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2. INTRODUCIÓN 
 
A sociedade e polo tanto a educación está en continuo cambio. Estes cambios téñense 
producido de unha forma regular ao longo da historia (da tradición oral a escrita, a 
imprenta…).  Estes cambios duraban decenios ou séculos. 
 
Non fai máis de trinta anos, antes da aparición de Internet, o acceso a información era moi 
limitado e lento. Coa aparición dos ordenadores, de Internet e a mellora nas telecomunicacións 
a información e sinxela e rápida de obter, inda que as veces pouco fiable e difícil de 
interpretar. 
 
A escola non pode ser allea a  esta revolución. A competencia dixital debe ser un imperativo a 
tódolos alumnos. O manexo do ordenador, o uso da información, o seu tratamento e a 
manipulación e  publicación de contidos debe ser elementos básicos na formación de un 
alumno. 
  
A materia Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) prepara ao alumnado para 
desenvolverse neste contexto. A informática é un elemnto vivo (cada día aparecen novas 
tecnoloxías que deixan obsoletas as xa existentes), polo que se debe proporcionar ao alumno a 
capacidade de avaliar si estas ferramentas son útiles e a capacidade de evolucionar con elas. 
 
Moi importante tamén e que os alumnos adquiran a destreza suficiente para o uso da 
administración electrónica, é dicir, a capacidade para relacionarse de forma segura con todo 
tipo de administracións (estado, universidades,bancos, …). 
 
Por último, pero non menos importante, a materia debe orientar ao alumno nun plan de 
autoproteción  que lle permita o uso medianamente seguro de estes tipos de tecnoloxía. 
 
Hai que dicir tamén, que é moi difícil a ensinanza das novas tecnoloxías cos equipos de que 
dispomos nos departamentos. Non se pode querer ensinar novas ferramentas con equipos 
obsoletos que non son capaces de soportalas. 
 
Outro impedimento, é  a capacidade das familias para o acceso a elementos hardware e o 
acceso a Internet, que fai imposible unha certa coherencia entre o explicado e o seu uso. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS DE BACHARELATO 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 
con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para  

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua  
castelá. 

 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 
 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus an- 
tecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos  
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como  

fontes de formación e enriquecemento cultural. 
 

ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e  
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír  

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4. SECUENCIACIÓN POR TEMAS  
 

Tema 1 : 
 

Sociedade e evolución 
tecnolóxica 

 Evolución tecnolóxica e TIC. 
 Oportunidades das TIC. 
 A sociedade do coñecemento. 

 
 
 

Tema 2 : 
Hardware 

 Sistemas de numeración. 
 Chasis, fonte de alimentación. 
 Placa base e portos de comunicación. 
 Memorias e microprocesador. 
 Dispositivos de almacenamento. 
 Periféricos. 
 Compatibilidade.. 

Tema 3 : 
Sistemas  operativos 

 Historia e función do SO. 
 Tipos de SO. Linux, Windows  e Android. 
 Instalación  y simulación de  SO. Virtual BOX. 
 Ferramentas básicas. 
 Administración. 

Tema 4 : 
 

Redes de ordenadores 

 Historia Redes e tipos de redes. 
 Tarxetas de rede, routers, concentradores e outro hardware de 

rede.Estrutura de Internet. 
 Protocolo IP (fixas e dinámicas). 
 Instalación y configuración de unha rede. 
 Administración de redes. 
 Compartición de recursos. 

Tema 5 : 
 

Procesador de Textos 

 O procesador de texto : Función e tipos. 
 O procesador  textos Writer : Entorno. 
 Elementos básicos: Tipos de letra, formatos, sangría, 

encabezados e pés de páxina…  . 
 Uso de táboas, imaxes, impresión, listas, .... 
 Creación de índices e portadas. 
 Uso de formatos definidos de documento. 
 Exportación a outros formatos. 
 Edición de documentos na nube.  

Tema 6 : 
 

Folla de Cáculo 

 A folla de cálculo : Función e tipos. 
 A folla de cálculo  CALC : Entorno. 
 Elementos básicos: Cela, fila ,columna, tipos de letra, formatos,  
 Uso  de funcións básicas e fórmulas. Nomenclatura. 
 Direccionamentos. 
 Gráficas. 
 Listas. 
 Exportación a outros formatos. 
 Edición de documentos na nube.. 

Tema 7 : 
 

Bases de Datos 
 

 As bases de datos : Funcións e tipos. 
 Uso de BASE : Entorno. 
 Elementos básicos: Táboas, rexistros, campos, formatos.  
 Uso de campos clave. 
 Relacións. Integridad 
 Formularios. 
 Consultas e informes. 

Tema 8 : 
Xestor de presentacións 

 O xestor de presentacións : Funcións e tipos. 
 Uso d eIMPRESS : Entorno. 
 Formatos definidos 
 Diapositivas. Formatos . 
 Inserción de texto, imaxes , vídeos e audio. 
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 Transicións e efectos. 
 Presentacións  na nube. 

Tema 9 : 
Tratamento de imaxes 

 Imaxes : Profundidade de cor, resolución e tamaño. 
 Imaxes vectoriais e de mapa de bits.Formatos BMP, GIF,  JPEG , 

PNG, TIFF, EMF ,EPS, SVG. 
 Características do escáner e a cámara de fotos. Uso dos 

mesmos. 
 GIMP: Entorno. 
 Paleta de ferramentas, uso de capas e máscaras. 
 Conversión de formatos. 

Tema 10: 
Tratamento de són 

 O són : Característivas básicas. 
 Formatos de son: MP3, OGG, WAV, WMA. 
 Edición de audio con Audacity :  Entorno e características. 
 Grabación. Uso de pistas. 
 Efectos. 
 Conversión de formatos. 

Tema 11 : 
Tratamento Vídeo 

 O vídeo : Característivas básicas. 
 Formatos de vídeo: MP4, MPEG,AVI,WMV, MOV. 
 Edición de vídeo con AVS :  Entorno e características. 
 Uso de proxectos. Efectos de vídeo. 
 Importación de imaxes e vídeos. Superposición de títulos e 

audios. 
 Efectos. 
 Conversión de formatos. 

Tema 12: 
Programación 

 Diagramas de fluxo. Algoritmos 
 Entornos de programación : Editor, compilado …. 
 Programación secuenecial. 
 Programación  estruturada. 
 Elementos básicos. Uso de variables e constantes. 
 Estruturas de control. 
 Entrada saída. 
 Por decidir o linguaxe de programación (Java, C++) e o 

entorno. 
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5. CONTIDOS  / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

 Bloque 1.  SOCIEDADE E EVOLUCIÓN TECNOLÓXICA  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 d 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 p 

 B1.1. Colecemento e  evolución histórica. 
-  A sociedade agraria e artesanal. 
-  A sociedade industrial. 
-  A sociedade da información. 
-  A sociedade do coñecemento. 

 
 B1.2. Evolución tecnolóxica. 

-  As  idades dos materiais. 
- A idade dixital. 
- Cursos abertos 
 

 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. 

 B1.2. Analizar e valorar as influencias do uso dos 
materiais nas sociedades ao longo da historia, e 
extraer conclusións acerca dalgún dos avances 
actuais que se están desenvolvendo grazas á 
evolución do TIC. 
  

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

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

 CD 
 CCL 
 CSC 
 CAA 
 SIEP 
 CMCT 

 TIC1B1.2.1. Sabe valorar e comprede a importancia 
do uso de  novos materiais  no desenvelvomento 
tecnolóxico 

 TIC1B1.2.1. Sabe valorar e comprede o cambio 
tecnolóxico do uso de materiais o uso de 
información. 

 TIC1B1.2.1. Fai uso das sociedades do 
coñecemento. 

 CD 
 CCL 
 CSC 
 SIEP 
 CAA 
 CMCT 

 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : Aporta este bloque un coñecemento básico sobre a evolución tecnolóxica da humanidade. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente ditai . 
Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competenicia a posibilidade de uso de novas ferramentas para autoformación.  
Ccompetencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do coñecemento como base da evolución tecnolóxica, e o uso critico  da tecnoloxía 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : Aporta este bloque unha visión do emprendemento co base da evolución tecnolóxica. 
Conciencia e expresións culturais (CEC) :Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor. 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de 2 ou 3  sesións 
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Bloque 2.  HARDWARE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 d 
 g 
 i 
 l 

 B2.1. Sistemas de numeración  
 B2.2. Chasis, fonte de alimentación  
 B2.3. Placa base e portos de comunicación  
 B2.4. Memorias e microprocesador  
 B2.5 Dispositivos de almacenamento. 
 B2.6. Periféricos  
 B2.7. Compatibilidade  

 B2.1. Coñecer o sistema de numeración binario 
e a súa importancia como base de 
funcionamento do ordenador.. 
 

 TIC1B2.1.1. Entende como se codifica a información en 
binario e a súa equivalencia cos outros sistenas de 
numeración. Sabe aplicar estes coñecementos para a 
codificación básica de letras e números..  

 CD 
 CCL 
 CSC 
 CAA 
 SIEP 
 CMCT 

 B2.2. Coñecer  os distintos basitdores de un 
computador  asi como aas caracterísitcas e 
conectaores da fonte de alimentación 

 TIC1B2.2.1. Entende importancia do bastidor e a fonte de 
alimentación  como elementos básicos nun computador. 

