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3. Criteris d’avaluació.
3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estandares de cableado y 
aplicando técnicas de montaje de conectores.

Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el plan de montaje logico de la red.
b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones.
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.
g) Se ha trabajado con la calidad requerida.

4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando tecnicas de montaje.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.
f) Se ha instalado el software correspondiente.
g) Se han identificado los protocolos.
h) Se han configurado los parámetros básicos.
i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
j) Se han creado y configurado VLANS.

5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o 
software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 
b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.
c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.
d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.
e) Se ha localizado la causa de la disfuncion.
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.
g) Se han solucionado las disfunciones software.0 (configurando o reinstalando).

h) Se ha elaborado un informe de incidencias.
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4. Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

 Activitats setmanals proposades al Moodle de la assignatura

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en
l’apartat anterior

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors

Els alumnes que no hagen superat el mòdul en cursos anteriors poden fer el mateix treball que els
alumnes del present curs, o fer directament l’examen final. 

4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.   L’alumnat  serà  informat  adequadament  d’aquesta  situació  i  també  se’ls  indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies que
es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no es
puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al llarg
del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

Les activitats de la tercera avaluació es qualificaran amb una puntuació de 0 a 10. La nota d’aquesta
tercera avaluació serà la mitjana de totes aquestes activitats. 
 
La nota final de la assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la
tercera avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la nota
final serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. 
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5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors

Els alumnes que no hagen superat el mòdul en cursos anteriors poden fer el mateix treball que els
alumnes del present curs, o fer directament l’examen final.  La nota final de la assignatura serà la
mitjana de les tres avaluacions o la nota de l’examen final.

5.2 Convocatòria extraordinària

A la convocatoria extraordinària es farà un únic examen amb tots els continguts del curs.
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3. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación que se priorizarán en esta tercera evaluación son los siguientes:

• RA3  Realiza  tareas  básicas  de  configuración  de  sistemas  operativos,  interpretando
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
◦ 3c. Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
◦ 3d. Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
◦ 3f. Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.
◦ 3g.  Se  han  utilizado  los  asistentes  de  configuración  del  sistema  (acceso  a  redes,

dispositivos, entre otros).
◦ 3h. Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

• RA4.  Realiza  operaciones  básicas  de administración  de sistemas operativos,  interpretando
requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
◦ 4a. Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
◦ 4c. Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
◦ 4d. Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
◦ 4e. Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.
◦ 4f. Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio

sistema.
◦ 4g. Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
◦ 4i. Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

4. Instrumentos  de  evaluación  y  su  relación  con  los  criterios  de

evaluación.

4.1 Convocatoria ordinaria

4.1.1 Alumnos del curso

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para establecer la nota son:

• Pruebas tipo test.
• Actividades prácticas.
• Observación y seguimiento.

Estos  instrumentos  de  evaluación  están  directamente  relacionados  con  los  criterios  que  hemos
establecidos en el apartado anterior.

4.1.2 Alumnos con el módulo no superado del curso anterior
Se utilizarán los instrumentos indicados en la programación didáctica.

4.2 Convocatoria extraordinaria

Los  alumnos  que  no  superen  el  módulo  al  final  de  curso  se  deberán  presentar  a  las  pruebas
extraordinarias.  El  alumnado será  informado adecuadamente  de  esta  situación  y  también  se  les
indicará qué tareas deberán realizar para una correcta recuperación, en función de las circunstancias
que se de en ese momento.
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Si se pueden hacer pruebas de manera presencial, el alumnado se presentará a un examen. En el caso
que no se puedan hacer, se propondrá una prueba o trabajo que se pueda realizar por Aules o otros
medios.

Evidentemente,  en  ambos  casos,  los  contenidos  de  la  prueba  se  adecuarán  a  los  contenidos
trabajados a lo largo del curso.

5. Criterios de calificación

5.1 Convocatoria ordinaria

5.1.1 Alumnos del curso
Las actividades de la tercera evaluación se calificarán con una puntuación de 0 a 10. Se hará una
prueba  final.  La  nota  será  la  media  ponderada  de  las  actividades  (40%),  prueba  final  (50%)  y
observación diaria (10%).

La La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la nota de la tercera evaluación
no perjudique la nota media de la primera y segunda evaluación. En este caso, la nota final será la
nota media de la primera y segunda evaluación.  En cualquier caso,  las notas de las evaluaciones
deben ser mayores o iguales a 5.

