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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Describíronse os fundamentos e os protocolos en que se basea o 
funcionamento dun servidor web.

Xestiona servidores web, e configura o servizo de acordo coas necesidades de
uso.

Instalouse un servidor web en sistemas operativos libres e 
propietarios.

Instala, configura e xestiona métodos de acceso remoto, e comproba o seu 
funcionamento en modo texto e en modo gráfico.

Creáronse sitios virtuais. Xestiona servidores de correo electrónico, e configura o servizo de acordo cos
requisitos de uso.

Verificáronse as posibilidades existentes para discriminar o sitio de 
destino do tráfico entrante ao servidor.

Desprega redes sen fíos seguras seguindo os procedementos técnicos 
especificados.

Configurouse a seguridade do servidor. Interconecta redes, e comproba e asegura o tráfico transmitido.
Comprobouse o acceso de usuarios ao servidor.
Diferenciouse e probouse a execución de código no servidor e no 
cliente.
Instaláronse módulos sobre o servidor.
Establecéronse mecanismos para asegurar as comunicacións entre 
cliente e servidor.
Describíronse métodos de acceso e de administración remota de 
sistemas.
Instalouse un servizo de acceso remoto en liña de comandos e en 
modo gráfico.
Comprobouse o funcionamento de ambos os métodos.
Identificáronse as principais vantaxes e deficiencias de cada un.
Realizáronse probas de acceso remoto e de administración remota 
entre sistemas de distinta natureza.
Creáronse usuarios con distintos permisos de acceso
Describíronse os protocolos que interveñen no envío e na recollida do 
correo electrónico.
Instalouse un servidor de correo electrónico en sistemas operativos 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



libres e propietarios.
Creáronse contas de usuario e verificouse o acceso a elas.
Definíronse alias para as contas de correo.
Aplicáronse métodos para impedir usos indebidos do servidor de 
correo electrónico.
Instaláronse servizos para permitir a recollida remota do correo 
existente nas caixas de correo de usuario.
Usáronse clientes de correo electrónico para enviar e recibir correo.
Instalouse un punto de acceso sen fíos dentro dunha rede local.
Recoñecéronse os protocolos, os xeitos de funcionamento e os 
principais parámetros de configuración do punto de acceso.
Seleccionouse a configuración máis idónea sobre diversos escenarios 
de proba.
Estableceuse un mecanismo axeitado de seguridade para as 
comunicacións sen fíos.
Usáronse diversos tipos de dispositivos e adaptadores sen fíos para 
comprobar a cobertura.
Instalouse un encamiñador sen fíos con conexión á rede pública e 
servizos sen fíos de rede local.
Configurouse e probouse o encamiñador desde os computadores da 
rede local.
Comprobouse o acceso a unha rede determinada desde os sistemas 
conectados a outra rede distinta.

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

Avaliación

Procedementos:  
Realización de actividades e prácticas en base ás explicacións e documentos guía de cada unidade 

Instrumentos:
Lista de cotexo e/ou escala de valoración

Cualificación final
A cualificación final será o resultado da media aritmética entre a cualificación da primeira avaliación (50%) e da 
segunda avaliación (50%), máis a ponderación entre 0 e 2 puntos do aproveitamento da terceira avaliación.

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 Desenvolvense actividades e prácticas de reforzo e recuperación, pero tamén de ampliación para acadar as 
competencias mínimas correspondentes ás principais unidades entre as programadas para o terceiro trimestre

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Combinanse o uso da videoconferencia co do correo electrónico para o seguimento e monitorización do alumnado 
nas actividades e prácticas. 
Facilitanse para todalas prácticas apuntamentos teórico-prácticos readaptados para faciltar a aprendizaxe. 

Materiais e recursos
- Equipo informático co software necesario para este módulo e conexión a internet
- Apuntamentos readaptados para faciltar a aprendizaxe
- Videoconferencia e correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Comunicarase ó alumnado nunha sesión de videoconferencia e/ou por e-mail. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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