 B2.3. Recoñecer e comprender o funcionamento 
dos principais elementos de unha placa base 
e os seu portos de comunicación.  

 TIC1B2.3.1. Entende a función dos elementos básicos de 
unha placa, e sabe interpretar a información da mesma 

  , TIC1B2.3.2. Entende o funcionamento dos portos 
básicos dunha placa e as súas características. 

 B2.4. Coñecer  as características e o 
funcionamento básico da memoria RAM , 
ROM  e do microprocesador asi como a súa 
evolución histórica. 

 TIC1B2.4.1. Describe os tipos de memoria utilizados en 
computadores, analizando os parámetros que as 
definen e a súa achega ao rendemento do conxunto. 

 TIC1B2.4.2. Describe e sabe interpretar os parámetros 
fundamentais de un microprocesador, así como a súa 
evolución o longo do tempo, e a súa importancia no 
ordenador. 

 B2.5. Coñecer  as características e o 
funcionamento básico dos dispositivos de 
almacenamiento magnético, óptico e os 
dispositivos de estado sólido  a súa evolución 
histórica 

 TIC1B2.5.1. Describe e  sabe interpretar o funcionamento  
e as características de un disco duro,un DVD/CD, e un 
SSD. 
 

 B2.6. Coñecer  as características e o 
funcionamento dos periféricos básicos. 

 TIC1B2.6.1. Describe os periférifericos básicos de entrada 
e saída e o súas características e funcionamento., e 
sabe conectalos a placa base 
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 B2.7. Coñecer  a importancia da compatibilidade 
a hora de cambair elementos no noso 
computador 

 TIC1B2.7.1.  Sabe si pode cambiar un compoñente de un 
ordenador por outro equivalente. 

 
 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : Aporta este bloque un coñecemento básico sobre os sistemas de numeración. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competenicia a posibilidade de uso de Internet para a busca e comparación de ordenadores e compoñentes.  
Ccompetencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia da reciclaxe e a reutilización de compoñentes. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : Aporta este bloque unha visión do emprendemento  no deseño e mellora de novos compoñentes. 
Conciencia e expresións culturais (CEC) :Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor. Elementos hardware. Ferramentas básicas para montaxe de un ordenador. 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  8  sesións 
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 Bloque 3. Sistemas Operativos  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 b 
 d 
 g 
 i 
 l 

 B3.1Historia e función do SO. 
 B3.2Tipos de SO. Linux, Windows  e Android. 
 B3.3Instalación  y simulación de  SO. Virtual 

BOX. 
 B3.4Ferramentas básicas. 
 B3.5Administración 

 

 B3.1. Coñecer a función do SO no ordenador es e  a 
súa evolución ao longo das historia.  

 TIC1B3.1.1.Entende a función e a importancia dun 
SO no funcionamento de un ordenador. Entende 
o porque da evolución dos sistemas operativos.. 

 CD 
 CCL 
 CSC 
 CAA 
 CMCT  

 

 B3.2. Coñecer as clasificacións é tipos de SO. 
Coñecer  as características  básicas dos 
sistemas Linux, Windows e Android  

 TIC1B3.2.1. Clasifica adeduadamente os sistemas 
operativos en función das súas distintas 
propiedades.. Entende a s difrencias 
fundamentais entre os sistemas operativos Linux, 
windows e android. 

 B3.3. Saber instalar un sistema operativo usando 
máquinas virtuales (Virtual Box). 

 TIC1B3.3.1.  Entende o funcionamento de unha 
máquina virtual e é capaz de instalar nela un SO. 

 B3.4. Coñecer e saber usar as ferramentas básicas 
que proporciona calquera SO. Instalar e utilizar 
software de propósito xeral e de aplicación, e 
avaliar as súas características e os contornos de 
aplicación. 

 TIC1B3.4.1. Usa os xestores de arquivos e  o 
software básico propio do SO. 

 B3.5. Coñecer os elementos básicos de 
administración de un sistema operativo.  

 TIC1B3.5.1. Saber configurar permisos, instala 
compoñentes e administra a máquina 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso da claculadora  do SO.. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competenicia a posibilidade de instalación de novos SO usando Virtual BOX..  
Ccompetencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do coñecemento das distintas licencias de un SO. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : Non procede. 
Conciencia e expresións culturais (CEC) :Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Software Virtual box e varios SOr. 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  8  sesións 
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 Bloque 4. Redes de computadores  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 
 d 
 g 
 i 
 l 

 B4.1 Historia no uso de Redes e tipos de redes. 
 

 B 4.1. Analizar as principais topoloxías utilizadas no 
deseño de redes de computadores, 
relacionándoas coa área de aplicación e coas 
tecnoloxías empregadas. Coñecer a historia da 
computación en rede. 

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

 TIC1B4.1.2.  Coñece a evolución das redes de 
ordenadores ata chegar a Internet. 

 CD 
 CMCCT. 
 CAA 
 CSIEE 

 d 
 g 
 i 
 l 

 B4.2  Cables, tarxetas de rede, routers, 
concentradores e outro hardware de rede. 
Estrutura de Internet. 
 

 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. 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 

 TIC1B4.2.2. Explica a funcionalidade dos elementos 
que permiten configurar redes de datos, 
indicando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes principais. 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 

 d 
 g 
 i 
 l 

 B4.3  Protocolo IP (fixas e dinámicas). 
 

 B4.3. Describir o protocolo IP e os seus servicios 
asociados. 

 TIC1B4.3.1. Endende o direccionamento Ip e  sabe 
empregar os servicios asociados (TCP).  

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 

 d 
 g 
 i 

 

 B4.4  Instalación e configuración de unha rede. 
 

 B4.4. Coñecer as ferramentas do SO para a 
creación de unha rede e a comparticón de 
recursos. 

 TIC1B4.4.1. É capaz de crea e administrar r unha 
rede engadindo equipos  e recursos.  

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
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Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso da codificación IP. Uso de  cables e elementos de rede. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Uso de Internet para coñecer en profundidade as características de novos compoñentes.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do coñecemento das distintas licencias de un SO. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : A competencia e o espírito emprendedor no desenvolvemento de Internet . 
Conciencia e expresións culturais (CEC) :Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Cables e electronica básica de redes. 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  4 sesións 
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 Bloque 5. Procesador de Textos  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 
 B 5.1 O procesador de texto : Función e tipos. O 

procesador  textos Writer : Entorno. 
 B 5. 2.  Elementos básicos: Tipos de letra, formatos, 

sangría, encabezados e pés de páxina, uso de 
táboas, imaxes, impresión, listas, .... 

 B 5.2. Creación de índices e portadas. Uso de 
formatos definidos de documento. 

 B 5.4.  Exportación a outros formatos. 
 

 B 5.1 Coñece os distintos tipos de procesadores de 
texto e  desenvólvese con soltura no entorno do 
procesador Writer.. 

 B 5. 2.  Emprega  os  elementos básicos  na 
elaboración de textos. 

 B 5.2. Sabe crear índices e portadas e emprega os 
formatos prededinidos.. 

 B 5.4.  É capaz de exporter  a outros formatos 
distintos a ODP. 

 

 TIC1B5.1.1. Entende as distintas opcións de 
procesadores no mercado e usa e sabe cambiar 
con soltura o entorno de traballo do procesador 
Writer (barras de ferramentas, botóns… ). 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 CAA 
 CSIEE 
 CSC 
 CCEC 

 TIC1B5.1.2. Sabe cambiar o tipo de letra, usa as 
sangrías, crea encabezados e pés de páxina. 
Crea e modifca táboas, sabe empregar e 
modificar listas e é capaz de cambiar o formato 
de páxina.  É capaz de imprimir. 

 TIC1B5.1.3. Sabe elaborar un índice a partires do 
elemento de unha lista, e usa os formatos 
predefinidos que acompañan a Writer. 

 TIC1B3.1.4. Sabe exportar a formatot PDF ou doc. 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente. 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : Uso do editor de ecuacións matemáticas. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Investigación de funcionalidades non explicadas polo profesor en Internet.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do uso do software libe. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : . 
Conciencia e expresións culturais (CEC) : 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Paquete  Open Office 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  8  sesións 
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 Bloque 6. Folla de Cálculo  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B 6.1 A folla de cáclculo : Función e tipos. A folla 
CALC : Entorno. 

 B 6. 2. Elementos básicos: Cela, fila ,columna, tipos 
de letra, formatos. 

 B6.3. Uso  de funcións básicas e fórmulas.  
 B6.4 Direccionamentos. 
 B6.5. Funcións avanzadas. Gráficas 
 B6.5.  Exportación a outros formatos. 

 
 

 

 B6.1Coñece  a función de unha folla de cálculo e 
distingue entre as máis comúns no mercado e 
desenvólvese con soltura no entorno de CALC.. 

 B 6. 2.  Coñece os elementos básicos que 
conforman unha folla e  sabe modificalos . 

 B 6.3. Sabe  introducir fómula e funcións de forma 
correcta. 

 B6.4. Entende e usa os direccionamentos posisbles. 
 B 6.5. Usa funcións anidadas e funcións complexas. 