5.1.2 Alumnos con el módulo no superado del curso anterior
Se seguirán los criterios indicados en la programación didáctica.

5.2 Convocatoria extraordinaria

Se mantienen los criterios de calificación indicados en la programación didáctica.
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3. Criteris d’avaluació.

Els criteris d’avaluació en aquesta tercera avaluació són els mateixos que a les dues anteriors. Tan
sols es flexibilitzarà el lliurament de certes activitats.

Els criteris d’avaluació del mòdul són els especificats a la programació didàctica.



4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

    • Activitats

    • Qüestionaris

    • Exàmens

    • Cursos en línia

Les  activitats es  qualificaran  com  a  Apte/No  apte,  mentre  que  els  qüestionaris i  exàmens
puntuaran sobre 10. Aquests tres instruments s’aplicaran a cada unitat didàctica.

També es realitzarà de manera paral·lela a las unitats didàctiques, el  curs  en línia «CISCO IT
Essentials», que complementa i reforça els coneixements dels alumnes. La nota d’aquest curset no
afectarà la nota final del mòdul, però serà imprescindible aprovar-lo per a poder aprovar el mòdul.

Aquests instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en
l’apartat anterior.

A final de curs es realitzarà un examen final teòric-pràctic de totes les unitats didàctiques del mòdul
per a aquells alumnes que no hagen aprovat i que ho sol·liciten. La nota màxima d’aquest examen
serà de 10, i representarà la nota final del mòdul, sense tenir en compte cap altra activitat. Aquest
examen serà en línia i es podrà fer tant des del mateix centre educatiu com des de casa.

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

Els alumnes que no hagen superat el mòdul en cursos anteriors poden fer el mateix treball que els
alumnes del present curs, o fer directament l’examen final. Els criteris d’avaluació no diferiran res
dels de la resta d’alumnes del curs.

4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, l’examen es realitzarà telemàticament des de casa.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al
llarg del curs.



5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

Serà obligatori lliurar totes les activitats en el termini indicat pel professor. Si alguna activitat no es
lliura a temps o es suspèn, no es podrà aprovar la unitat, i per tant el mòdul. Per recuperar una
activitat el professor donarà un segon termini (durant el curs), i un tercer termini (a final de curs)
per al lliurament de les activitats pendents. La nota d'aquestes activitats serà Apte o No apte.

A més de les activitats, per cada unitat es realitzarà exàmens i qüestionaris dels continguts vistos.
La superació de cada un d'aquests  elements amb una nota mínima de 5 serà imprescindible per
aprovar la unitat, i per tant el mòdul. Per recuperar els elements suspesos, el professor donarà una
segona oportunitat (fi de la unitat), i una tercera examen (fi de curs), amb una nota màxima de 8.

A final de curs es realitzarà un  examen final teòric-pràctic de totes les unitats del mòdul per a
aquells alumnes que no hagen aprovat i ho sol·liciten. La nota màxima d'aquest examen serà de 10,
i representarà la nota final del mòdul, sense tenir en compte cap altra activitat.

La nota de cada unitat es calcularà de la següent manera:

Activitats pràctiques i qüestionaris → 50%

Exàmens teòrics → 50%

La  nota  de  cada  avaluació serà  la  mitjana  ponderada  per  hores  de  les  unitats  vistes  en  cada
avaluació, sempre que s'hagen aprovat totes i cadascuna d'elles.

La nota final del mòdul serà la mitjana ponderada per hores de totes les unitats del mòdul, sempre
que s'hagen aprovat totes i cadascuna d'elles. Si hi ha alguna unitat suspesa, la nota final del mòdul
serà suspès, tot i que la mitjana siga aprovat.

Paral·lelament a l'explicació de les unitats del mòdul, els alumnes realitzaran el  curs en línia de
«CISCO IT Essentials».  L'avaluació d'aquest  curs serà d'Apte o No apte,  i  serà  imprescindible
aprovar-lo per poder aprovar el mòdul.

Si el  alumne treballa un mínim a la  tercera avaluació,  l'avaluació del  tercer trimestre no
tindrà un efecte negatiu en la mitjana de les dues primeres avaluacions.

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de cursos anteriors 

Els alumnes que no hagen superat el mòdul en cursos anteriors poden fer el mateix treball que els
alumnes del present curs, o fer directament l’examen final. Els criteris de qualificació no diferiran
res dels de la resta d’alumnes del curs.

