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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Describíronse os principios de funcionamento das redes locais. 
Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características 
de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 

Identificáronse os tipos de redes con cables. 
Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características 
de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 

Describíronse os elementos de diversas redes locais e a súa función. 
Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características 
de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 

Identificáronse e clasificáronse os medios de transmisión. 
Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características 
de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 

Recoñeceuse o mapa físico da rede local. 
Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características 
de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 

Utilizáronse aplicacións para representar o mapa físico da rede local. 
Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características 
de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 

Recoñecéronse as topoloxías de rede. 
Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características 
de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 

Identificáronse estruturas alternativas. 
Identifica a estrutura de redes locais con cables atendendo ás características 
de contornos de aplicación e á funcionalidade dos seus compoñentes. 

Diferenciáronse os medios de transmisión en redes con cables. 
Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e 
selecciona os seus compoñentes. 

Recoñecéronse os detalles dos cables da instalación e o seu 
despregamento (categoría dos cables, espazos polos que discorren, 
soporte para as canalizacións, etc.). 

Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e 
selecciona os seus compoñentes. 

Montáronse e conectáronse as tomas de usuario e os paneis de 
parcheamento. 

Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e 
selecciona os seus compoñentes. 

Probáronse as liñas de comunicación entre as tomas de usuario e os 
paneis de parcheamento. 

Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e 
selecciona os seus compoñentes. 

Empregáronse as ferramentas axeitadas. 
Monta a estrutura de redes locais con cables, para o que identifica e 
selecciona os seus compoñentes. 

Interpretouse o plan de montaxe lóxica da rede. Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

estándares requiridos. 

Montáronse os adaptadores de rede nos equipamentos. 
Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos 
estándares requiridos. 

Montáronse conectadores sobre cables de rede (de cobre e de fibra). 
Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos 
estándares requiridos. 

Verificouse a conectividade da instalación. 
Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos 
estándares requiridos. 

Configuráronse parámetros básicos dos conmutadores. 
Interconecta equipamentos en redes locais con cables atendendo aos 
estándares requiridos. 

Instalouse o software correspondente. Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. 
Identificáronse os protocolos. Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. 

Identificouse o ámbito de rede dos equipamentos. Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. 

Empregáronse ferramentas gráficas e de texto para a configuración dos 
parámetros básicos nos equipamentos. 

Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. 

Verificouse a conectividade lóxica dos equipamentos. Prepara os equipamentos da rede local configurando os protocolos axeitados. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Os procedementos a utilizar serán os seguintes: 
a) Observación sistemática do traballo na aula e da súa actitude 
b) Participación nas actividades da aula e realización das tarefas propostas 
c) Probas escritas 

 

Servirémonos dos seguintes instrumentos de avaliación: 
a) Listas de cotexo 
b) Examen por cada unidade didáctica - Cuestionarios para probas obxecti-

vas 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota final, avaliacións farán media ponderada de 40%  ,40% e 20% 
respectivamente. A media será a nota final do alumno. 
 

3ª avaliación, os traballos valoraránse ata 2 puntos e farase un exame que 
consistirá en preguntas teórico-prácticas que deberá resolver online en un tempo 
determinado. A suma da nota mais os puntos dos traballos será a nota da 3ª 
avaliación. 
Examen final, os que teñan una nota final inferior a 5 farán un examen final que 
consistirá en preguntas teórico-prácticas que deberá resolver online en un tempo 
determinado. Debendo de ter una nota de 5 ou mais para superar o módulo 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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 

Neste nivel plantéxanse actividades de repaso e reforzo dos contidos que se 
corresponden cos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe establecidos no 
apartado anterior: 
 

Estas actividades poderán ser: 
1. Realización de prácticas propostas a través da aula virtual. 
2. Realización de cuestionarios sobre a materia impartida 
3. Participación na resolución de tarefas propostas durante conexión 

a través do sistema Webex.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Entre o alumnado deste nivel non hai ningún que careza de conectividade 
e medios informáticos polo que a metodoloxía a empregar será a seguinte: 
-Mensaxería a través de Abalar 

-Dispoñibilidade a través do correo electrónico de profesor 

-Docencia a distancia a través de Webex Cisco 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos para as tarefas son elaborados polo docente, 
extraídos de material educativo proporcionado ós alumnos ou ben 
compartidos na rede por outros profesionais e/ou administracións 
educativas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado poderá será informado a través da mensaxería Abalar 
Móbil, a través do correo electrónico ou da aula virtual do centro. O 
docente manifesta a disposición a comunicarse cos alumnos por 
teléfono se estos lle facilitan o número de teléfono no que desexan 
ser contactados. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