Coñece as formas de representación gráfica e 
emprégaas con soltura 

 B 6.6.  Exportación a outros formatos distintos de a 
ODS. 
 

 

 TIC1B6.1.1. Entende as distintas opcións de follas  
no mercado e usa e sabe cambiar con soltura o 
entorno de traballo de CALC (barras de 
ferramentas, botóns… ). Entende como funciona 
unha folla de cálculo. 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 CAA 
 CSIEE 
 CSC 
 CCEC 

 TIC1B6.2.1. Coñece o concepto de fila, columna e 
cela.Sabe modificar os parámetros dos mesmos 
e dar formato as celas. 

 TIC1B6.3.1. Usa e sabe introducir as formulas 
básicas usando unha sintaxe correcta. Introduce 
fómulas sinxelas usando os parámetros 
correctos. 

 TIC1B6.4.1. Usa con soltura o direccionamento 
absoluto e correcto, e tódalas súas posibles 
variantes. 

 TIC1B6.5.1. Emprega funcións anidadas e capaz de 
crear distintos tipos de gráficos a partires dos 
datos da táboa. 

 TIC1B6.6.1. Sabe exportar a formato PDF ou XLS.. 
 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : O uso da folla para cálculos matemáticos simples e avanzados.  
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Investigación de funcionalidades non explicadas polo profesor.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do uso do software libe. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : A ordenación dos datos e a súa representación como base da toma de decisións. 
Conciencia e expresións culturais (CEC) : 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Paquete  Open Office 
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TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  8  sesións 
 

 Bloque 7. Bases de datos  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B 7.1  O xestor de bases de datos : Función e tipos. 
O xestor  CALC : Entorno. 

 B 7. 2. Elementos básicos: Base de datos, táboa, 
rexistro  e campo. 

 B7.3. Creación de táboas. Formatos de 
campo.Campos clave. 

 B7.4 Relacións entre táboas. Integridade referencial. 
 B7.5. Formularios, consultas e informes. 

 
 

 B7.1Coñece  a función de unha base de datos e 
distingue entre as máis comúns no mercado e 
desenvólvese con soltura no entorno de BASE. 

 B 7. 2.  Coñece os elementos básicos que 
conforman unha  base de datos.  

 B7.3. Crea táboas, e aplica formatos. Coñece e 
aplica o concepto de campo clave . 

 B 7.4. Coñece o que unha relación e sabe aplicala. 
Entende o concepto de integridade referencial. 

 B 7.5. Crea formularios, fai consultas e informes. 
 

 TIC1B7.1.1. Sabe que é unha base de datos e para 
que se emprega. Coñece e sabe empregar o 
entorno  de BASE. 

 CD 
 CMCCT. 
 CAA 
 CSIEE 
 CCEC 

 TIC1B7.1.2 : Entende o que é unha táboa, un 
rexistro e un campo. 

 TIC1B7.1.3. Sabe crear unha base de datos usando 
táboas. Usa con soltura os formatos dentro da 
táboa. Crea campos clave e entende para que 
sirven. 

 TIC1B7.1.4. Entende a importancia das relacións 
entre táboas e sabe aplicalas. Entende o 
concepto de integridade referencial. 

 TIC1B7.1.5. Crea formularios para  iontroducir 
datos, e xera consultas e informes. 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : O uso da base de datos como elemento básico de información. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Investigación de funcionalidades non explicadas polo profesor.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do uso do software libre. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : A base de datos como elemeto básico de guardado e extración de información da empresa . 
Conciencia e expresións culturais (CEC) : 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Paquete  Open Office 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  8  sesións 
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 Bloque 8. Xestor de presentacioóns  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B 8.1  O xestor de presentacións: Función e tipos. O 
xestor  IMPRESS: Entorno. 

 B 8. 2. Elementos básicos: Diapositivas. Formatos 
definidos. 

 B8.3. Inserción de texto, imaxes , vídeos e audio  
 B8.4  Transición entre elementos e entre 

diapositivas.. 
 B8.5. Exportación a outros formatos. 

 
 
 
 
 

 B8.1Coñece  a función de un xestor de 
presentacións  e distingue entre as máis comúns 
no mercado e desenvólvese con soltura no 
entorno de IMPRESS. 

 B 8. 2.  Coñece os elementos básicos que 
conforman un xestor de presentacións e sabe 
empregalos.  

 B8.3. Crea elementos dentro das diapositivas . 
 B 8.4. Coñece  e sabe realizar transicións entre 

diapositivas ou elementos dentro de unha. 
 B 8.5. Exporta a PDF ou PPT.. 

 

 TIC1B8.1.1. Sabe que é un xestor de presentacións  
e para que se emprega. Coñece e sabe empregar 
o entorno  de  IMPRESS. 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 CAA 
 CSIEE 
 CSC 
 CCEC 

 TIC1B8.1.2 : Entende o que é un diapossitiva e 
como variar o seu formato, ou cargar un 
prederterminado. 

 TIC1B8.1.3. Sabe inserir texto, imaxes, son ou 
vídeo. Sabe colocar estes elementos dentro de 
unha diapositiva de forma coherente. 

 TIC1B8.1.4. Entende o que é unha transición.  Sabe 
distinguir entre transicións de entrada, saída e 
énfase. Coñece e sabe usar os parámetros das 
transicións. 

 TIC1B8.1.5.  Usa e sabe exportar a outro formatos 
distintos do nativo de IMPRESS. 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Ccompetencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) :  
Ccompetencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Investigación de funcionalidades non explicadas polo profesor.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do uso do software libe. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : O xestor de presentacións como base da exposición de ideas. 
Conciencia e expresións culturais (CEC) :  Deseño e colocación dos elementos na diapositiva de forma artística.. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Paquete  Open Office 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  6  sesións 
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 Bloque 9. Tratamento de imaxe  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B 9.1 Imaxes : Profundidade de cor, resolución e 
tamaño.Imaxes vectoriais e de mapa de 
bits.Formatos BMP, GIF,  JPEG , PNG, TIFF, 
EMF ,EPS, SVG. 

 B 9.2 Características do escáner e a cámara de 
fotos. Uso dos mesmos. 

 B 9.3 GIMP: Entorno. 
 B 9.4 Paleta de ferramentas, uso de capas . 
 B 9.5 Conversión de formatos. 

 B 9.1Coñece  as principais propiedades que definen 
unha imaxe, e sabe diferenciar entre unha imaxe 
vectorial e unha de mapa de bits. 

 B9.2 Coñece as principais características de unha 
cámara de fotos , e sabe usálas.  

 B 9. 3.  Coñece , sabe usar e modificar o entorno de 
GIMP.  

 B 9.4. Usa as distintas ferramentas de reqoque 
fotográfico, e emprega capas. 

  9.5. Sabe converter a outros formatos dende o 
entorno de GIMP. 
 

 TIC1B9.1.1. Entende as características de unha 
imaxe, pudendo extraer datos dela segundo a súa 
extensión. Entende ademais a difencia entre 
unha imaxe vectorial e outra de mapa de bits.. 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 CAA 
 CSIEE 
 CSC 
 CCEC 

 TIC1B9.1.2. Sabe usar unha cámara de fotos , 
pudendo modificar os parámetros para unha 
mellor calidade e/ou efecto. 

 TIC1B9.1.3. Modifica o entorno de GIMP para facelo 
máis amigable, e útil.  

 TIC1B9.1.4. Usa con soltura as ferramentas de 
recorte, selección e clonado. Sabe editar unha 
imaxe, inserindo texto e imaxes.Usa a capa como 
elemento básico. 

 TIC1B9.1.5. Usa  a ferramenta de exportación para 
pasar os proxectos a formatos coñecidos. 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : Representación da imaxe en binario.Cálculo de almacenamento. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Investigación de funcionalidades non explicadas polo profesor.  
Ccompetencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do uso do software libre. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) :  
Conciencia e expresións culturais (CEC) : A imaxe como expresión cultural.. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Paquete  Open Office 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  6  sesións 
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 Bloque 10. Tratamento de son  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B 10.1. O són : Característivas básicas. Tono, 
timbre, volume, frecuencia. Formatos de son: 
MP3, OGG, WAV, WMA. 

 B 10.2. Edición de audio con Audacity :  Entorno e 
características. 

 B 10.3. Grabación. Uso de pistas.Efectos. 
 B 10.4. Conversión de formatos. 

 

 B 10.1Coñece  as principais propiedades que 
definen o son. Coñece ademais  as principais 
características dos formatos de son mási 
empregados.  

 B 10. 2.  Coñece , sabe usar e modificar o entorno 
de Audacity.  

 B 10.3. Usa a pista como elemento básico, sabendo 
modificar o sinal ou engadir efectos. 

  10.4. Sabe converter a outros formatos dende o 
entorno de Audacity. 
 

 

 TIC1B10.1.1. Entende as características que 
definen un son e como modificalas. Sabe 
distinguir e extraer información  dos distintos 
formatos de son. 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 CAA 
 CSIEE 
 CSC 
 CCEC 

  

 TIC1B10.1.2. Modifica o entorno de Audacity para 
facelo máis amigable, e sabe empregar as 
ferramentas. 

 TIC1B10.1.3. Graba son e sabe traballar con pistas 
con soltura. Insire efectos e fai modificacións nas 
pistas. 

