
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
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1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave

Ob Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles Com. clave

Bloque 1. A sociedade da información e o ordenador

• a
• d
• g
• h
• i
• l
• m
• p

• 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. 

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

CD
CCL
CSC

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

• Identifica  cales  son  os  novos
sectores  económicos  que
apareceron como consecuencia  da
xeneralización  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

CD
CSIEE
CSC

Bloque 2. Arquitectura de computadores

• a
• d
• g
• i
• l

• B2.1. Bloques funcionais dun 
sistema microinformático e 
compoñentes 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. 

• Describe as características dos 
subsistemas que compoñen un 
computador

CD
CMCCT
CCL

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

• Realiza esquemas de 
interconexión dos bloques 
funcionais dun computador

CD
CMCCT
CCL

• TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de 
almacenamento masivo utilizados en 
sistemas de computadores, 
recoñecendo a súa importancia na 
custodia da información.

• Describe dispositivos de 
almacenamento masivo utilizados 
en sistemas de computadores.

CD
CMCCT
CCL
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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  os  tipos  de  memoria
utilizados en computadores.

CD
CMCCT
CCL

• a
• b
• d
• g
• i
• l

• 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.

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

• Instala  programas  de  aplicación
para a resolución de problemas en
computadores persoais.

CD
CMCCT
CAA

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

• a
• b
• d
• e
• f
• g
• h
• i
• l
• m
• n

• B3.2. Elaboración de 
documentos mediante 
procesadores de texto.
• B3.3 Elaboración de páxinas 
web.
• B3.4. Presentación ao público
• B3.6. Deseño e edición de 
Imaxes en 2D.
• 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. Utilizar aplicacións 
informáticas de escritorio ou 
web, como instrumentos de 
resolución de problemas 
específicos.

• TIC1B3.2.1 Elabora informes de texto
que integren texto e imaxes, aplicando
as  posibilidades  das  aplicacións  e
tendo en conta o destinatario.

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

CD/CMCCT
CCL/CAA
CSIEE
CSC/CCEC

• TIC1B3.3.1  Elabora  páxinas  web
adecuando  a  mensaxe  ao  público
obxectivo ao que se destina.

• Participa na creación de páxinas
web  que  den  solución  a  un
problema.

CD/CMCCT
CCL/CAA
CSIEE
CSC/CCEC

• TIC1B3.6.1.  Deseña  elementos
gráficos  para comunicar ideas.

• Deseña elementos gráficos  para
comunicar ideas.

CD/CMCCT
CAA/CSIEE
CSC/CCEC

• TIC1B3.7.1.  Realiza  pequenas
películas  integrando  son,  vídeo  e
imaxes,  utilizando  programas  de
edición de ficheiros multimedia.

• Realiza  pequenas  películas
integrando  son,  vídeo  e  imaxes,
utilizando programas de edición de
ficheiros multimedia.

CD/CMCCT
CCL/CAA
CSIEE
CSC/CCEC
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Bloque 4. Redes de ordenadores

• d
• g
• i
• l

B4.4.  Despregamento de redes
locais  sen  fíos:  elementos,
medios  de  transmisión,
protocolos  e  recomendacións.
Seguridade básica.

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

• TIC1B4.2.2.  Realiza  unha  análise
comparativa entre tecnoloxía con fíos e
sen eles, e indica posibles vantaxes e
inconvenientes.

• Compara  experimentalmente
entre tecnoloxía con fíos e sen eles,
e  posibles  vantaxes  e
inconvenientes.

CD
CMCCT
CCL

• TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade
dos elementos que permiten configurar
redes  de  datos,  indicando  as  súas
vantaxes  e  os  seus  inconvenientes
principais.

• Aplica os elementos que permiten
configurar redes de datos.

CD
CMCCT
CCL

Bloque 5. Programación

• b
• d
• g
• i
• l

• B5.4.  Uso  de  estruturas  de
control:  operadores,  condicións,
bloques  e  estruturas  de
repetición.

• B5.2.  Analizar  e  resolver
problemas  de  tratamento  de
información,  dividíndoos  en
subproblemas  e  definindo
algoritmos que os resolven.

• TIC1B5.2.1.  Escribe  programas  que
para  solucionar  problemas  que
impliquen  a división dun conxunto en
partes máis pequenas.

