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

 B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de documentos.  TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan
a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e
interactúa con outras características do programa

 TICB3.1.2.  Produce  informes  que  requiren  o  emprego  de  follas  de  cálculo,  que  inclúan
resultados textuais, numéricos e gráficos.

 B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e desenvolver capacidades para integralos
en diversas producións

 TICB3.2.1. Integra elementos multimedia,  imaxe e texto na elaboración de presentacións,
adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido.

 TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información
mediante software específico e crea novos materiais en diversos formatos.

 B5.1.  Utilizar  dispositivos de intercambio de información coñecendo as características da
comunicación ou da conexión entre eles

 TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais.

 B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, numérica, sonora
e gráfica

 TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Traballos propostos para a casa.
Trátase traballos propostos para a casa. Terán unha valoracón numérica de (1-10 )
Exercicios propostos para a casa . Terán unha valoracón numérica de (1-10 )

Instrumentos:
Traballos e exercicios propostos para a casa

Cualifcación fnal

A nota fnal do curso terám como base a da 2º Avaliación , obtda segundo a 
Programación.
Os traballos  e exercicios propostos contarán da seguínte maneira:
Alumnos co 2º TRIMESTRE SUPERADO
 Os Traballos e exercicios propostos para a casa Sumarán un 20% na nota da 
Avaliación Ordinaria, sempre que sexan avaliados con unha puntuación 
superior a 5
Alumnos co 2º TRIMESTRE NON SUPERADO
Os alumnos deberán realizar de forma obrigatoria e obter unha media 
superior ou igual a 5 nos traballos e exercicios propostos para recuperar o 
trimestre non superado 

Proba
extraordinaria de

setembro 

NON HAI ALUMNOS CO SEGUNDO TRIMESTRE SUSPENSO

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

NON HAI

Criterios de cualifcación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

IES ALFOZ-VALADOURO
4º ESO

TIC



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

Actvidades Traballos e exercicios propostos para a casa

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Na actualidade Non hai

Materiais e recursos

Propostas de exercicos e traballos
Videos explicatvos
Documentación variada
AULA VIRTUAL
Reunións e clases por VIDEOCONFERENCIA
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

CORREO ELECTRÓNICO

AULA VIRTUAL

TELÉFONO

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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