 TIC1B10.1.4. Usa  a ferramenta de exportación para 
pasar os proxectos a formatos coñecidos. 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : Representación do son en binario.Cálculo de almacenamento. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Investigación de funcionalidades non explicadas polo profesor.  
Ccompetencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do uso do software libre. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) :  
Conciencia e expresións culturais (CEC) : A música  como expresión cultural.. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Paquete  Open Office 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  6  sesións 
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 Bloque 11 Tratamento de vídeo  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B11.1.1 O vídeo : Característivas básicas. Formatos 
de vídeo: MP4, MPEG,AVI,WMV, MOV. 

 B11.2 Edición de vídeo con AVS :  Entorno e 
características. 

 B11.3  Uso de proxectos. Efectos de vídeo. 
 B11.4  Importación de imaxes e vídeos. 

Superposición de títulos e audios. Efectos. 
 B11.5  Conversión de formatos. 

 

 B 11.1Coñece  as principais propiedades que 
definen un sistema de vídeo  e coñece as 
principais características dos formatos de vídeo  
máis  empregados.  

 B 11. 2.  Coñece , sabe usar e modificar o entorno 
de AVS.  

 B11.3. Crea proxectos de vídeo e sabe inserir 
efectos. 

 B 11.4.  Insire elementos adicionais para crear 
películas. 

  B11.5. Sabe converter a outros formatos dende o 
entorno de AVS. 
 

 

 TIC1B11.1.1. Entende as características que 
definen un vidro e como modificalas. Entende 
para que se usan , cales son as características 
dos distintos formatos de vídeo dispoñibles 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
 CAA 
 CSIEE 
 CSC 
 CCEC 

  

 TIC1B1.1.2. Modifica o entorno de AVS para facelo 
máis amigable, e sabe empregar as ferramentas 

 TIC1B11.1.3. Crea novos proxectos inserindo vídeo 
e modificando as súas características. Crea 
efectos de vídeo. 

 TIC1B11.1.4. Sabe inserir  texto, imaxes e son.. 

 TIC1B11.1.5. Usa  a ferramenta de exportación para 
pasar os proxectos a formatos coñecidos. 
 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : Representación de vídeo  en binario.Cálculo de almacenamento. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Investigación de funcionalidades non explicadas polo profesor.  
Ccompetencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do uso do software libre. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) :  
Conciencia e expresións culturais (CEC) : O cine  como expresión cultural.. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Paquete  Open Office 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  6  sesións 
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 Bloque 12. Programación  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 
 d 
 g 
 i 
 l 

 B12.1. Diagramas de fluxo: elementos e 
ferramentas; símbolos e o seu significado. 

 B12.2. Identificación dos elementos dun programa 
informático: estruturas e bloques fundamentais. 

 B12.3. 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. 

 TIC1B12.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan 
resolver problemas aritméticos sinxelos, 
elaborando os correspondentes diagramas de 
fluxo. 

 CD 
 CMCCT.  
 CAA 
 CSIEE 

 b 
 d 
 g 
 i 
 l 

 B12.4. 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. 

 TIC1B12.2.1. Escribe programas que inclúan bucles 
de programación para solucionar problemas que 
impliquen a división dun conxunto en partes máis 
pequenas. 

 CD 
 CMCCT. 
 CAA 
 CSIEE 

 b 
 d 
 g 
 i 
 l 

 B12.5. Execución, proba, depuración e 
documentación de programas. 

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

 TIC1B12.3.1. Obtén o resultado de seguir un 
pequeno programa escrito nun código 
determinado, partindo de determinadas 
condicións. 

 CD 
 CMCCT.  
 CAA 
 CSIEE 

 d. 
 g. 
 i. 
 l. 

 B12.6. Identificación dos elementos da sintaxe da 
linguaxe.  

 B5.4. Coñecer e comprender a sintaxe e a 
semántica das construcións básicas dunha 
linguaxe de programación. 

 TIC1B12.4.1. Define o que se entende por sintaxe 
dunha linguaxe de programación e propón 
exemplos concretos dunha linguaxe determinada. 

 CD 
 CMCCT. 
 CCL 
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Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con correción repectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente. Uso da sintaxe  
  propia e as súa normas, nunha linguaxe de programación 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) : Uso de lóxica na creación de algorítmos. 
Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dixital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Investigación de funcionalidades non explicadas polo profesor.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :Aporta este bloque a coñecer a importancia do uso do software libre. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) : O uso da programación no desenvolvemento de novas tecnoloxías. 
Conciencia e expresións culturais (CEC) : 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor.  Paquete  Open Office 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de  12  sesións 
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6. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (INDICADORES DE LOGRO) 

 
6.1. Sociedade e evolución tecnolóxica 

 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

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

Ten dificultades para  
diferencialas nin lle interesa. 

Describeas pero no nas 
entende. 

Describeas e entendeas, pero non 
sabe por exemplos concretos. 

Describeas e entendeas, e sabe por 
exemplos concretos. 

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

Non coñece os novos sectores e 
non mostra interese. 

 Sabe nomealos pero non 
explicalos. 

 Sabe nomealos e explicalos, 
pero non sabe por exemplos 
concretos. 

Sabe nomealos e explicalos, e  sabe 
por exemplos concretos 

 TIC1B1.2.1. Sabe valorar e comprede a importancia do uso de  novos 
materiais  no desenvelvomento tecnolóxico 

Non valora nin  mostra interese. Sabe nomear algún exemplo  
de material que supora unha 
revolución tecnolóxica 

Nomea e sabe explicar varios 
exemplos de materias que 
supuxeran unha revolución 
tecnolóxica. 

Nomea e sabe explicar varios 
exemplos de materias que supuxeran 
unha revolución tecnolóxica, 
situandos cronolóxicamente. 

 TIC1B1.2.1. Sabe valorar e comprede o cambio tecnolóxico do uso de 
materiais o uso de información. 

Non valora nin mostra interese  Valora, pero non sabe 
explicar. 

 Valora e sabe explicalo, pero non  
sabe por exemplos concretos 

 Valora e sabe explicalo, e  sabe por 
exemplos concretos 

 TIC1B1.2.1. Fai uso das sociedades do coñecemento. Non fai uso delas nin lle 
interesan. 

 Fai uso delas, pero non sabe 
por un  exemplo uso concreto 
delas.  

Fai uso delas,  sabe por un 
exemplo de uso concreto delas, 
pero non coñece a tecnoloxía que 
hai detrás delas. 

 Fai uso delas, sabe por un exemplo 
de uso concreto delas e  coñece a 
tecnoloxía que hai detrás delas. 
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6.2. Hardware 

 
 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B2.1.1. Entende como se codifica a información en binario e a 
súa equivalencia cos outros sistenas de numeración. Sabe aplicar 
estes coñecementos para a codificación básica de letras e 
números..  

Ten dificultades para entender a 
codificación en binario e non é 
capaz de transformar nin codificar. 

Entende a codificación pero non é 
capaz de transformar nin 
codificar. 

Entende a codificación,  sabe 
facer transformacións , pero non é 
capaz de codificar. 

Entende a codificación,  sabe facer 
transformacións , e é capaz de 
codificar letras e números. 

 TIC1B2.2.1. Entende importancia do bastidor e a fonte de 
alimentación  como elementos básicos nun computador. 

Non entende a función do bastidor, 
nin sabe para que se usa a fonte 
de alimentación. 

Entende a función do bastidor e a 
fonte de alimentación, pero non 
coñece as caracteríticas básicas 
de cada un. 

 Sabe distinguir entre os distintos 
tipos d ebastidores e fontes de 
alimentación, pero non é capaz 
de escoller un en función dunhas 
necesidades  dadas 

Sabe escoller o bastidor e a fonte 
de alimentación , segundo os 
gustos ou as necesidades en 
función das súas características. 
Sabe cambiar fisicamente a fonte 
de alimentación e o chasis. 

 TIC1B2.3.1. Entende a función dos elementos básicos de unha placa, 
e sabe interpretar a información da mesma 

Non entende a función da placa 
base , nin sabe que elementos 
principais a compoñen  nin 
tampouco a súa función. 

Sabe distinguir os elementos 
básicos de unha placa base , pero 
non describe as súas 
características. 

Sabe distinguir os elementos de 
unha placa base , e que 
elementos se conectan a eles. 

Sabe distinguir os elementos de 
unha placa base, coñece as súas 
caraácterísticas e que elementos se 
poden conectar a eles. 

  , TIC1B2.3.2. Entende o funcionamento dos portos básicos dunha 
placa e as súas características. 

 Non coñece os portos de 
conexión, nin a súa función. 

 Coñece os portos  básicos, pero 
non coñece a súa función. 

Coñece os portos básicos, e a 
súa función,  pero non as súas 
caracterísitcas. 

 Coñece os portos básicos,  a súa 
función e as súas caracterísitcas. 

 TIC1B2.4.1. Describe os tipos de memoria utilizados en 
computadores, analizando os parámetros que as definen e a súa 
achega ao rendemento do conxunto. 

Non coñece os tipos de memoria 
nen a súa función nen as súas 
características. 

Coñece e sabe nomear os tipos 
de memoria, pero non coñece a 
súa función nin caracterísitcas. 

