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Obxs Contidos Criterios de Avaliación Estándares de Aprendizaxe grao mín con estándar C. Clave E. transvs Ins. de avaliacion

BLOQUE 1. A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O COMPUTADOR
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B1.1. Concepto de sociedade da 
información.
B1.2. O sector das TIC: composición
e características.

B1.1. Analizar e valorar as 
influencias
das tecnoloxías da información
e da comunicación na 
transformación
da sociedade actual, tanto nos
ámbitos da adquisición do 
coñecemento
como nos da produción.

TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas
entre o que se considera sociedade
da información e sociedade do 
coñecemento.

Resposta a un  test básico sobre a 
evolución histórica das TICS.
Presenta un breve traballo sobre a 
influencia das TIC na sociedade 
actual.
Coñece as diferencias entre 
sociedade da información e 
sociedade do coñecemento.
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Actividades 

Observación diaria

Proba escrita con preguntas 
breves co obxectivo de 
comprobar a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe.

TIC1B1.1.2. Explica cales son os
novos sectores económicos que
apareceron como consecuencia da
xeneralización das tecnoloxías da
información e da comunicación.

Presenta un breve traballo 
explicando os novos sectores 
económicos relacionados coa 
xeneralización das TIC.
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BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
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B2.1. Bloques funcionais dun 
sistema microinformático e 
componentes de cada bloque 
funcional.
B2.2. Compoñentes dos sistemas 
microinformáticos
B2.3. Periféricos básicos
B2.4. Dispositivos de 
almacenamento:
características e tipos.
B2.5. Dispositivos de memoria:
características e tipos.

B2.1. Configurar computadores e
equipamentos informáticos 
identificando
os subsistemas que os compoñen
e relacionando cada elemento
coas prestacións do conxunto, e
describir as súas características.

TIC1B2.1.1. Describe as características
dos subsistemas que compoñen
un computador, identificando os
seus principais parámetros de 
funcionamento.

Identifica os compoñentes 
fundamentais que compoñen a  
arquitectura de computadores: 
tipos y características principais de
buses, compoñentes principais da 
placa base.
Manexa as unidades básicas de 
medida da información. 
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Actividades 

Observación diaria

Proba escrita con preguntas 
breves co obxectivo de 
comprobar a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe 

Identificación visual das 
partes básicas dun ordenador

TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de
interconexión dos bloques funcionais
dun computador e describe a
contribución de cada un ao 
funcionamento
integral do sistema.

Identifica os periféricos , 
conectores e portos básicos.
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TIC1B2.1.3. Describe dispositivos
de almacenamento masivo utilizados
en sistemas de computadores,
recoñecendo a súa importancia na
custodia da información.

Explica as diferencias entre o disco
duro magnético e o de estado 
sólido.
Describe as seguintes unidades de 
almacenamento externas : CD-
ROM, DVD, USB, tarxetas SD y 
MMC.
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TIC1B2.1.4. Describe os tipos de
memoria utilizados en computadores,
analizando os parámetros que
as definen e a súa achega ao 
rendemento do conxunto

Describe as memorias internas e 
diferencias entre elas: RAM, SRAM, 
DRAM, ROM, EPROM, FLASH.
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B2.6. Sistema operativo: elementos 
e estrutura. Clasificación, funcións e
procesos do sistema operativo. 
Sistemas operativos actuais.
B2.7. Instalación e actualización de 
sistemas operativos e de 
aplicacións
de software.

B2.2. Instalar e utilizar software de
propósito xeral e de aplicación, e
avaliar as súas características e os
contornos de aplicación.

TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama
da estrutura dun sistema operativo
relacionando cada parte coa súa
función.

Explica as funcións principais dun 
sistema operativo.
Clasifica os principais sistemas 
operativos.
Describe as características 
principais dos sistemas operativos 
máis empregados.
Realiza un diagrama de bloques da
estrutura dun sistema operativo.
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Actividades
 
Observación diaria

Proba escrita con preguntas 
breves co obxectivo de 
comprobar a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe

TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos
e programas de aplicación para
a resolución de problemas en
computadores persoais, seguindo
instrucións de fábrica.

Instala un sistema operativo.
Instala tres programas de 
aplicación.
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BLOQUE 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS
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B3.1. Deseño e utilización de bases 
de datos sinxelas.
B3.2. Elaboración de documentos 
mediante procesadores de texto.
B3.3. Elaboración de presentacións.
B3.4. Presentación ao público: 
conexión a un proxector e 
configuración.
B3.5. Resolución de problemas
mediante follas de cálculo.
B3.6. Deseño e edición de Imaxes 
en 2D e 3D.
B3.7. Creación de contidos 
audiovisuais.
Elaboración de guións, captura
de son e de imaxes, edición e
montaxe.
B3.8. As redes de intercambio como
fonte de recursos multimedia. 
Dereitos que amparan as 
producións
alleas.

B3.1. Utilizar aplicacións 
informáticas
de escritorio ou web, como 
instrumentos
de resolución de problemas
específicos.

TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos
sinxelas e/ou extrae información,
realizando consultas, formularios e
informes.

Crea unha base de datos cun 
xestor de bases de datos onde 
aparecerán táboas, formularios, 
informas e consultas

CD
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Actividades 

Observación diaria

Probas prácticas destinadas a 
comprobar que se adquiriron 
os coñecementos e 
capacidades necesarias para 
levar a cabo os estándares de 
aprendizaxe propostos.