• Escribe pequenos programas para
solucionar problemas que impliquen
a  división  dun  conxunto  en  partes
máis pequenas.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

• b
• d
• g
• i
• l

• B5.5.  Execución,  proba,
depuración de programas.

• B5.3. Analizar a estrutura de
programas  informáticos,
relacionando  os  elementos
propios  da  linguaxe  de
programación utilizada.

• TIC1B5.3.1.  Obtén  o  resultado  de
seguir  un  pequeno  programa  escrito
nun  código  determinado,  partindo  de
determinadas condicións.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

• b
• d
• g
• i
• l

• B5.5. Realizar programas de
aplicación nunha linguaxe de
programación  determinada  e
aplicalos  á  solución  de
problemas reais.

• TIC1B5.5.1.  Realiza  programas  de
aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe
determinada que solucionen problemas
da vida real.

• Realiza  programas  de  aplicación
sinxelos  nunha  linguaxe
determinada  que  solucionen
problemas da vida real.

CD
CMCCT 
CAA
CSIEE
CSC
CCEC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A avaliación será continua e personalizada, observando e valorando o 
proceso de aprendizaxe, tendo como referencia a adquisición das 
competencias básicas.

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial terán 

valor positivo para a cualificación do alumnado.

Instrumentos:
Entregas no portafolio dixital Agueiro
Participación no foro de grupo e videoconferencias

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
As actividades realizadas durante a fase non presencial serán 
avaliadas en beneficio do alumnado permitindo superar e mellorar o 
resultados da 1ª e 2ª avaliación en función do nivel de desempeño e 
calidade do traballo entregado.

A cualificación final da materia seguirá os principios da avaliación 
continua considerando:

1. As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
2. A cualificación das actividades de recuperación, repaso e 

reforzo realizadas polo alumnado con unha avaliación anterior 
suspensa.

3. A cualificación das actividades de repaso e ampliación das 
aprendizaxes anteriores entregadas no terceira avaliación, só no
caso de que estas favorezan ao alumnado.

Proba
extraordinaria
de setembro 

O alumnado que non supere a materia no mes de xullo deberá 
entregar no mes de setembro unha serie de actividades de 
recuperación, repaso, reforzo.
Opcionalmente, e se as condicións o permiten, o alumnado terá dereito

a realizar unha proba obxectiva sobre os contidos desenvolvidos no 1º 

e 2º trimestre antes do remate das clases presenciais.

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai alumnado coa materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

Deséñanse actividades de recuperación, repaso, reforzo e 
ampliación que requiran mínima intervención docente, autonomía 
e planificación do alumnado, modificando e flexibilizando as 
condicións aos recursos dispoñibles en canto a software e 
temáticas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade)

Metodolóxicamente as propostas estarán relacionadas na medida
do posible co contexto actual que vivimos, incorporando 
proxectos sobre a temática do coronavirus a nivel audiovisual, 
motivando a participación en charlas e concursos organizadas 
por asociacións ou institucións diversas.
A profesora aportará recursos e materiais de apoio para o 
desenvolvemento das actividades e as pautas ou instrucións 
concretas que axuden ao alumnado a xestionar o traballo.
Daranse semanal ou quincenalmente instrucións precisas sobre 
os traballos ou evidencias de traballo que o alumnado deberá 
incorporar ao seu  portafolio dixital.
Manteranse abertas as canles de comunicación co alumnado a 
través das menxases de Agueiro, correo electrónico, foro de 
grupo e videoconferencia coa finalidade de dar resposta as súas 
dúbidas e comentarios e para favorecer un seguimento o máis 
personalizado posible das súas evolucións.

Materiais e recursos

No portafolio dixital Agueiro preséntanse as propostas de traballo 
guiadas, así como o plan de traballo semanal ou quincenal e os 
recursos necesarios para poder realizalas (videotitoriais, 
documentos, acceso a cursos en liña), como se viña facendo 
durante todo o curso.
Videoconferencias de seguimento e explicación das novas 
propostas de traballo.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Informarase a través das canles de comunicación habitual, plataforma 
Agueiro e titoría.

Publicidade Publicación na páxina web do centro, no apartado do departamento de
Tecnoloxía.
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