Coñece e sabe nomear os tipos 
de memoria e a súa función, pero 
non as súas caracterísitcas. 

Coñece e sabe nomear os tipos de 
memoria, a súa funció e as súas 
caracterísitcas. Sabe cambiar 
fisicamente as memorias. 

 TIC1B2.4.2. Describe e sabe interpretar os parámetros fundamentais 
de un microprocesador, así como a súa evolución o longo do 
tempo, e a súa importancia no ordenador. 

Non coñece e non sabe nomear a 
función do micro no ordenador. 
Tamén descoñece as súas 
características. 

Coñece  o micro, pero non 
coñece a súa función nin 
caracterísitcas. 

Coñece o micro e a súa función 
pero non as súas caracterísitcas. 

Coñece  o micro , a súa función e 
as súas caracterísitcas. Sabe 
cambiar fisicamente o micro. 
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 TIC1B2.5.1. Describe e  sabe interpretar o funcionamento  e as 
características de un disco duro,un DVD/CD, e un SSD. 
 

Non coñece e non sabe nomear a 
función dos distintos dispositivos 
de almacenamento  no ordenador. 
Tamén descoñece as súas 
características. 

 Sabe nomear os dispositvos de 
almacenamento  do ordenador, 
pero non distingue entre eles e 
tampouco coñece as súas 
características. 

Sabe nomear  e distinguir  os 
dispositvos de almacenamento  
do ordenado,pero non  coñece as 
súas características. 

 Sabe nomear  e distinguir  os 
dispositvos de almacenamento  do 
ordenado,coñece as súas 
características e é capaz de 
conectalos o ordenador. 

 TIC1B2.6.1. Describe os periférifericos básicos de entrada e saída e o 
súas características e funcionamento., e sabe conectalos a placa 
base 

Ten dificultades para comprender 
a  función dos perifericos, no nos 
distingue, non sabe conectalos e 
descoñece as súas carácterísticas 

Distingue os periféricos, non sabe 
conectalos e descoñece as súas 
características 

Distingue os periféricos, sabe 
conectalos, pero descoñe as sús 
carácterísticas 

Distingue os periféricos, sabe 
conectalos e coñece as súas 
carácteristicas 

 TIC1B2.7.1.  Sabe si pode cambiar un compoñente de un ordenador 
por outro equivalente. 

 Non entende o concepto de 
compatibilidade 

 Coñece o concepto  de 
compatibilidade pero no no sabe 
aplicar 

 Coñece o concepto de 
compatibilidade e sabe  si un 
compoñente e compatible con 
outro. 

 Sabe montar varios compoñentes 
distintos nun computador aplicando 
o criterio de compatibilidade.. 
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6.3. Sistemas Operativos 
 
 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B3.1.1.Entende a función e a importancia dun SO no 
funcionamento de un ordenador. Entende o porque da evolución 
dos sistemas operativos.. 

Non sabe o que é un sistema 
operativo, nin cal é a súa función 
no ordenador 

Sabe o que  é un sistema 
operativo,  pero non a súa función 
no ordenador.  

Sabe o que  é un sistema 
operativo,  é a súa función no 
ordenador.  

Sabe o que  é un sistema operativo,  
é a súa función no ordenador. Sabe 
nomear algún sistema operatvo, e 
as súas características. ,  

 TIC1B3.2.1. Clasifica adeduadamente os sistemas operativos en 
función das súas distintas propiedades. Entende a s difrencias 
fundamentais entre os sistemas operativos Linux, windows e 
android. 

Non sabe nomear ningún sistema 
operatvo, nin  as súas 
características , nin situalo  polas 
mesmas. 

Sabe nomear algúnn sistema 
operatvo,  pero non as  súas 
características , nin situalo  polas 
mesmas. 

Sabe nomear algúnn sistema 
operatvo,  as  súas 
características ,pero non nin 
situalo  polas mesmas. 

Sabe nomear algúnn sistema 
operatvo,  as  súas características e 
situalo  polas mesmas. 

 TIC1B3.3.1.  Entende o funcionamento de unha máquina virtual e é 
capaz de instalar nela un SO. 

Non entende a función da placa 
base , nin sabe que elementos 
principais a compoñen  nin 
tampouco a súa función. 

Sabe distinguir os elementos 
básicos de unha placa base , pero 
non describe as súas 
características. 

Sabe distinguir os elementos de 
unha placa base , e que 
elementos se conectan a eles. 

Sabe distinguir os elementos de 
unha placa base, coñece as súas 
caraácterísticas e que elementos se 
poden conectar a eles. 

 TIC1B3.4.1. Usa os xestores de arquivos e  o software básico propio 
do SO. 

 Non coñece os portos de 
conexión, nin a súa función. 

 Coñece os portos  básicos, pero 
non coñece a súa función. 

Coñece os portos básicos, e a 
súa función,  pero non as súas 
caracterísitcas. 

 Coñece os portos básicos,  a súa 
función e as súas caracterísitcas. 

 TIC1B3.5.1. Saber configurar permisos, instala compoñentes e 
administra a máquina 

Non coñece os tipos de memoria 
nen a súa función nen as súas 
características. 

Coñece e sabe nomear os tipos 
de memoria, pero non coñece a 
súa función nin caracterísitcas. 

Coñece e sabe nomear os tipos 
de memoria e a súa función, pero 
non as súas caracterísitcas. 

Coñece e sabe nomear os tipos de 
memoria, a súa funció e as súas 
caracterísitcas. Sabe cambiar 
fisicamente as memorias. 
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6.4. Redes de ordenadores 
 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

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

Non sabe que é una topoloxía, nin 
as súas caractrísitcas básicas. 

Sabe nomear algunha das 
topoloxías, pero descoñe as súas 
características. 

Coñece as topoloxías, e as súas 
características, pero non sabe 
cando usar unha ou outra. 

Coñece as topoloxías, e as súas 
características, e sabe cando usar 
unha ou outra.. 

 TIC1B4.1.2.  Coñece a evolución das redes de ordenadores ata 
chegar a Internet. 

Non coñece a evolución nin lle 
interesa. 

Coñece o nome de algunha rede, 
pero no sabe nin entende as súas 
características. 

Coñece as redes, sabe situar 
algunha cronoloxicamente e 
coñece as súas propiedades. 

Coñece a maioría das redes, 
entende porque xurdiron e sabe 
colocalas cronoloxicamente. 

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

Non coñece os tipos de cable nin 
le interesa 

Coñece o nome de algún cable, 
pero no sabe nin entende as súas 
características. 

Coñece os tipos de cables e 
coñece as súas propiedades. 

Coñece os tipos de cables, as súas 
propiedades e sabe que tipo de 
cable se debe usar. 

 TIC1B4.2.2. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten 
configurar redes de datos, indicando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes principais. 

Non coñece os elementos básicos 
de unha rede nin lle interesa. 

Coñece o nome de algún 
elemento de rede, pero no sabe 
para que se usa nin as súas 
características. 

Coñece o nome de algún 
elemento de rede, sabe para que 
se usa e  as súas características. 

Coñece o nome de algún elemento 
de rede, sabe para que se usa e  as 
súas características e ademáis é 
capaz de instalalos. 

 TIC1B4.3.1. Endende o direccionamento IP e  sabe empregar os 
servicios asociados (TCP).  

 Non coñece a función do 
direccionamento IP nin os servizo 
TCP. 

 Entende o que a IP, pero non 
sabe direccionar. Coñece algún 
servizo TCP e úsao. 

Entende o que é a IP, sabe 
direccionar e coñece e usa algún 
servizo TCP 

 Entende o que é a IP, sabe 
direccionar  e cambiar a IP de un 
equipo e coñece e usa a maioría 
dos servizos TCP. 

 TIC1B4.4.1. É capaz de crea e administrar   unha rede engadindo 
equipos  e recursos.  

Non sabe administrar unha rede 
nin lle interesa. 

É capaz de facer uso dos 
recursos compartidos na rede. 

É capaz de engadir algún recurso 
compartido e facer uso del. 

É capaz de crear unha rede de 
traballo, engadir equipos e  algún 
recurso compartido e facer uso del. 
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6.5. Procesador de texto 
 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B5.1.1. Entende as distintas opcións de procesadores no 
mercado e usa e sabe cambiar con soltura o entorno de traballo do 
procesador Writer (barras de ferramentas, botóns… ). 

Non sabe que é un procesador e 
para que vale, e sabe nomear 
algún.  Non coñece os elementos 
que o compoñen nin o sabe 
modificar 

Sabe que é un procesador e para 
que vale, e sabe nomear algún.  
Non coñece os elementos que o 
compoñen nin o sabe modificar. 

Sabe que é un procesador e para 
que vale, e sabe nomear algún.  
Coñece os elementos que o 
compoñen pero no nos sabe  
modificar 

Sabe que é un procesador e para 
que vale, e sabe nomear algún.  
Coñece os elementos que o 
compoñen e sábeos  modificar. 

 TIC1B5.1.2. Sabe cambiar o tipo de letra, usa as sangrías, crea 
encabezados e pés de páxina. Crea e modifca táboas, sabe 
empregar e modificar listas e é capaz de cambiar o formato de 
páxina.  É capaz de imprimir. 

