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1. Resultados de aprendizaxe e  e criterios de avaliación
Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe

Describíronse a estrutura, a nomenclatura e a funcionalidade dos 
sistemas de nomes xerárquicos.

Analiza a estrutura e a funcionalidade dos servizos de rede, e axusta a súa 
configuración para asegurar o correcto despregamento das aplicacións web. 

Configuración do servizo de transferencia de ficheiros: permisos e 
cotas.

Administra servidores de transferencia de ficheiros, para o que avalía e aplica 
criterios de configuración que garantan a dispoñibilidade do servizo.

Identificáronse ferramentas de xeración de documentación. 
Elabora a documentación da aplicación web, para o que avalía e selecciona 
ferramentas de xeración de documentación e control de versións.

Instalouse, configurouse e utilizouse un sistema de control de versións. Elabora a documentación da aplicación web, para o que avalía e selecciona 
ferramentas de xeración de documentación e control de versións.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A nota resultante da terceira avaliación será a media aritmética das 
notas obtidas na primeira e segunda avaliación máis un máximo de 2 
puntos polos traballos desenrolados polo alumno e con valoración de 
aptos.

Instrumentos:
A valoración das tarefas  presentadas polos alumnos

Procedemento
para a

recuperación de
materia non

superada 

Os alumnos que teñan algunha unidade didáctica pendente tanto da 
primeira  como da segunda avaliación, terán que entregar unha serie de 
actividades de repaso con data tope. Tamén terán que facer unha ou 
varias probas antes da avaliación final que abarquen o contido de unha 
ou varias unidades didácticas que teñan pendentes. 
 
En caso de que o resultado da terceira avaliación sexa negativo, o 
alumno terá dereito a unha proba final onde poderá recuperar as 
unidades didácticas non superadas o longo do curso. 

O alumno que perdera o dereito a avaliación continua deberá realizar un
exame sobre os contidos e procedementos das unidades de traballo e 
entregará todos os traballos e/ou prácticas que teña pendentes da 
primeira e segunda avaliación.

Cualificación
final

Teremos en conta, que si un alumno obtén una nota na terceira 
avaliación que representa un estado de avaliación positiva, levará a 
mesma nota na avaliación final. 

As notas obtidas nas diferentes probas desenroladas no proceso de 
recuperación das unidades didácticas pendentes (entre 1 e 10 puntos), 
farán media coas superadas na primeira e segunda avaliación. Si 
ademais das tarefas e probas de recuperación, entregan correctamente 
desenvolvidas as tarefas e superan as probas de esta terceira avaliación,
a nota anterior poderase incrementar entre 0 e 2 puntos.  

Proba
extraordinaria
de setembro

Non teñen nesta modalidade. 

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado que cumpra esta condición. 
 



Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Alumnos con unidades didácticas suspensas:  entréganse 
tarefas de repaso dos contidos da primeira e segunda avaliación, 
coa intención de superar estes bloques de materia pendente.

- Alumnos coas dúas primeiras avaliacións superadas: tarefas de 
repaso e reforzo da materia nova que de tempo a impartir.  
 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A conclusión a que se chegou despois de analizar os resultados da
enquisa que fixo o centro con tal fin, e a de que os alumnos de 
este modulo teñen medios tecnolóxicos suficientes para levar a 
cabo este proceso de teledocencia. 
A metodoloxía a empregar consta das clases telemáticas por 
videoconferencia (webex) e do envío do material necesario para o
seguimento das actividades pola aula virtual, tanto para a 
corrección e valoración dos exercicios entregados e a resolución 
dos mesmos.

Materiais e recursos

Para o seguimento das clases se precisa un ordenador con acceso a 
internet e con calquera sistema operativo.
Webex se utiliza para a videoconferencia.
Aula virtual: para o envio de tarefas, exercicios propostos e resoltos,
foros de consulta de dúbidas, mensaxeria.
Tamén se emprega: Correo electrónico, espazo Abalar para 
comunicacións.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: IES CHAN DO MONTE
CURSO:DAW

MATERIA:DAW



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Envío por email de este documento

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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