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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles (do 3º trimestre)
Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe

CA 4.8. Utilizáronse os comandos proporcionados polo sistema 
operativo do encamiñador que permitan facer o seguimento de 
posibles incidencias. RA 4. Administra as funcións básicas dun encamiñador (router) e establece 

opcións de configuración para a súa integración na rede.CA 4.7. Configuráronse rutas estáticas.
CA 4.3. Utilizáronse distintos métodos para acceder ao modo de 
configuración do encamiñador.
CA 3.2. Conectáronse conmutadores entre si e coas estacións de 
traballo.

RA 3. Administra conmutadores establecendo opcións de configuración para a
súa integración na rede. 

CA 3.4. Utilizáronse diversos métodos para acceder ao modo de 
configuración do conmutador.
CA 3.5. Identificáronse os ficheiros que gardan a configuración do 
conmutador.
CA 3.6. Administrouse a táboa de enderezos MAC do conmutador.
CA 5.2. Implementáronse VLAN.

RA 5. Configura redes locais virtuais e identifica o seu campo de aplicación.CA 5.4. Configuráronse ligazóns troncais.
CA 5.5. Utilizouse un encamiñador para interconectar diversas VLAN.
CA 7.2. Utilizouse NAT para realizar a tradución estática e dinámica de 
enderezos de rede.

RA 7. Conecta redes privadas a redes públicas aplicando diversas tecnoloxías.

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

Avaliación

Procedementos:
• Probas escritas en liña
• Observación da Interacción, participación e consultas do 

alumnado por calquera vía (mail, Webex, Aula virtual)
• Autoavaliación

Instrumentos:
• Cuestionarios en liña a través da aula virtual.
• Lista de cotexo sobre a realización e entrega en tempo e forma 

das tarefas prácticas propostas na aula virtual
• Probas prácticas interactivas e individualizadas desenvolvidas a 

través da rede en tempo real.
• Táboa de observación sobre a interacción e participación do 

alumnado por calquera vía (mail, Webex, Aula virtual), traballo 
ao día

• Rúbrica de autoavaliación

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
• O alumnado que non teña superado ou recuperado algún dos dous 

primeiros trimestres do curso, e que tampouco superara o exame final 
de recuperación de xuño, terá o módulo suspenso. 

• O alumnado que teña superados ou recuperados os dous primeiros 
trimestres do curso, ou que superara o exame final de recuperación de 
xuño terá o módulo aprobado. Neste caso o alumnado, para calcular a 
cualificación final do alumnado, partirase primeiro dunha nota base da 
materia impartida presencialmente que se calculará do seguinte xeito:
◦ No caso de ter aprobado por avaliacións ou pola recuperación 

delas, a nota base será a media ponderada das dúas primeiras 
avaliacións, asignado un peso dun 60% á primeira e dun 40% á 
segunda.

◦ No caso de ter aprobado por superar o exame final de recuperación 
de xuño, a nota base será a nota de dito exame.

• A nota final do alumnado que teña aprobado o módulo será o resultado 
de sumar, á nota base calculada anteriormente, ata un máximo de 2 
puntos resultado de avaliar o traballo realizado durante a 3ª avaliación, 
non podendo superar a nota final dos 10 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro

NON HAI

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

NON HAI ALUMNADO DE 2º COA MATERIA PENDENTE

Criterios de cualificación:

NON HAI ALUMNADO DE 2º COA MATERIA PENDENTE

Procedementos e instrumentos de avaliación:



• Antes do exame final de curso ofrecerase ao alumnado a 
posibilidade de recuperar a 1ª ou 2ª avaliacións se tivera 
algunha delas pendente. Para iso realizaranse sendos exames 
teóricos e prácticos de cada avaliación, tendo en conta as 
condicións especiais de traballo non presencial.

• O alumnado que non supere algunha das avaliacións, unha vez 
realizadas estas probas, poderá aínda realizar un exame final de 
recuperación no mes de xuño, da materia impartida ata a 
suspensión das clases presenciais. Esta proba final contará 
tamén cunha parte teórica e outra práctica.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

1. Tarefas de repaso do impartido ata a suspensión das clases presenciais.
2. Actividades sobre as competencias imprescindibles  non tratadas 
presencialmente:
- Exercicios .
- Tarefas  sobre simuladores de redes.
- Exames test online.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Respecto ás tarefas de repaso:
- Proporanse tarefas de repaso do visto presencialmente con vistas á 
preparación dos exames de recuperación.

Respecto ás tarefas de ampliación:
- Proporcionarase ao alumnado apuntes e material sobre os contidos a 
tratar.
- Proporanse novas tarefas, seleccionándoas das competencias 
imprescindibles e dosificándoas ao longo do resto do curso. 
- A modo de actividades de repaso teórico abriranse probas tipo test por un 
tempo limitado. 
- Revisaranse as tarefas do alumnado a medida que as entregan, 
proporcionando feedback necesario, e tendo en conta especialmente o 
tempo de entrega.
- Proporcionarase atención personalizada ao alumnado a través do corrreo 
electrónico e/ou o sistema de mensaxería da aula virtual.
- Proporcionarase unha atención máis interactiva e grupal en 2 sesións 
semanais vía Webex.

Materiais e recursos Aula Virtual, apuntes, actividades e software necesario (Webex, etc.)

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
Fundamentalmente correo electrónico. Excepcionalmente pódese 
solicitar unha cita vía Webex ou teléfono se fora o caso.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
Publicación na Aula virtual do módulo.
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