Sabe cambiar o tipo de letra, pero 
non crea sangrías, nin 
encabezados nin pes de páxina, 
nin táboas , nin listas. Tampouco 
sabe cambaiar o  formato da  
páxina, nin imprimir. 

Sabe cambiar o tipo de letra,  
crea sangrías, e  encabezados ou 
pes de páxina. Non sabe crear  
táboas , nin listas. Tampouco 
sabe cambiar o formato de 
páxina, nin imprimir.. 

Sabe cambiar o tipo de letra,  
crea sangrías, e  encabezados ou 
pes de páxina. Sabe crear  táboas 
e listas. Non  sabe cambiar o 
formato de páxina, nin imprimir.. 

Sabe cambiar o tipo de letra,  crea 
sangrías, e  encabezados ou pes de 
páxina. Sabe crear  táboas e listas, 
cambiar o formato de páxina, e 
imprimir.. 

 TIC1B5.1.3. Sabe elaborar un índice a partires do elemento de unha 
lista, e usa os formatos predefinidos que acompañan a Writer. 

Non sabe crear índices, nin cargar 
formatos predefinidos. 

Sabe cargar formatos, pero non 
índices. 

Sabe cargar formatos e crear  
índices. 

Sabe cargar formatos, pero non 
índices. Sabe ademaís crear 
formatos propios. 

 TIC1B3.1.4. Sabe exportar a formato PDF ou doc. Non sabe nin lle interesa. Sabe que é o formato PDF e 
DOC, pero non sabe cambiar . 

Sabe cambiar a PDF ou DOC. Sabe cambiar a PDF ou DOC. Usa 
Internet para outros formatos, ou 
instala conversores 
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6.6. Folla de cálculo 

 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B6.1.1. Entende as distintas opcións de follas  no mercado e usa 
e sabe cambiar con soltura o entorno de traballo de CALC (barras 
de ferramentas, botóns… ). Entende como funciona unha folla de 
cálculo. 

Non sabe que é unha folla de 
cálculo nin para que vale, nin  
sabe nomear algún tipo de folla.  
Non coñece os elementos que o 
compoñen nin o sabe modificar. 

Sabe que é unha folla de cálculo  
e para que vale e ademáis sabe 
nomear algún tipo de folla.  Non 
coñece os elementos que a 
compoñen nin os sabe modificar. 

Sabe que é unha folla de cálculo  
e para que vale e ademáis sabe 
nomear algún tipo de folla. 
Coñece os elementos que a 
compoñen pero non os sabe 
modificar 

Sabe que é unha folla de cálculo  e 
para que vale e ademáis sabe 
nomear algún tipo de folla. Coñece 
os elementos que a compoñen e 
sábeos modificar. 

 TIC1B6.2.1. Coñece o concepto de fila, columna e cela.Sabe 
modificar os parámetros dos mesmos e dar formato as celas. 

Non coñece os conceptos nin lle 
interesan. Non sabe modificar nin 
dar formato. 

Coñece os conceptos, pero non 
sabe modificar as súas 
características nin dar formato. 

Coñece os conceptos,  sabe 
modificar as súas características 
pero non  dar formato. 

Coñece os conceptos,  sabe 
modificar as súas características e 
dar formato. 

 TIC1B6.3.1. Usa e sabe introducir as  funcións básicas usando unha 
sintaxe correcta. Introduce fómulas sinxelas usando os parámetros 
correctos. 

Non sabe introducir funcións 
básicas, nin fórmulas, nin lle 
interesa. 

Sabe introducir funcións básicas, 
pero non fórmulas. 

Sabe introducir funcións básicas, 
e  fórmulas sinxdelas.. 

Sabe introducir funcións básicas, e  
fórmulas complexas. 

 TIC1B6.4.1. Usa con soltura o direccionamento absoluto e correcto, e 
tódalas súas posibles variantes. 

Non usa con soltura o 
direccionamento , nin lle interesa 

Usa o direccionamento relativo, 
pero non o absoluto. 

Usa o direccionamento relativo e 
o absoluto. 

Usa o direcionamento relativo, o 
absoluto, e o absoluto-relativo a fila 
e columna. 

 TIC1B6.5.1. Emprega funcións anidadas e capaz de crear distintos 
tipos de gráficos a partires dos datos da táboa. 

 Non usa , nin crea e tampouco lle 
interesa. 

 Crea gráficos, pero non é capaz 
de modificar os seus parámetros. 
Non usa funcións anidadas. 

Crea gráficos, pero non é capaz 
de modificar os seus parámetros. 
Usa funcións anidadas 

 Crea gráficos, e  modifica os seus 
parámetros. Usa funcións anidadas 

 TIC1B6.6.1. Sabe exportar a formatot PDF ou XLS.. Non sabe nin lle interesa. Sabe que é o formato PDF e XLS, 
pero non sabe cambiar . 

Sabe cambiar a PDF ou XLS. Sabe cambiar a PDF ou XLS. Usa 
Internet para outros formatos, ou 
instala conversores 
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6.7. Bases de datos 

 
 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B7.1.1. Sabe que é unha base de datos e para que se emprega. 
Coñece e sabe empregar o entorno  de BASE. 

Non sabe que é nin os elementos 
que o compoñen nin o sabe 
modificar. 

Sabe que é unha base de datos 
epara que vale, e sabe nomear 
algún tipo de base de datos. Non 
coñece os elementos que a 
compoñen nin os sabe modificar. 

Sabe que é unha base de datos  
e para que vale e ademáis sabe 
nomear algún tipo. Coñece os 
elementos que a compoñen pero 
non os sabe modificar 

Sabe que é unha base de datos  e 
para que vale e ademáis sabe 
nomear algún tipo. Coñece os 
elementos que a compoñen e 
sábeos modificar. 

 TIC1B7.1.2 : Entende o que é unha táboa, un rexistro e un campo. Non coñece os conceptos nin lle 
interesan.  

Entende que é unha táboa , un 
rexistro e un cmapo, pero non os 
sabe crear. 

Entende que é unha táboa , un 
rexistro e un campo, e sábeos 
crear, pero non sabe modificalos. 

Entende que é unha táboa , un 
rexistro e un campo, sábeos creare  
modificalos. 

 TIC1B7.1.3. Sabe crear unha base de datos usando táboas. Usa con 
soltura os formatos dentro da táboa. Crea campos clave e entende 
para que sirven. 

Non sabe nin lle interesa. Crea a base de datos, pero non 
usa con soltura os formatos, nin 
sabe usar os campos clave. 

Crea a base de datos, usa con 
soltura os formatos, pero non  
sabe usar os campos clave. 

Crea a base de datos, p usa con 
soltura os formatos, e sabe usar os 
campos clave. 

 TIC1B7.1.4. Entende a importancia das relacións entre táboas e sabe 
aplicalas. Entende o concepto de integridade referencial. 

Non sabe nin lle interesa. Coñece os tipos de relacións, 
pero no nos sabe aplicar. Non 
entende o concepto de 
integridade referencial. 

Coñece os tipos de relacións, e 
sábeos aplicar entre táboasr Non 
entende o concepto de 
integridade referencial, ni no sabe 
aplicar. 

Coñece os tipos de relacións, e 
sábeos aplicar entre táboas. 
Entende o concepto de integridade 
referencial e sábeo aplicar. 

 TIC1B7.1.5. Crea formularios para  iontroducir datos, e xera consultas 
e informes. 

 Non sabe nin lle interesa.  Crea formularios, pero non xera 
informes. 

Xera informes e formularios, pero 
de forma limitada 

 Xera informes e formularios de 
varios tipos e interpreta os datos. 
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6.8. Xestor de presentacións 

 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B8.1.1. Sabe que é un xestor de presentacións  e para que se 
emprega. Coñece e sabe empregar o entorno  de  IMPRESS. 

Non sabe que é un xestor  de 
presentacións nin para que vale, 
nin  sabe nomear algún tipo. Non 
coñece os elementos que o 
compoñen nin o sabe modificar. 

Sabe que é un xestor de 
presentacións  e para que vale e 
ademáis sabe nomear algún tipo 
de xestor.  Non coñece os 
elementos que a compoñen nin 
os sabe modificar. 

Sabe que é un xestor de 
presentacións  e para que vale e 
ademáis sabe nomear algún tipo 
de xestor Coñece os elementos 
que a compoñen pero non os 
sabe modificar 

Sabe que é un xestor de 
presentacións  e para que vale e 
ademáis sabe nomear algún tipo de 
xestor. Coñece os elementos que a 
compoñen e sábeos modificar. 

 TIC1B8.1.2 : Entende o que é un diapositiva e como variar o seu 
formato, ou cargar un prederterminado. 

Non sabe o que é, nin lle interesa. Sabe o que é, pero non sabe 
variar o seu formato, nin cargar 
unha de formato predeterminado. 

Sabe o que é, e  sabe variar o 
seu formato, pero non cargar 
unha de formato predeterminado. 

Sabe o que é, e  sabe variar o seu 
formato, e cargar unha de formato 
predeterminado 

 TIC1B8.1.3. Sabe inserir texto, imaxes, son ou vídeo. Sabe colocar 
estes elementos dentro de unha diapositiva de forma coherente. 

Non sabe inserilos, nin lle interesa. Sabe inserir  texto e imaxes, pero 
non son e vídeo. 