5.2 Convocatòria extraordinària

Quan un alumne o alumna no supere algun mòdul professional en l'avaluació ordinària del primer o
segon  curs,  haurà  de  realitzar  unes  proves  de  recuperació  segons  establisca  el  programa  de
recuperació  que  el  professor  del  mòdul  organitze  a  aquest  efecte.  Aquest  programa  serà
adequadament publicat de manera que els alumnes implicats estiguin informats i assabentats.
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3. Criteris d’avaluació.

RA4 Elabora documents com bases de dades ofimàtiques describint i aplicant operacions de
manipulació de dades
CE4-A S’han identificat els elements de les bases de dades relacionals.
CE4-B S’han creat bases de dades ofimàtiques.
CE4-C S’han utilitzat les taules de la base de dades (inserir, modificar i eliminar 

registres).
CE4-D S’han utilitzat assistents en la creació de consultes.
CE4-E S’han utilitzat assistents en la creació de formularis

RA5 Manipula imatges digitals analitzant les possibilitats de diferents programes i
aplicant tècniques de captura i edició bàsiques.
CE5-A S’han analitzant els distints formats d’imatges.
CE5-B S’ha realitzat l’adquisició d’images amb perifèrics.
CE5-C S’ha treballant amb imatgens a diferentes resolucions, segons la finalitat.
CE5-D S’han empleat ferramentes per a l’edició d’imatge digital.
CE5-E S’han importat i exportat imatges en diversos formats.

RA6 Manipula seqüències de vídeo analitzant les possibilitats de diferents programes i
aplicant tècniques de captura i edició bàsiques
CE6-A S'han reconegut els elements que componen una seqüència de vídeo.
CE6-B S'han estudiat els tipus de formats i códecs més emprats.
CE6-C S'han importat i exportat seqüències de vídeo.
CE6-D S'han capturat seqüències de vídeo amb recursos adequats

RA7 Elabora presentacions multimèdia descrivint i aplicant normes bàsiques de composició i
disseny.
CE7-A S'han identificat les opcions bàsiques de les aplicacions de presentacions.
CE7-B S'han reconegut els diferents tipus de vista associats a una presentació.
CE7-C S'han aplicat i reconegut les diferents tipografies i normes bàsiques de 

composició, disseny i utilització del color.
CE7-D S'han dissenyat plantilles de presentacions.
CE7-E S’han creat presentacions.
CE7-F S’han utilitzat perifèrics per a executar presentacions.



4.  Instruments  d’avaluació  i  la  seua  relació  amb  els  criteris

d’avaluació.

Elabora  documents
amb bases de dades
ofimàtiques
descrivint  i  aplicant
operacions  de
manipulació  de
dades.

 S'han  identificat  els  elements  de  les  bases  de  dades
relacionals.

 S'han creat bases de dades ofimàtiques.
 S'han  utilitzat  les  taules  de  la  base  de  dades  (inserir,

modificar i eliminar registres).
 S'han utilitzat assistents en la creació de consultes.
 S'han utilitzat assistents en la creació de formularis.
 S'han utilitzat assistents en la creació d'informes.
 S'ha  realitzat  cerca  i  filtrat  sobre  la  informació

emmagatzemada.
 S'han creat i utilitzat macros.

Manipula imatges 
digitals analitzant les
possibilitats de 
diferents programes 
i aplicant tècniques 
de captura i edició 
bàsiques.

 S'han analitzat els diferents formats d'imatges.
 S'ha realitzat l'adquisició d'imatges amb perifèrics.
 S'ha treballat amb imatges a diferents resolucions, segons

la seva finalitat.
 S'han emprat eines per a l'edició d'imatge digital.
 S'han importat i exportat imatges en diversos formats.

Manipula seqüències
de vídeo analitzant 
les possibilitats de 
diferents programes 
i aplicant tècniques 
de captura i edició 
bàsiques

 S'han  reconegut  els  elements  que  componen  una
seqüència de vídeo.

 S'han estudiat els tipus de formats i còdecs mes empleats.
 S'han importat i exportat seqüències de vídeo.
 S'han  capturat  seqüències  de  vídeo  amb  recursos

adequats.
 S'han elaborat vídeo tutorials.

Elabora 
presentacions 
multimèdia 
descrivint i aplicant 
normes bàsiques de 
composició i disseny.

 S'han identificat les opcions bàsiques de les aplicacions de
presentacions.

 S'han reconegut els diferents tipus de vista associats a una
presentació.

