INFORMACIÓN AL ALUMNADO
DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA

BLOQUES DE
CONTENIDOS
Bloque 1. Ética e estética na interacción
en rede
Bloque 2. Computadores, sistemas
operativos e redes.
Bloque 3. Organización, deseño e
produción de información dixital
Bloque 4. Seguridade informática
Bloque 5. Publicación e difusión de
contidos

PROFESORA:

SUSANA TABOADA

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

4º

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

MATERIAL

Pendrive
Auriculares
Cuaderno pequeño/archivador

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN POR
TRIMESTRES

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Blog

Software

Redes

Hardware

Hoja de
cálculo

Base de datos

Procesador de
textos

Video
Seguridad en
la red

Presentaciones
multimedia

PRUEBAS ESCRITAS: 35%
PRÁCTICAS DIARIAS: 35%
EXAMEN PRÁCTICO: 30%

NOTA FINAL: media de las tres
evaluaciones

HORARIO DE
ATENCIÓN A
PADRES

Martes De
12:50 a 13:40h

Issue #: [Date]
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AVISO REALIZACION DE ACTIVIDADE

MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC)
CURSO: 4º ESO, SECCIÓN BILINGÜE
ORGANIZA: ROSALÍA GONZÁLEZ LÓPEZ

Estimadas familias:
Pola presente comunícaselle que nesta materia se traballaran os estándares de aprendizaxe
seguindo a normativa correspondente que establece o Decreto 86/2005, do 25 de xuño, polo que se
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia.

Solicítase a autorización para que o alumno/a o use as seguintes plataformas nas seguintes
condicións:
Ø Plataforma Google e os seus servizos como Gmail (correo electrónico) e Classroom
como aula virtual.
Ø Aula virtual de Edmodo
Ø Youtube: na publicación de vídeos. Os vídeos só se publicaran como privados (so o
poden ver o creador e os usuarios que se escollan) ou ocultos (calquera usuario que teña o
enlace pode velo e compartilo).
Ø Aplicacións web de carácter didáctico

Eu D/Dª___________________________________________________________nai/pai/titor do /a
alumno/a____________________________________________________________
AUTORIZO a publicación de imaxes e o uso de plataformas dixitiais apropiadas.

ASDO NAI/PAI/REPRESENTANTE LEGAL
En___________________, _________de __________________ de 2019
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO
CURSO
TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en
contornos virtuais.
TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de
contrasinais para a protección da información persoal.
TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre
conceptos como a propiedade e o intercambio de
información.
TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo
a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da
web.
TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a
dereitos de autoría e materiais de libre distribución.
TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e
almacenamento da información.
TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema
operativo e de accesibilidade do equipamento informático.
TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas
operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a
estes.
TICB2.3.1.
Administra
o
equipamento
con
responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación
entre dispositivos.
§ TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes
físicos dun computador, as súas características técnicas e
as conexións entre eles.
TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na
comunicación entre dispositivos dixitais.
TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con
aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de
táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras
posibilidades de deseño, e interactúa con outras
características do programa.
TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de
follas de cálculo, que inclúan resultados textuais,
numéricos e gráficos.
TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa
funcionalidade para consultar datos, organizar a
información e xerar documentos.
TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto
na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e
a maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen
vai dirixido.
TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe,
audio e vídeo, edita a información mediante software

§

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e
características técnicas, de conexión e de
intercambio de información entre eles.
TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e
emprega hábitos de protección adecuados.
TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización
do software e do emprego de antivirus e de
devasas para garantir a seguridade.
TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren
compartir recursos en redes locais e virtuais.
TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e
gráficos en estruturas hipertextuais.
TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os
protocolos de publicación, baixo estándares
adecuados e con respecto aos dereitos de
propiedade.
TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona
os propios.
TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que
permiten a accesibilidade á información
multiplataforma.
TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en
distintas plataformas nas que está rexistrado/a e
que ofrecen servizos de formación, lecer, etc.
TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un
dispositivo móbil e outro dispositivo.
TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais
con criterios de seguridade.
TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de
contidos multimedia para aloxar materiais propios e
enlazalos noutras producións
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