Sabe inserir  texto e imaxes, son 
e vídeo. 

Sabe inserir  texto e imaxes, son e 
vídeo, e faino de forma coherente. 

 TIC1B8.1.4. Entende o que é unha transición.  Sabe distinguir entre 
transicións de entrada, saída e énfase. Coñece e sabe usar os 
parámetros das transicións. 

Non entende que é unha 
transición, nin para que se usa. 

Sabe que é unha transición, é 
úsaa, pero non sabe modificar os 
seus parámetros. 

Sabe que é unha transición, é 
úsaa, e sabe modificar os seus 
parámetros.. 

Sabe que é unha transición, é úsaa, 
e sabe modificar os seus 
parámetros. Sabe ademais 
modificar a orde unha vez creadas. 

 TIC1B8.1.5.  Usa e sabe exportar a outro formatos distintos do nativo 
de IMPRESS. 

Non sabe nin lle interesa. Sabe que son os formatos, pero 
no nos sabe cambiar.. 

Sabe cambiar a PDF ou PPT. Sabe cambiar a PDF ou PPT. Usa 
Internet para outros formatos, ou 
instala conversores 
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6.9. Tratamento de imaxe 
 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B9.1.1. Entende as características de unha imaxe, pudendo 
extraer datos dela segundo a súa extensión. Entende ademais a 
diferencia entre unha imaxe vectorial e outra de mapa de bits.. 

Non entende as características 
básicas de unha imaxe, e polo 
tanto non pode extraer información 
delas 

Entende algunha das 
características básicas, pero non 
é capaz de extraer información da 
extensión. 

Entende as características 
básicas, sendo capaz de extraer  
algunha información das 
extensións das imaxes. 

Entende as carácterísticas, sabe 
que diferencia unha imaxe vectorial 
de unha de mapa de bits e extrae 
información da extensión. 

 TIC1B9.1.2. Sabe usar unha cámara de fotos , pudendo modificar os 
parámetros para unha mellor calidade e/ou efecto. 

Non sabe manexar unha cámara 
de fotos nin modificar parámetros. 

Saca fotos, pero non é capaz de 
modificar as  carácterísticas da 
cámara  en función das 
necesidades. 

Saca fotos, e é capaz de 
modificar  carácterísticas básicas 
da cámara. 

Saca fotos, e é capaz de modificar  
carácterísticas avanzadas da 
cámara. 

 TIC1B9.1.3. Modifica o entorno de GIMP para facelo máis amigable, e 
útil.  

Non sabe que é un programa de 
retoque fotográfico  e para que 
val.e  Non coñece os elementos 
do programa  que o compoñen nin 
o sabe modificar 

Sabe que é un programa de 
retoque fotográfico  e para que 
val.e  Non coñece os elementos 
do programa  que o compoñen nin 
o sabe modificar. 

Sabe que é un programa de 
retoque fotográfico  e para que 
val.e  Coñece os elementos do 
programa  que o compoñen pero 
no nos sabe modificar. 

Sabe que é un programa de retoque 
fotográfico  e para que val.e  
Coñece os elementos do programa  
que o compoñen  e sábeos 
modificar.. 

 TIC1B9.1.4. Usa con soltura as ferramentas de recorte, selección e 
clonado. Sabe editar unha imaxe, inserindo texto e imaxes.Usa a 
capa como elemento básico. 

Non usa  a maioria das 
ferramentas básicas, nin edita 
imaxes, nin usa capas. 

Usa algunha das ferramentas 
básicas,edita imaxes de forma 
sinxela  e non  usa capas. 

Usa a maioria das ferramentas 
básicas e algunha avanzada. 
Edita imaxes e usa capas. 

Usa a maioria das ferramentas. 
Edita imaxes e usa capas. 

 TIC1B9.1.5. Usa  a ferramenta de exportación para pasar os 
proxectos a formatos coñecidos. 

Non sabe nin lle interesa. Sabe que son os formatos, pero 
no nos sabe cambiar.. 

Sabe cambiar a  formatos 
distintos do nativo de GIMP. 

Usa Internet para cambiar a  outros 
formatos, ou instala conversores 
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6.10. Tratamento de son 

 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B10.1.1. Entende as características que definen un son e como 
modificalas. Entende que tipo de son é en función da súa extensión 

Non entende as características 
básicas  e non sabe modificalas. 

Entende algunha das 
características básicas, pero non 
é capaz de recoñecer os arquivos 
de son pola súa extensión. 

Entende as características 
básicas, sendo capaz de extraer  
algunha información das 
extensións dos arquivos. 

Entende as carácterísticas, e extrae 
información precisa a extenxión do 
arquivo de son. 

 TIC1B10.1.2. Modifica o entorno de Audacity para facelo máis 
amigable, e sabe empregar as ferramentas. 

Non coñece os elementos do 
programa  que o compoñen nin o 
sabe modificar 

Coñece varios elementos do 
programa  que o compoñen pero 
no nos  sabe modificar. 

Coñece os elementos do 
programa e para que se usan , 
pero non sabe facer modificacións 
no entorno. 

Coñece os elementos do programa 
e para que se usan , e sabe facer 
modificacións no entorno. 

 TIC1B10.1.3. Graba son e sabe traballar con pistas con soltura. Insire 
efectos e fai modificacións nas pistas. 

Non sabe grabar  son, nin 
modificalo, nin trabllar con pistas. 
Tampouco insire efectos. 

Sabe grabar  son pero non  
modificalo, nin trabllar con pistas. 
Tampouco insire efectos. 

Sabe grabar  son e  modificalo,. 
Sabe traballar con pistas, pero 
non insire efectos. 

Sabe grabar  son e  modificalo,. 
Sabe traballar con pistas, e  insire 
efectos. 

 TIC1B10.1.4. Usa  a ferramenta de exportación para pasar os 
proxectos a formatos coñecidos. 

Non sabe nin lle interesa. Sabe porque é necesario cambiar 
de formato pero no no sabe 
cambiar. 

Sabe cambiar a  formatos 
distintos do nativo de Audacity. 

Usa Internet para cambiar a  outros 
formatos, ou instala conversores. 
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6.11. Tratamento de vídeo 

 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B11.1.1. Entende as características que definen un vídeo e como 
modificalas. Entende para que se usan , cales son as 
características dos distintos formatos de vídeo dispoñibles 

Non entende as características 
básicas  e non sabe modificalas. 

Entende algunha das 
características básicas, pero non 
é capaz de recoñecer os arquivos 
de son pola súa extensión. 

Entende as características 
básicas, sendo capaz de extraer  
algunha información das 
extensións dos arquivos. 

Entende as carácterísticas, e extrae 
información precisa a extenxión do 
arquivo de son. 

 TIC1B1.1.2. Modifica o entorno de AVS para facelo máis amigable, e 
sabe empregar as ferramentas 

Non coñece as ferramentas do 
programa  que o compoñen nin o 
sabe modificar 

Coñece varias ferrramentas  do 
programa  que o compoñen pero 
no nos  sabe modificar. 

Coñece as ferramentas  do 
programa e para que se usan , 
pero non sabe facer modificacións 
no entorno. 

Coñece as ferramentas  do 
programa e para que se usan , e 
sabe facer modificacións no 
entorno. 

 TIC1B11.1.3. Crea novos proxectos inserindo vídeo e modificando as 
súas características. Crea efectos de vídeo. 

Non sabe inserir vídeo, nin 
modificar as características, nin 
inserir efectos. 

Sabe inserir vídeo, pero non 
modificar as características, nin 
inserir efectos. 

Non sabe inserir vídeo, editalo 
pero non inserir efectos. 

Non sabe inserir vídeo, editalo e  
inserir efectos. 

 TIC1B11.1.4. Sabe inserir  texto, imaxes e son.. Non sabe introducir  texto, imaxe  
ou son. 

Sabe inserir algún destes 
elementos, pero sin controlalos de 
forma precisa 

Sabe inserir os  elementos, pero 
sin controlalos de forma precisa. 

Sabe inserir calquera elemento  
controlándoo  de forma precisa 

 TIC1B11.1.5. Usa  a ferramenta de exportación para pasar os 
proxectos a formatos coñecidos. 
 

Non sabe nin lle interesa. Sabe porque é necesario cambiar 
de formato pero no no sabe 
cambiar. 

Sabe cambiar a  formatos 
distintos do nativo de AVS. 

Usa Internet para cambiar a  outros 
formatos, ou instala conversores. 
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6.12. Programación 

 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B12.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas 
aritméticos sinxelos, elaborando os correspondentes diagramas de 
fluxo. 

Non entende o concepto de 
algoritmo nin para que se usa. 

Entende para que sirve un 
algoritmo, pero non o sabe 
desenvolver. 

Entende para que sirve un 
algoritmo, sábeo desenvolver, 
pero non usa con soltura os 
diagramas de fluxo 

Entende para que sirve un 
algoritmo, sábeo desenvolver usa 
ndo con soltura os diagramas de 
fluxo 

 TIC1B12.2.1. Escribe programas que inclúan bucles de programación 
para solucionar problemas que impliquen a división dun conxunto 
en partes máis pequenas. 

Non sabe escribir programas. Entende o concepto de programa, 
pero non usa os bucles. 

