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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe

CA 3.11 Executáronse operacións para a automatización de tarefas do 
sistema. 

RA 3 BC 3.3 Utilización do sistema operativo: modo orde e modo gráfico.

CA 5.1 Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as 
interfaces en liña de comandos.

RA 5 Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas 
operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos.

CA 5.2 Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu 
uso.
CA 5.3 Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de 
comandos e as posibilidades da súa selección, segundo o sistema 
operativo.
CA 5.4 Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.
CA 5.5 Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema 
operativo.
CA 5.6 Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos 
comandos.
CA 5.7 Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos 
comandos.
CA 5.8 Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a 
utilización dos comandos.

 Detallo os CA e RA non vistos  na súa totalidade ata a suspensión das actividades presenciais. Estes CA e RA foron vistos para un Sistema
Operativo propietario (Microsoft Windows 10). Pero non foron vistos en Sistemas Operativos libres (Ubuntu 19.10).  
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Os contidos e tarefas, xunto cun foro de dúbidas, están 
dispoñibles na plataforma Moodle do centro, no curso propio do centro.
Estanse a facer reunións telemáticas mediante a plataforma Webex para
explicar contidos e resolver dúbidas.

Instrumentos:
1ª Avaliación: Como esta avaliación se cursou con normalidade 
mantéñense os instrumentos de avaliación:
PROBA ESCRITA (90% da nota): É imprescindible ter superado a proba 
escrita da 1ª avaliación cun 5. Ben cando se fixo a proba, na 
recuperación, xa feita de forma presencial, ou ben nunha nova proba 
que se vai facer de forma telemática. 
TAREFAS propostas (10% da nota): Todas foron explicadas e feitas 
durante a avaliación de forma presencial. É imprescindible entregalas 
todas e ter a consideración de APTAS, para superar o módulo. Todas as 
tarefas valen os mesmos puntos. As consideradas NON APTAS pódense 
repetir ata acadar a consideración de APTAS. As tarefas están 
dispoñibles na plataforma Moodle. 

2ª Avaliación: Tarefas propostas. Todas foron explicadas e feitas durante
a avaliación de forma presencial. É imprescindible entregalas todas e ter
a consideración de APTAS, para superar o módulo. Todas as tarefas 
valen os mesmos puntos. As consideradas NON APTAS pódense repetir 
ata acadar a consideración de APTAS. As tarefas están dispoñibles na 
plataforma Moodle.

3ª Avaliación: Tarefas propostas. Tarefas propostas despois de expoñer 
os contidos na plataforma Moodle. Todas as tarefas valen os mesmos 
puntos. E non  é preciso facelas para superar o módulo. 

Se detecta que varios alumnos teñen a mesma tarefa copiada total ou 
parcialmente, todos estes alumnos terán que facer unha nova tarefa 
sobre os mesmos contidos, que substituirá a tarefa copiada.

Cualificación
final

A cualificación FINAL será:
50%  da primeira avaliación +  50% da segunda avaliación. A nota se 
incrementará ata 2 puntos polo traballo desenvolto coa materia nova da
3ª avaliación. Se a nota fose superior a 10 puntos, a nota será 10 
puntos.

Se non se acada polo menos un 5 na proba escrita da 1ª Avaliación ou 
en calquera das súas recuperacións, e todas as tarefas da 1ª e 2ª non 
teñen a consideración de APTAS, a nota máxima do módulo será 4 
puntos.

Alumnado de
materia

pendente
Ningún alumnos de segundo curso ten o módulo pendente.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Repaso dos contidos da 1ª e 2ª avaliación.
Repetición de tarefas da 1ª e 2ª .
Novas tarefas de ampliación da 3ª Avaliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía adaptase a situación, converténdose en totalmente
telemática. Clases a distancia a través da plataforma Webex, con
explicacións de casos prácticos que despois se publican na aula virtual.
Propóñense casos prácticos similares para que os alumnos entreguen en un
prazo convido.
Para o alumnado sen conectividade, reparto e recollida de material
semanalmente con USB (colaboración de Protección Civil), gravacións das
clases, de vídeos explicativos, casos prácticos corrixidos, e tarefas a 
resolver.
Para todos se fai un seguimento con feedback en xeral e de cada unha das
tarefas aproveitando as plataformas elixidas

Materiais e recursos
Aula Virtual Moodle de centro
Plataforma Webex
Recursos públicos dispoñibles en Internet
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Explicación nunha sesión de webwex. E publicación na aula virtual.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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