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

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Comp.

clave

Vistas

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

B1.1. Políticas de 
seguridade para a 
protección do individuo na
interacción coa rede. 
Contrasinais. Condutas e 
hábitos seguros.

B1.2. Intercambio e 
publicación de 
información dixital na 
rede. Seguridade e 
responsabilidade no uso 
dos servizos de 
publicación.

B1.1. Adoptar 
condutas e hábitos 
que permitan a 
protección do 
individuo na súa 
interacción na rede. 

TICB1.1.1. Interactúa 
con hábitos adecuados 
en contornos virtuais.

CD,CSC

TICB1.1.2. Aplica 
políticas seguras de 
utilización de 
contrasinais para a 
protección da 
información persoal.

CD,  
CMCCT

B1.3. Dereitos de 
propiedade intelectual e 
de explotación dos 
materiais aloxados na 
web. Tipos de licenzas de 
distribución.

B1.2. Acceder a 
servizos de 
intercambio e 
publicación de 
información dixital con
criterios de seguridade
e uso responsable.

TICB1.2.1. Realiza 
actividades con 
responsabilidade sobre
conceptos como a 
propiedade e o 
intercambio de 
información.

CD

CAA

CSC

CCEC

B1.4. Propiedade e 
distribución do software e 
da información. Tipos de 
licenzas de uso e 
distribución.

B1.3. Recoñecer e 
comprender os 
dereitos dos materiais 
aloxados na web.

TICB1.3.1. Consulta 
distintas fontes e 
navega coñecendo a 
importancia da 
identidade dixital e os 
tipos de fraude da web.

CD

CAA

CSC
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B1.5. Identidade dixital, 
privacidade e seguridade. 
Desenvolvemento de 
actitudes de protección 
activa ante dos intentos 
de fraude.

TICB1.3.2. Diferencia o
concepto de materiais 
suxeitos a dereitos de 
autoría e materiais de 
libre distribución.

CD

CSC

CCEC

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

B2.1. Funcións de 
configuración dos 
equipamentos 
informáticos.

B2.1. Utilizar e 
configurar 
equipamentos 
informáticos, 
identificando os 
elementos que os 
configuran e a súa 
función no conxunto. 

TICB2.1.1. Realiza 
operacións básicas de 
organización e 
almacenamento da 
información.

CD

CMCCT

CAA

B2.2. Instalación e 
eliminación de software 
de propósito xeral.

B2.2. Xestionar a 
instalación e 
eliminación de 
software de propósito 
xeral.

TICB2.2.1. Resolve 
problemas vinculados 
aos sistemas 
operativos e ás 
aplicacións e os 
programas vinculados 
a estes.

CD

CMCCT

CAA

B2.3. Utilización de 
software de comunicación
entre equipamentos e 
sistemas.

B2.3. Utilizar software 
de comunicación entre
equipamentos e 
sistemas.

TICB2.3.1. Administra o
equipamento con 
responsabilidade e 
coñece aplicacións de 
comunicación entre 
dispositivos.

CD

CMCCT

B2.4. Arquitectura dun 
computador: 
compoñentes básicos e 
características.

B2.4. Coñecer a 
arquitectura dun 
computador, 
identificando os seus 
compoñentes básicos,
e describir as súas 
características.

TICB2.4.1. Analiza e 
coñece diversos 
compoñentes físicos 
dun computador, as 
súas características 
técnicas e as 
conexións entre eles.

CD

CMCCT
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Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

B3.1. Procesos de 
produción de documentos 
con aplicacións ofimáticas
e de deseño gráfico. 
Maquetaxe. Importación 
de imaxes e gráficos.

B3.2. Formatos abertos e 
estándares de formato na 
produción de 
documentación.

B3.3. Operacións básicas 
en follas de cálculo. 
Creación de gráficos. 
Elaboración de informes 
sinxelos.

B3.4. Organización da 
información en bases de 
datos. Realización de 
consultas básicas e 
xeración de documentos.

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.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

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

CD

CMCCT

CCL

CSIEE

TICB3.1.3. Elabora 
bases de datos 
sinxelas e utiliza a súa 
funcionalidade para 
consultar datos, 
organizar a información
e xerar documentos.

CD

CMCCT

CAA

CSIEE
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B3.5. Tipos de 
presentacións e estrutura 
do contido. Deseño da 
estrutura e de elementos 
gráficos adecuados para o
público obxectivo. 
Importación de elementos 
multimedia, de imaxes e 
de gráficos.