Entende o concepto de bucle, e 
coñece cales hai, pero no nos usa 
con soltura. 

Entende o concepto de bucle, e 
coñece cales hai e úsaos  con 
soltura. 

 TIC1B12.3.1. Obtén o resultado de seguir un pequeno programa 
escrito nun código determinado, partindo de determinadas 
condicións. 

Non obten ningún resultado, nin lle 
interesa. 

Sabe seguir o programa, pero 
chegar case sempre a resultados 
erroneos. 

Sabe seguir o programa, e chega 
na maioría dos casos a 
resultados acertados. 

Sabe seguir o programa, e chega ao 
resultado acertado. Sabe ademais 
propor modificacións para modificar 
os resultados. 

 TIC1B12.4.1. Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de 
programación e propón exemplos concretos dunha linguaxe 
determinada. 

Non coñece nin lle interesa. Sabe que é un entorno de 
programación e un compilador, 
pero non o sabe usar. 

Entende a sintáxe de un linguaxe 
de programaciónm e usa o 
compilador, pero non sabe 
modificar os erros de compilación. 

Entende a sintáxe de un linguaxe de 
programaciónm e usa o compilador, 
Sabe modificar os erros de 
compilación 
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7. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Avaliación Unha avaliación considérase aprobada cunha 

nota igual o superior a 5.A nota pode ser a do 
exame de fin de trimestre ou a dos parciais que 
se fagan por tema. 

Nº  de exames por avaliación  
 Haberá como mínimo un exame por trimestre, inda 
que se poden realizar exames por tema ou temas, 
que liberaran do exame final de trimestre 

Exame de recuperacións NON 

Valoración normas de expresión CCP SI 

Nota (%) 
Exame >=40 
Actividades na aula <=10 
Actitude <=10 

Traballos propostos <=40 

NOTA FINAL XUÑO 
 

1. Unha avaliación considérase aprobada cunha nota igual o 
superior a cinco.  

 
2. En Xuño e en Setembro os alumnos que teñan algunha 

avaliación ou avaliacións suspensas, deberan realizar un exame 
de ditas avaliacións. 

 
3. A nota final de Xuño ou Setembro será a media aritmética das 

notas das avaliacións, sempre que esta non sexa menor de 3. 
 

4. A nota das avaliacións gárdase ata a convocatoria de 
etembro(incluída). 

 
5. É obrigatorio para obter unha nota superior a 5 en setembro, a 

entrega dos traballos  non realizados durante as avaliacións 
ordinarias. 

 
ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN  

 

AVALIACIÓN LECTORA Non se terán en conta na avaliación as lecturas recomendadas. Os 
traballos de investigación teranse en conta como notas adicionais. 
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8. PLAN LECTOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Dedicarase un tempo a lectura semanal, cunha duración que dependerá dos contidos que se traten 
nese momento,. Intentarase dedicar entre dúas e tres horas mensuais a lectura(especificamente). 

CARACTER DAS LECTURAS 

As lecturas coas que se traballará serán de tipo xornalístico, libros divulgativos e sobre todo textos na 
Internet. Recomendarase aos alumnos manuais do software empregado. 
 
En todos os niveis traballarase a lectura, como mínimo, do seguinte xeito: lendo enunciados de 
problemas propostos, lecturas de follas de proceso... 

 

ITINERARIOS LECTORES 

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN 
NA BIBLIOTECA 
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9. RÚBRICAS ALUMNOS 
 

9.1. Rúbrica sobre exercicios  
 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  
DE EXERCICIOS 
RESUELTOS 

Realiza o 90 % dos 
exercicios que se propoñen. 

Realiza entre o 80 % e o 70 
% dos exercicios que se 
propoñen. 

Realiza entre o 70 % e o 60 % 
dos exercicios que se 
propoñen. 

. Realiza entre o 60 % e o 50 
% dos exercicios que se 
propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 
exercicios que se propoñen 

PROCEDEMENTO  
E RESULTADOS 
DOS EXERCICIOS 
RESOLTOS 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao 
organizadamente e obtén o 
resultado correcto 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao pouco 
organizado e obtén o 
resultado correcto 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, non o organiza e 
obtén o resultado correcto. 

Desenvolve o procedemento 
e obtén o resultado correcto. 

Non desenvolve o 
procedemento e non obtén o 
resultado correcto 

 
    .  

9.2. Rúbrica traballos propostos 
 
 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

CLARIDADE E 
PRECISIÓN 

O traballo cubre o 90% dos 
obxecticos propostos. 

O traballo cubre entre o 90 % 
e o 80 % dos exercicios que 
se propoñen. 

O traballo cubre entre 80 % e 
o 70 % dos exercicios que se 
propoñen. 

O traballo cubre entre o 70 % 
e o 50 % dos exercicios que 
se propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 
exercicios que se propoñen 

PRESENTACIÓN 
Todas as respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

Case todas as respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

A maioría das respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude 

A maioría das respostas non 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticales, 
ortográficos ou de puntuación 
e o texto lese con fluidez 

Case non hai erros 
gramaticales,  ortográficos ou 
de puntuación e o texto lese 
con fluidez. 

Existen dous erros 
gramaticales, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto ten 
algunha dificultade para 
entenderse. 

Existen tres erros 
gramaticales, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto 
enténdese con dificultade. 

Existen máis de tres erros 
gramaticales, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto non 
se entende. 
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 . 
9.3. Rúbrica sobre exames 

 
. 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Todas as respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión 

Case todas as respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

A maioría das respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión 

Poucas respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

A maioría das respostas non 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

PRESENTACIÓN 
Todas as respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

Case todas as respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

A maioría das respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude 

A maioría das respostas non 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

NÚMERO  
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas as preguntas están 
respondidas 

Respondeu polo menos o 80 
% das preguntas. 

Respondeu polo menos o 60 
% das preguntas. 

Respondeu polo menos o 50 
% das preguntas 

Respondeu unha porcentaxe 
menor do 50 % das 
preguntas 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticales, 
ortográficos ou de puntuación 
e o texto lese con fluidez 

Case non hai erros 
gramaticales,  ortográficos ou 
de puntuación e o texto lese 
con fluidez. 

Existen dous erros 
gramaticales, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto ten 
algunha dificultade para 
entenderse. 

Existen tres erros 
gramaticales, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto 
enténdese con dificultade. 

Existen máis de tres erros 
gramaticales, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto non 
se entende. 
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9.4. Rúbrica sobre prácticas 
 
 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

GRAO DE 
REALIZACIÓN 

O alumno completou ao 
menos o 90% da práctica de 
forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
80 e o 70% das prácticas de 
forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
70 e o 60% das prácticas de 
forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
60 e o 50% das prácticas de 
forma satisfactoria. 

O alumno completou menos 
do 50% das prácticas de 
forma satisfactoria. 

TEMPO DE 
REALIZACIÓN 

O alumno completou a 
práctica ao menos no tempo 
establecido. 

O alumno completou a 
práctica con un adío menor 
ao 5%. 

O alumno completou a 
práctica con un adío menor ao 
10%. 

O alumno completou a 
práctica con un adío menor 
ao 20%. 

O alumno completou a 
práctica con un adío maior ao 
20%. 

TRABALLO EN 
GRUPO 

Traballou sen dificultade, 
realizando a súa tarefa, e 
axudando aos compañeiros a 
rematar as súas. 

Traballou sen dificultade, 
realizando a súa tarefa. 

Traballau con algunha 
dificultade, recibindo algo de 
axuda dos seus compañeiros. 

Non deu  rematado o seu 
traballo, adíando a entrega do 
traballo en grupo de xeito 
significativo. 

Non quixo trabllar en grupo, 
cargado o seu traballo sobre 
os demais compañeiros. 

 
 

9.5. Rúbrica sobre actitude en clase 
 
 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PUNTUALIDADE 
O alumno chega ao menos o 
95% das veces  puntual a 
clase. 

O alumno chega entre o 95% 
e o 90% das veces puntual a 
clase. 

O alumno chega entre o 90% 
e o 85% das veces puntual a 
clase. 

O alumno chega entre o 85% 
e o 80% das veces puntual a 
clase. 

O alumno chega  a clases 
menos do 80% das veces 
puntual a clase. 

ATENCIÓN E 
TRABALLO 

O alumno realiza a maioría 
das tarefas propostas e 
presta atención en clase. 

O alumno realiza moitas das 
tarefas propostas e presta 
atención en clase 

O alumno realiza moitas das 
tarefas propostas e as veces 
non presta atención en clase 

O alumno realiza algunha das 
tarefas propostas e as veces 
non presta atención en clase 

O alumno non realiza  
maioría das tarefas propostas 
e non presta atención en 
clase. 
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COMPORTAMENT
O 

Respecta aos compañeiros e 
ao profesor , e trae o material 
a clase. 

Respecta aos compañeiros e 
ao profesor ,  pero as veces 
non trae o material a clase. 

Respecta aos compañeiros e 
ao profesor , inda que moitas 
veces non  trae o material a 
clase. 

Respecta aos compañeiros e 
ao profesor , pero non  trae o 
material a clase. 

Non respecta aos 
compañeiros e/ou ao profesor 
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