guías, páxinas web de referencia, 
apuntamentos breves e lexislación. 
b. Distintos soportes documentais: vídeos, presentacións, elementos multimedia, etc. 
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Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo) 

 
Todas as actividades a elaborar polo alumnado no documento deberán ser desenvolvidas de xeito individual.  
 
Os supostos prácticos relacionados cos resultados de aprendizaxe e cos criterios de avaliación, relativos ás activida-
des que o alumnado debe realizar en situacións reais nos centros de traballo serán, de forma orientativa,  os seguin-
tes: 

 Conversión de sistemas de numeración e cálculos de direccionamento IPv4. 
 Confección manual de latiguillos de cables de par trenzado. 
 Montaxe dunha roseta cat. 5e segundo as instrucións do fabricante. 
 Estudo e análise dun armario de distribución de rede e dos elementos que o compoñen. 
 Técnica de montaxe a empregar na instalación de canalizacións de superficie. 
 Instalación de cableado de rede sobre unha instalación de canalización existente e uso das ferramentas 

axeitadas. 
 Etiquetado dun panel de parcheo aplicando os estándares correspondentes.. 
 Creación dun mapa de cobertura de sinal WiFi. 
 Verificación visual dos elementos físicos de rede. 
 Elaboración dunha páxina WEB dunha empresa ficticia. 
 Instalación de diferentes Sistemas Operativos (Windows, Ubuntu, Android) en equipos informáticos. 
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Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

 

O titor  encargarase da coordinación e o seguimento das actividades, para o cal contará coa implicación e 
colaboración do equipo docente do grupo. 

 

Ao existir un único alumno que optou por esta opción, o titor porá todos os seus medios ao alcance do alumno: correo 
corporativo, móbil persoal, aplicación de mensaxería instantánea Whatsapp e aplicación de escritorio remoto 
TeamViewer para solución de problemas técnicos. 

 

Todos os luns, o titor fará unha sesión de videoconferencia co Cisco Webex dunha hora co alumno para resolver as 
súas dúbidas e axudalo e orientalo no proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

Aproveitarase esta sesión para corrixir as actividades entregadas polo alumno ao longo da semana e para o repaso e 
explicación dos conceptos necesarios cos que debe traballar o alumno para a realización das seguintes actividades. 

   

Intentarase sempre animar ao alumno a que desenvolva as actividades en prazo e forma e orientalo na realización do 
documento, para que a pesar da excepcionalidade da situación, o alumno poida titular, ao tratarse dun curso que 
conduce a unha titulación final de etapa. 

 

 

Prazo e formato de entrega das actividades  

 
O alumno terá como data límite para a entrega final das actividades ao titor, recollidas nun documento elaborado cun 
procesador de textos, o próximo luns 15/06/20.  
 
Cada semana o alumno terá que ir enviando os avances ao titor para poder tratar e mellorar conxuntamente as 
actividades nas sesión de videoconferencia dos luns.  
 
O alumno enviará por correo electrónico o resultado das actividades elaboradas, para a súa avaliación final que será 
de “APTO” ou “ NON APTO”, segundo o recollido nos criterios de cualificación.  
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Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 

MÍNIMOS ESIXIBLES: 
 
O alumno debe ser quen de: 

 Simular a realización de  operacións auxiliares na montaxe de sistemas microinformáticos, aplicando os 
procesos do sistema de calidade establecidos e os correspondentes  protocolos de seguridade. 

 Simular a realización de operacións de mantemento en sistemas microinformáticos e periféricos, seguindo 
indicacións, segundo os plans de mantemento correspondentes. 

 Simular a realización de operacións de montaxe e mantemento en instalacións de redes, seguindo indica-
cións, segundo os plans de mantemento correspondentes. 

 Aplicar  normas de prevención e riscos laborais. 
 Actuar de xeito responsable. 
 

Nos ciclos de formación profesional básica,  tal e como aparece reflexado na resolución, a avaliación do módulo de 
FCT realizarase de conformidade co disposto no artigo 26.2 da Orde do 12 de xullo de 2011. 
 
Para obter a cualificación final das actividades asociadas á contorna laboral, cumprimentarase unha lista de control 
onde se recolla de forma obxectiva se o alumno foi quen de acadar os mínimos esixibles. 
 
Dita cualificación final poderase complementar cunha entrevista profesional estruturada entre o titor e o alumno. 
 
A avaliación das actividades asociadas á contorna laboral será recollida. como “apto/a” ou “non apto/a”, e non se terá 
en conta para calcular a nota media do expediente académico do alumnado. 
 
Ao tratarse dun curso que conduce a unha titulación final de etapa, terase especialmente en conta esta circunstancia 
e o docente colaborará en todo o posible para que todo o alumnado poida alcanzala. 
 

 

 