B3.6. Edición e montaxe 
de materiais audiovisuais 
a partir de fontes diversas.
Captura de imaxe, de 
audio e de vídeo, e 
conversión a outros 
formatos.

B3.7. Tratamento básico 
da imaxe dixital. 
Exposición, saturación, 
luminosidade e contraste. 
Resolución e formatos.

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.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

CSC

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.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSIEE

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos

B5.1. Compartición de 
recursos en redes locais e
en internet.

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.

CD

CMCCT

CAA

CSC

B5.3. Deseño de páxinas 
web sinxelas.

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.

CD

CMCCT

CCL

CAA
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B5.4. Creación e 
publicación na web. 
Estándares de 
publicación.

B5.5. Traballo 
colaborativo con servizos 
na nube e coas 
ferramentas das TIC de 
carácter social.

B5.3. Coñecer os 
estándares de 
publicación e 
empregalos na 
produción de páxinas 
web e coas 
ferramentas das TIC 
de carácter social.

TICB5.3.1. Participa 
colaborativamente en 
diversas ferramentas 
das TIC de carácter 
social e xestiona os 
propios.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSIEE

CSC

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

B6.1. Creación e 
publicación na web de 
materiais multiplataforma 
accesibles. 

B6.2. Recursos e 
plataformas de formación 
a distancia, emprego e 
saúde. 

B6.3. Administración 
electrónica e comercio 
electrónico: intercambios 
económicos e seguridade.

B6.4. Sincronización entre
dispositivos móbiles e 
computadores.

B6.1. Desenvolver 
hábitos no uso de 
ferramentas que 
permitan a 
accesibilidade ás 
producións desde 
diversos dispositivos 
móbiles.

TICB6.1.1. Elabora 
materiais para a web 
que permiten a 
accesibilidade á 
información 
multiplataforma.

CD

CMCCT

CSIEE

B6.6. Utilización de canles
de distribución de 
contidos multimedia para 
distribución de materiais 
propios.

B6.3. Publicar e 
relacionar mediante 
hiperligazóns 
información en canles 
de contidos 
multimedia, 
presentacións, imaxe, 
audio e vídeo.

TICB6.3.1. Emprega 
canles de distribución 
de contidos multimedia 
para aloxar materiais 
propios e enlazalos 
noutras producións.

CD

CMCCT

CCL

CSC
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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.

O alumnado terá que facer entrega das actividades propostas 
nas datas propostas na plataforma de Agueiro.

Instrumentos:
As entregas serán en ficheiros (pdf, imaxe, vídeo,..), enlaces a sitios 
web, na que se terá en conta:

• Puntualidade nas entregas
• Calidade das entregas
• Organización das entregas

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Terase en conta as notas da primeira e segunda avaliación, e 
poderase incrementar esa nota en función das actividades entregadas,
tendo en conta tanto o nivel como a calidade das mesmas.
Ningún alumno ten que recuperar materia posto que non hai ningún 
caso onde se teña as dúas avaliacións suspensas ou algunha 
suspensa con menos de un 4.

Proba
extraordinaria
de setembro 

Non contamos con alumnado que acuda a setembro.

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

Nesta materia faranse proxectos individuales
1. Proposta da realización de un video ou espazo web, con 

temáticas relacionadas co coronavirus.
2. Proposta de actividades de relacionada coa identificación 

de fake news.
3. Proposta de actividada relacionada coa conferencia de 

Amador Loureiro

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A proposta das actividades faise con unha data determinada de 
entrega.
Semanalmente faise un seguimento e un acompañamento das 
tarefas realizadas vía foros de Agueiro, mensaxería de Agueiro,  
correo electrónico e incluso videoconferecias en grupo.
Neste curso todos os alumnos  contan con conectividade

Materiais e recursos
Tanto os materiais como recursos están colgados na plataforma 
de Agueiro.
Plataforma coa que xa se viña traballando na aula.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

Na plataforma Agueiro hai unha nota informativa para o alumnado e 
familias de como se vai proceder na terceira avaliación na materia de 
TIC.

Mediante a mensaxería de Agueiro, correo electrónico e tamén 
mediante a titora fáiselle chegar a información ao alumnado e familias 
sobre as diferentes cuestións relacionadas co traballo do alumnado.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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