Presentación da 
documentación técnica ligada 
ao prototipo ou maqueta.

TIC1B3.1.2. Elabora informes de
texto que integren texto e imaxes,
aplicando as posibilidades das 
aplicacións
e tendo en conta o destinatario.

Presenta traballos elaborados cun 
procesador de textos no que haxa 
textos cun formato específico ( tipo
de letra, estilo propio, índice, 
columnas, sangrías…) táboas e  
imaxes insertas.
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TIC1B3.1.3. Elabora presentacións
que integren texto, imaxes e elementos
multimedia, adecuando a
mensaxe ao público obxectivo ao
que se destina.

Realiza e expón unha presentación 
cun mínimo de quince diapositivas 
que conteñan cadros de texto, 
imaxes e  efectos multimedia.
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TIC1B3.1.4. Resolve problemas que
requiran a utilización de follas de
cálculo, xerando resultados textuais,
numéricos e gráficos.

Crea follas de cálculo que inclúan 
formatos, operadores, fórmulas e 
función básicas e gráficos 
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TIC1B3.1.5. Deseña elementos
gráficos en 2D e 3D para comunicar
ideas.

Realiza debuxos empregando un 
editor de gráficos vectoriais.
Realiza varios logotipos 
empregando un editor de gráficos 
vectoriais.
Crea iconas empregando as 
ferramentas  de crear estrelas  e 
polígonos.
Realizar textos que conteñan 
distintos efectos que leven 
distintos efectos deseñados cun 
editor de gráficos vectoriais.
Realizar deseños gráficos en 3D 
empregando un programa de 
debuxo.
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TIC1B3.1.6. Realiza pequenas
películas integrando son, vídeo e
imaxes, utilizando programas de
edición de ficheiros multimedia.

Realizar retoque fotográfico básico
Manexar e modificar sons cun 
editor de son 
Realizar unha película utilizando 
programas de edición de imaxes 
dixitais, de son e de vídeo.
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BLOQUE 4. REDES DE COMPUTADORES
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B4.1. Configuración básica de redes
locais: características, tipos, 
topoloxías e arquitecturas.

B 4.1. Analizar as principais 
topoloxías
utilizadas no deseño de redes
de computadores, relacionándoas
coa área de aplicación e coas 
tecnoloxías empregadas.

TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de
configuración de pequenas redes
locais, seleccionando as tecnoloxías
en función do espazo físico dispoñible.

Debuxa tres esquemas de redes 
locais coas tecnoloxías axeitadas 
aos espazos físicos propostos.
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Actividades 

Observación diaria

Proba escrita con preguntas 
breves co obxectivo de 
comprobar a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe.

d
g
i
l

B4.2. Cables e conectores: 
características e tipoloxía. 
Normalización.
B4.3. Elementos das redes de 
datos:situación, dispositivos e 
adaptadores de interconexión de 
redes con fíos e sen eles; 
configuración básica destes.
B4.4. Despregamento de redes
locais sen fíos: elementos, medios 
de transmisión, protocolos e 
recomendacións.
Seguridade básica.

B4.2. Analizar a función dos equipos
de conexión que permiten realizar
configuracións de redes e a súa
interconexión con redes de área 
extensa.

TIC1B4.2.1. Realiza unha análise
comparativa entre os tipos de cables
utilizados en redes de datos.

Identifica e explica os tres tipos  de
cables máis coñecidos para redes: 
coaxial, trenzado, fibra óptica.
Identifica os conectores asociados 
aos cables anteriormente citados.
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TIC1B4.2.2. Realiza unha análise
comparativa entre tecnoloxía con
fíos e sen eles, e indica posibles
vantaxes e inconvenientes.

Realiza unha táboa comparativa 
coas vantaxes e inconvenientes 
das redes cabreadas e non 
cabreadas.
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TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade
dos elementos que permiten
configurar redes de datos, indicando
as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes
principais.

Explica os cinco elementos típicos  
dunha rede LAN coas súas 
vantaxes e inconvenientes.
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B4.5. Niveis do modelo OSI: función
dos niveis, os protocolos e os 
dispositivos.

B4.3. Describir os niveis do modelo
OSI, relacionándoos coas súas 
funcións
nunha rede informática.

TIC1B4.3.1. Elabora un esquema
de como se realiza a comunicación
entre os niveis OSI de dous 
equipamentos
remotos.

Elabora  un diagrama de 
comunicación  entre niveis OSI de 
dous equipamentos remotos. 
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Actividades 

Observación diaria

BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN
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B5.1. Diagramas de fluxo: 
elementos e ferramentas; símbolos 
e o seu significado.
B5.2. Identificación dos elementos 
dun programa informático: 
estruturas
e bloques fundamentais.
B5.3. Deseño de algoritmos 
utilizando diagramas de fluxo.

B5.1. Aplicar algoritmos á resolución
dos problemas máis frecuentes
que se presentan ao traballar con
estruturas de datos.

TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos
que permitan resolver problemas
aritméticos sinxelos, elaborando os
correspondentes diagramas de fluxo.

Deseña algoritmos  -cos seus 
diagramas de fluxo 
correspondentes para resolver 
problemas aritméticos sinxelos. 
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Proba escrita para a 
resolución de algoritmos 
sinxelos con diagramas de 
fluxo.
Presentacións de pequenos 
programas empregando unha 
linguaxe de programación tipo
SCRATCH ou Phyton.
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