 S'han aplicat i reconegut les diferents tipografies i normes
bàsiques de composició, disseny i utilització del color.

 S'han dissenyat plantilles de presentacions.
 S'han creat presentacions.
 S'han utilitzat perifèrics per a executar presentacions.



4.1 Convocatòria ordinària

4.1.1 Alumnes del curs

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:

Activitats
pràctiques

 Observació per part del professor del treball diari 
realitzat per cada alumne a l'aula.

 Correcció del quadern de classe dels alumnes.
 Grau de participació i implicacions en sessions 

d'exercicis pràctics en grup.
 Lliurament d'exercicis i pràctiques a través del Moodle 

en el termini indicat per a això.

Proves 
objectives

 Preguntes tipus test.
 Preguntes objectives de respostes curtes/llargues.
 Desenvolupament de problemes i pràctiques en 

l'ordinador

Actitud i
assistència

 Comportament en classe.
 Grau de participació en classe.
 Grau de col·laboració amb els companys.
 Assistència.
 Puntualitat.
 Interès per la matèria.
 Respecte cap als companys/as, professorat, material de

classe i normes del centre.
 Treball diari
 Etc.

Aquestos  instruments  d’avaluació  estan  directament  relacionats  amb  els  criteris  que  hem
establert en l’apartat anterior.

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 

No hi ha alumnat en aquesta situació.

4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.



Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que
no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnes del curs

Per a poder superar el nivell  mínim que requereix els objectius de formació, i  per tant,  poder

aprovar el mòdul Aplicacions Ofimàtiques, els alumnes deuran:

 Superar  tots  els  exàmens  i  controls  escrits  o  en  ordinador  realitzats  al  llarg  del  curs

(qualificació de cada examen >=5).

 Realitzar, lliurar i superar tots els exercicis pràctics, treballs, suposats teórico-pràctics, etc..

i qualsevol altre element avaluador de tipus procedimental, individual o en grup, que siguin

establerts pel professor (qualificació de cada treball/pràctica >=5).

Els  alumnes  seran  avaluats  en  finalitzar  cada  unitat  de  treball  mitjançant  la  correcció  de  les

pràctiques de taller associades i de les activitats realitzades a l'aula, i d'una prova objectiva sobre

els continguts vists en la unitat de treball.

La nota de cada unitat es calcula assignant els següents percentatges:

Activitats
pràctiques

50%

Proves 
objectives

40%

Actitud i
assistència

10%

Per a calcular la qualificació final de mòdul es ponderaran les diferents unitats estudiades de la

següent forma:



El 75% de la qualificació final estarà formada per la mitjana aritmètica de les unitats (per constituir

el nucli central del mòdul):

 UT02. Aplicacions de processador de textos

 UT03. Aplicacions de full de càlcul

 UT04. Bases de dades ofimàtiques (3ª evaluació)

El 25% de la qualificació final s'obtindrà de la mitjana aritmètica de les següents unitats:

 UT01. Empresa i aplicacions ofimàtiques

 UT05. Aplicacions de presentacions (3ª evaluació)

 UT06. Imatge i vídeo digital (3ª evaluació)

 UT07. Correu electrònic i agenda

Es farà una recuperació dels temes suspesos en les diferents avaluacions per tal de recuperar-los i

de les unitats aprovades es guardarà la nota. A més s’hauran de entregar les activitats indicades

com a obligatòries necessàries per tal d’avaluar l’apartat pràctic del mòdul.

Dins de cada apartat es tindrà en compte les instruccions rebudes per la conselleria de forma què:

Convocatòria ordinaria = Max((1ª+2ª+3ª)/3, (1ª+2ª)/2 si 1ª i 2ª >5 i si en 3ª ha recuperatat) 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 

No hi ha alumnat en aquesta situació.

5.2 Convocatòria extraordinària

A la convocatoria extraordinària es farà un únic examen amb tots els continguts del curs i no caldrà 
la entrega de cap activitat.
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3. Criteris d’avaluació.

Els Criteris d’Avaluació amb els que comprovarem la mida en la que hem aconseguit els Resultats 
d’Aprenentatge esperats per al mòdul, son: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Instala gestores de contenidos, identificando
sus aplicaciones y configurándolos según
requerimientos.

a) Se han identificado los requerimientos
necesarios para instalar gestores de contenidos.
b) Se han gestionado usuarios con roles
diferentes.
c) Se ha personalizado la interfaz del gestor de
contenidos.
d) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
e) Se han realizado tareas de actualización del
gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.
f) Se han instalado y configurado los módulos y
menús necesarios.
g) Se han activado y configurado los
mecanismos de seguridad proporcionados por el
propio gestor de contenidos.



h) Se han habilitado foros y establecido reglas      
de acceso.
i) Se han realizado pruebas de funcionamiento.     
j) Se han realizado copias de seguridad de los       
contenidos del gestor.

