
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

3º Avaliación 

CA1.7 - Executáronse utilidades de recoñecemento e diagnóstico. 
CA1.8 - Identificáronse e documentáronse avarías e as súas causas. 
CA2.1 - Catalogáronse os tipos de software segundo a súa licenza, a súa 
distribución e o seu propósito. 
CA2.3 - Utilizáronse ferramentas para facer particións de disco. 
CA2.6 - Instaláronse e avaliáronse utilidades de seguridade básica. 

RA2. Instala software de propósito xeral, e avalía as súas características e os 
contornos de aplicación 

CA3.1 - Recoñeceuse a diferenza entre unha instalación estándar e 
unha preinstalación ou imaxe de software. 
CA3.3 - Empregáronse diversas utilidades e soportes para realizar 
imaxes. 
CA3.4 - Restauráronse imaxes desde distintas localizacións. 
CA3.5 - Identificáronse e probáronse as secuencias de arranque 
configurables nun equipamento. 

RA3. Analiza e executa procedementos para recuperar o software base dun 
equipamento, utilizando imaxes almacenadas en memoria auxiliar. 

 
 
CA4.1 - Recoñecéronse as diferenzas entre as configuracións de 
hardware de tipo persoal e empresarial. 
CA4.3 - Detalláronse compoñentes de hardware específicos para 
solucións empresariais. 
CA4.4 - Analizáronse os requisitos básicos de seguridade física, 
organización e condicións ambientais dun CPD. 
CA4.7 - Implantáronse sistemas de almacenamento redundante e 
distribuído (RAID). 
 
 

RA4. Implanta hardware específico de centros de procesamento de datos 
(CPD), e analiza as súas características e as súas aplicacións. 
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RECUPERACIÓNS 1º 

CA1.1 - Identificáronse e caracterizáronse os dispositivos que 
constitúen os bloques funcionais dun equipamento microinformático. 
CA1.3 - Analizouse a arquitectura xeral dun equipamento e os 
mecanismos de conexión entre dispositivos. 
CA1.9 - Utilizáronse ferramentas de procura vía web para obter 
documentación, controladores de dispositivos e soporte técnico, e para 
solucionar erros. 
CA1.10 - Clasificáronse os dispositivos periféricos e os seus mecanismos 
de comunicación. 

RA1. Configura equipamentos microinformáticos, compoñentes e periféricos, 
e analiza as súas características en relación co conxunto. 

RECUPERACIÓNS 2º 

CA1.4 - Ensambláronse equipamentos microinformáticos, 
interpretando a documentación técnica, e verificouse o resultado final. 
CA1.8 - Identificáronse e documentáronse avarías e as súas causas. 
CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, equipamentos e 
medios de transporte. 
CA5.6. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
CA5.8. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 
 

RA5. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos 
para os previr 

  

  

  
  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos:  

 Probas específicas, valoracións por escrito. 

Instrumentos: 

 Cuestionarios e traballos individuais. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 Non realiza actividades no 3º trimestre: 
 A nota final estará formada polo enteiro máis próximo obtido da 
media aritmética das notas obtidas no 1º e 2º trimestres. 

 

 Se realiza as actividades de recuperación no 3º trimestre: 
 As notas da avaliación suspensa cambiarase polas notas das probas 
de recuperación desa avaliación realizadas. Calcularase a nota final 
polo enteiro máis próximo obtido da media aritmética das notas. 

 

 Se realiza actividade de ampliación no 3º trimestre: 
 A nota final estará formada pola  enteiro máis próximo despois de 
calcular a media aritmética das notas obtidas no 1º, no 2º trimestres e  
as notas das actividades realizadas no terceiro trimestre. A nota 
resultante nunca excederá de 10 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

xuño 

 Cuestionarios tipo test 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: IES CHAN DO MONTE 
CURSO: 1º ASIR 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE HARDWARE 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  Recuperación, Reforzo, Ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Combinando actividades de presentación e de exemplificación, o 
profesor explica os conceptos, mostra como se manexan, propón 
exercicios tipo test de repaso da materia así como actividades de 
repaso mediante percura de información en Internet. 

Materiais e recursos Webex e AulaVirtual (moodle) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Na aula virtual. 

Publicidade  Web do centro. 


