
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CA1.1 Describíronse os bloques funcionais que compoñen un 
equipamento microinformático. 

RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de 
montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. 

CA1.4 Ensambláronse a placa base, o microprocesador, os elementos 
de refrixeración, os  
módulos de memoria, o disco ríxido, os soportes de lectura e gravación, 
e a tarxeta de rede, 
entre outros, para o que se interpretou a documentación técnica. 

RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de 
montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. 

CA1.7 Medíronse as tensións típicas das fontes de alimentación para 
computadores  
persoais. 

RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de 
montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. 

CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte 
externo. 

RA1 - Monta un equipamento microinformático aplicando técnicas de 
montaxe, logo de seleccionar os compoñentes. 

CA3.6 Realizouse unha imaxe do sistema e almacenouse nun soporte 
externo. 

RA3 - Realiza operacións básicas de configuración e administración de 
sistemas operativos, para o que interpreta os requisitos, e optimiza o sistema 
para o seu uso. 

CA4.1 Interpretáronse manuais de instalación. 
RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación 
de fábrica dos equipamentos. 

CA4.2 Instaláronse periféricos de impresión estándar. 
RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación 
de fábrica dos equipamentos. 

CA4.5 Instaláronse e configuráronse recursos para ser compartidos. 
RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación 
de fábrica dos equipamentos. 

CA4.7 Aplicáronselles aos periféricos técnicas de mantemento 
preventivo e correctivo. 

RA4 - Instala e configura periféricos, para o que interpreta a documentación 
de fábrica dos equipamentos. 

CA5.1 Utilizáronse programas de tratamento de texto. RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. 
CA5.8 Utilizáronse programas de acceso a internet. RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. 
CA5.4 Creáronse presentacións utilizando programas específicos. RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. 
CA5.7 Traballouse con programas de xestión de correo electrónico. RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. 
CA5.9 Utilizáronse ferramentas de internet. RA5 - Elabora documentos utilizando aplicacións informáticas. 



 
 
 

 

CA2.4 Verificouse a idoneidade do hardware. 
RA2 - Instala sistemas operativos, e relaciona as súas características co 
hardware do equipamento e co software de aplicación. 

CA6.3 Identificáronse e arranxáronse avarías típicas dun equipamento 
microinformático  
(mala conexión de compoñentes, problemas en discos fixos, 
sobrequecemento do 
microprocesador, etc.). 

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as 
disfuncións e as súas causas. 

CA6.6 Verificouse a compatibilidade dos compoñentes substituídos. 
RA6 - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as 
disfuncións e as súas causas. 

CA6.8 Realizáronse actualizacións e ampliacións de compoñentes e de 
software. 

RA6 - Mantén equipamentos informáticos, tendo en conta a relación entre as 
disfuncións e as súas causas. 

CA7.7 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos 
para os previr. 

CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de  
materiais, ferramentas, etc. 

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos 
para os previr. 

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro S 17 
factor de prevención de riscos. 

RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos 
para os previr. 

 



 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Procedementos: Probas escritas, recopilación de material de traballo, 
entregas de exercicios, resumes e probas orais e escritas, dependendo do 
caso, sempre tratando de que sexa unha opción viable para o alumnado e 
que ningún alumno poda quedar en inferiores condicións que os seus 
compañeiros. Avaliación 

Instrumentos: Os instrumentos de avaliación son moi diferentes e estarán 
adaptados ao alumnado. Utilizamos a plataforma edmodo, o uso de 
plataformas de videochamada (Skype, Zoom, Webex, etc), o correo 
electrónico así como o teléfono móbil e fixo en caso de necesidade. 

Cualificación final 

Os que teñen o módulo suspenso serán valorados da seguinte forma:  
- 50% proba escrita, sexa de forma telemática ou presencial si 

podemos volver ao centro antes de que finalice o curso escolar. 
- 30% presentación de traballos de forma regular durante o terceiro 

trimestre.  
- 20% valoración das actividades entregadas polo alumnado con 

regularidade durante o terceiro trimestre. 
Os alumnos que xa teñen aprobado o módulo e presentan  traballos de 
forma regular durante o terceiro trimestre, poderán ver incrementada a 
súa nota ata en dous puntos en función da calidade de contidos dos 
traballos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos deste CFGM non teñen proba extraordinaria de setembro. 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Actividades  

Realizaranse actividades de ampliación de carácter voluntario para 
todos os alumnos, ademais das de recuperación, repaso e reforzo 
enfocadas principalmente ós alumnos que teñen o módulo suspenso. 
Estas actividades consistirán na realización de resumes, exercicios e 
traballos que deberán presentar regularmente, no prazo estipulado 
polo profesor, ademáis de probas ós suspensos. Ditas actividades 
estarán adaptadas ao alumno así como as súas condicións de 
conectividade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Ampliación: 
Mediante explicacións en textos ou con vídeos explicativos farase 
entrega de novos contidos. O alumno revisará e preguntará as dudas 
que teña para logo realizar unha serie de cuestionarios sobre o tema 
ampliado.  
 
Recuperación, repaso e reforzo: 
Posto que falamos de contidos do temario dentro do prazo temporal 
anterior ao 13 de marzo, xa tiveron as clases teóricas explicativas 
correspondentes. A metodoloxía consistirá en que o alumno realizará 
un resumo da unidade didáctica para repasar os contidos, aportando 
aquelas explicacións e aclaracións que fosen necesarias por parte do 
profesorado.  A continuación proporanse unha serie de actividades de 
repaso, que serán avaliadas de forma numérica. Finalmente realizará 
unha proba que será, dependendo do caso, escrita ou oral, de forma 
telemática, utilizando os medios dispoñibles tanto para o profesorado 
como para o alumnado. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, libro de texto dixital, ordenador, teléfono móbil, 
aplicacións informáticas de diferente ámbito (procesadores de texto, 
videochamada, presentacións, etc.) 



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O contacto co alumnado e as familias realízase mediante o teléfono 
móbil así como con correo electrónico. 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