2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a      
distancia, describiendo la estructura del sitio y la       
jerarquía de directorios generada.

a) Se ha reconocido la estructura del sitio y la        
jerarquía de directorios generada.
b) Se han realizado modificaciones en la estética      
o aspecto del sitio.
c) Se han manipulado y generado perfiles     
personalizados.
d) Se ha comprobado la funcionalidad de las      
comunicaciones mediante foros, consultas,   
entre otros.
e) Se han importado y exportado contenidos en      
distintos formatos.
f) Se han realizado copias de seguridad y      
restauraciones.
g) Se han realizado informes de acceso y      
utilización del sitio.
h) Se ha comprobado la seguridad del sitio.

3. Instala servicios de gestión de archivos web,      
identificando sus aplicaciones y verificando su     
integridad.

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de        
gestión de archivos web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de     
gestión de archivos web.
c) Se ha instalado y adaptado una herramienta      
de gestión de archivos web.
d) Se han creado y clasificado cuentas de      
usuario en función de sus permisos.
e) Se han gestionado archivos y directorios.
f) Se han utilizado archivos de información     
adicional.
g) Se han aplicado criterios de indexación sobre      
los archivos y directorios.
h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de       
archivos.

4. Instala aplicaciones de ofimática web,    
describiendo sus características y entornos de     
uso.

a) Se ha establecido la utilidad de las      
aplicaciones de ofimática web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de     
ofimática web (procesador de textos, hoja de      
cálculo, entre otras).
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática     
web.
d) Se han gestionado las cuentas de usuario.

Pàg. 5 



e) Se han aplicado criterios de seguridad en el       
acceso de los usuarios.
f) Se han reconocido las prestaciones específicas     
de cada una de las aplicaciones instaladas.
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma      
colaborativa.

5. Instala aplicaciones web de escritorio,    
describiendo sus características y entornos de     
uso.

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web     
de escritorio
b) Se han instalado aplicaciones para proveer de      
acceso web al servicio de correo electrónico.
c) Se han configurado las aplicaciones para     
integrarlas con un servidor de correo.
d) Se han gestionado las cuentas de usuario.
e) Se ha verificado el acceso al correo      
electrónico.
f) Se han instalado aplicaciones de calendario     
web.
g) Se han reconocido las prestaciones    
específicas de las aplicaciones instaladas (citas,     
tareas, entre otras).

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris               

d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

Per ser un mòdul de segon curs, la convocatoria ordinaria va tindre lloc a la fi del segon trimestre. 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 

Enguany no hi ha cap alumne en aquestes circumstàncies. 

4.2 Convocatòria extraordinària 

Els alumnes que no varen superar la matèria a la convocatòria ordinària hauran de presentar-se               
a  la convocatòria extraordinària. Els instruments d’avaluació en aquest cas seran:  
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● Entrega de totes les activitats encomanades durant el curs presencial.
● Entrega de totes les activitats encomanades durant les classes de repàs.
● Prova objetiva presencial o a través de l’aula virtual, segons determinen les autoritats            

competents al moment de fer les proves. L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta           
situació. En tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al              
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

Ja varen ser qualificats al seu moment. 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors 

No hi ha cap alumne en aquestes circumstàncies. 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Els criteris de qualificació per a la convocatòria extraordinària seran els següents: 

● Treballs plantejats durant tot el trimestre a les classes de repàs: 40%
● Prova objetiva convocada en temps i forma presencial o telemàtica: 60%

Pàg. 7 
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3. Criteris d’avaluació. 

 

L'avaluació consistirà en la correcció de les activitats presentades a través de la plataforma moodle. 
Aquesta avaluació serà realitzada pel professor/tutor de les pràctiques. Per a qualificar el mòdul com 
a APTE, s'hauran de superar almenys el 60% de les tasques incloses en la plataforma de treball. 

 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 

L'instrument d'avaluació, que utilitzarem per a establir la nota és la  correcció de les tasques incloses 
en el moodle. 

