
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA7.2 Seleccionouse o sistema operativo. 
RA7 - Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación 
técnica. 

CA7.4.1 Configuráronse os discos para a instalación de sistemas operativos e 
almacenamento de datos. 

RA8 - Instala software nun equipamento informático utilizando unha imaxe 
almacenada nun soporte de memoria, e xustifica o procedemento seguido. 

CA7.4.2 Configuráronse parámetros básicos da instalación. 
RA9 - Aplica novas tendencias na ensamblaxe de equipamentos microinformáticos, e 
identifica as súas vantaxes tendo en conta as características de uso dos 
equipamentos. 

CA7.5 Configurouse o xestor de arranque. 
RA10 - Mantén periféricos, para o que interpreta as recomendacións de fábrica dos 
equipamentos e relaciona as disfuncións coas súas causas. 

CA7.11 Creáronse imaxes dos sistemas operativos instalados para a súa 
posterior recuperación ou clonación noutros equipamentos. 

RA11 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para previr estes riscos. 

CA8.3 Iniciáronse equipamentos desde diversos soportes de memoria auxiliar.  

CA9.1 Recoñecéronse as novas posibilidades para lle dar forma ao conxunto 
do chasis e a placa base. 

 

CA9.2 Describíronse as prestacións e as características dalgunhas das 
plataformas semiensambladas ( barebones ) máis representativas do 
momento. 

 

CA9.5 Avaliouse a presenza da informática móbil como mercado emerxente, 
cunha alta demanda en equipamentos e dispositivos con características 
específicas: móbiles, PDA, navegadores, etc. 

 

CA10.2 Substituíronse consumibles en periféricos de impresión estándar.  

CA10.4 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación dos periféricos de 
captura de imaxes dixitais fixas e en movemento. 

 

CA10.5 Recoñecéronse os usos e os ámbitos de aplicación doutros periféricos 
multimedia. 

 

CA10.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento preventivo.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Pártese da base de que para o desenrolo de esta terceira 
avaliación, vanse ter en conta as indicacións feitas pola 
inspección con respecto ó carácter diagnóstico da mesma. 
 
A nota resultante da terceira avaliación será a media das notas 
obtidas na primeira e na segunda, máis un máximo de 1.5 
puntos, resultantes da valoración por parte do profesor do 
traballo desenrolado polo alumno ate finalice a mesma. 

 

Instrumentos: 
O que se vai a tomar como referencia para conseguir unha 
avaliación positiva vai ser a valoración das tarefas e 
cuestionarios, publicados na aula virtual, que serán entregadas 
en forma e prazo polo alumno.  Tamén se terán en conta os 
resultados obtidos a través de probas desenroladas tamén na 
aula virtual. 

 

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 o varias probas, antes da 
avaliación final e a través da aula virtual, que abarquen o 
contido de una o 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, que será 
posta a súa disposición na aula virtual, onde poderá recuperar 
as unidades didácticas non superadas o longo do curso.  

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

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. 
 

           Segundo o caso: 
 

- Alumnos con unidades didácticas suspensas:  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. 
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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 1.5 puntos.  
 

- Alumnos coas dúas primeiras avaliacións superadas: a 
nota da terceira avaliación será a parte enteira do resultado 
de sumarlle de 0 a 1.5 puntos o resultado obtido de calcular 
a media aritmética entre a nota obtida na primeira e segunda 
avaliación, sempre e cando, entregan correctamente 
desenvolvidas as tarefas e superan as probas que se lles 
encomenden. 

 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Os ciclos formativos de grado medio non teñen proba 
extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non hai alumnado que cumpra esta condición. 
 

Criterios de cualificación: 
 

Non hai alumnado que cumpra esta condición. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Non hai alumnado que cumpra esta condición. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Segundo o caso: 
 

- 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 unidade 5, que xa quedara vista antes do 
“estado de alarma”. Tarefas relacionadas coa materia nova que 
de tempo a impartir durante este “estado de alarma”, dende a 
unidade 6 ate a 10. 
 

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. 

 
O método é sinxelo. En cada encontró, mediante a aplicación 
Webex, explícase materia e acláranse dúbidas.  
 
A parte do anterior, notifícase ao alumno mediante Abalar, correo 
electrónico ou o “foro xeral” da aula virtual que ten á súa 
disposición un novo bloque de materia ou unha nova tarefa con 
data de entrega, que nesta situación especial vai a ser flexible. 

 
 

Materiais e recursos 

Tres recursos va a ser os utilizados: 
 
- Abalar, como ferramenta de comunicación e envío de mensaxes 

o alumnado. 
- Contas varias de correo electrónico: por un lado a propia 

conta de correo corporativo e en segundo lugar,  conta de Gmail 
relacionada directamente co módulo MME, que lle permita o 
docente, dispoñer dun espazo de almacenamento reservado na 
nube, para que os alumnos teñan a súa disposición diversos 
materiais para descargar en calquera momento, enlazados 
desde a aula virtual do centro. 

- Webex: para facer videoconferencias cos alumnos, nos horarios 
de atención marcados pola xefatura de estudos. 

- CamStudio: como ferramenta adicional, para que os alumnos 
podan entregar traballos en formato de vídeo. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 

Darase a coñecer esta adaptación da programación ao 
alumnado, contactando directamente a través dunha sesión de 
videoconferencia. 

 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