 
 
 
 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
La nota serà APTE en el cas de superar el 60% de les tasques. 
 
 
 



ADECUACIÓ PD - 2019/2020

DEPARTAMENT: INFORMÁTICA
CICLE FORMATIU: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I EN XARXA

NIVELL Grau Mitjà  2n curs

MODULO SERVEIS EN XARXA (SR)

Profesor Lluís Oliver



3. Criteris d’avaluació.
• Aspectes bàsics:configuració d’un entorn de treball utilitzan màquines virtuals.

Configurar la xarxa de les màquines. Instal.lar i configurar  aplicacions  que
permiteisquen accedir al servidor.  Instal.lacio de paquets.

• Instal.lació i configuració del serveis més importants: servei web, servei ftp,
servei ssh. Publicació de págines web i compartició de recursos. Servei de
correu electrònis, servei de compartició d’arxius, nfs.

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els
criteris d’avaluació.
4.1 Convocatòria ordinària
L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer.
No hi ha alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors.

4.2 Convocatòria extraordinària

Per a la recuperació dels alumnes suspesos, els alumnes hauran de: 
• Realitzar totes les pràctiques proposades.
• Realitzar un  examen on line,  utilitzant plataformes de videoconferència, que

serà personalitzat per a cada alumne. En este examen, que serà de tipus
entrevista o escrit ,   és faran preguntes amb la finalitat de què l’ alumne
demostre que ha entés les pràctiques realitzades. En este examen es podrà
sol.licitar què l’ alumne realitze xicotetes modificacions sobre les pràctiques
realitzades.

5. Criteris de qualificació
5.1 Convocatòria ordinària

L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer.

5.2 Convocatòria extraordinària
Les pràctiques realitzades comptaran fins  un màxim de 30% de la nota. També es 
valorarà la participació en els fòrums, les preguntes realitzades al professor, etc , fins 
a un 10%.
El examen (o examens) online serà el 60% de la nota.



 

 

 

ADEQUACIÓ PD - 2019/2020 

DEPARTAMENT: INFORMÀTICA 

CICLE FORMATIU: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES - SMR 

 

NIVELL Grau Superior (2º curs) 

MÒDUL Sistemes Operatius en Xarxa (SOR) 

Professorat  Ignacio Navarro Martínez 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Pàg. 2 

 
 

3. Criteris d’avaluació. 

 

Per a la recuperació dels alumnes suspesos, els alumnes hauran d'entregar totes les pràctiques i treballs 
que no es van entregar durant el curs acadèmic normal. 

Les pràctiques tenen apartats opcionals i obligatoris, Per a aconseguir un 5 és necessari que la part 
obligatòria de la pràctica funcione. 

No és necessari documentar la pràctica perquè l'avaluació es fa per Webex o similar. 

 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer. 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
No hi ha alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors. 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer. Els alumnes que no han superat la matèria  hauran  de  
presentar-se  a  les  proves extraordinàries.   

Com no és possible fer un examen donada les circumstàncies i els requisits de l'examen, es considerarà 
aprovat tot alumne que haja entregat les pràctiques pendents. 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer. 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  
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No hi ha alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors. 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Les pràctiques tenen apartats opcionals i obligatoris, Per a aconseguir un 5 és necessari que la part 
obligatòria de la pràctica funcione. 

Abans de la data de la convocatòria extraordinària, s'han d'entregar totes les pràctiques que no es van 
fer durant els dos primers trimestres. Totes les pràctiques han d'aprovar-se amb un 5 com a mínim. Les 
pràctiques no fan mitjana entre si. 

 



 

 

 
 
 

 

ADEQUACIÓ PD - 2019/2020 

DEPARTAMENT: INFORMÀTICA 

CICLE: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXA 

 

NIVELL GRAU MITJÀ 

MÒDUL SIN 

Professora Núria Minyana Caselles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 Pàg. 2 

3. Criteris d’avaluació. 

 
Per a la recuperació, els alumnes suspesos, hauran d'entregar les pràctiques indicades al 

Moodle  i realitzar un examen. 
 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 
L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer.  
 

 

4.2. Convocatòria extraordinària 

 
Els alumnes que no han superat la matèria hauran de presentar-se a les proves 
extraordinàries. 
 
 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer.  
 

5.2 Convocatòria extraordinària 

És necessari haver realitzat un 80% de les activitats proposades- La nota final s’obtindrà : 

 Activitats realitzades 60% 

 Examen 40% 
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