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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN E COMPETENCIAS

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS

Bloque 1. 
Intercambio e 
almacenamento da
información 
dixital. Correo 
electrónico

IFB1.1. Realiza operacións de 
organización e almacenamento da 
información.

Organiza adecuadamente a información no 
ordenador asignado.

• CCL
• CMCCT
• CD
• CAA
• CSC

IFB1.2. Realiza copias de seguridade 
da información.

Realiza copias de seguridade da información 
nun memoria USB e na nube.

IFB1.3. Manexa o correo electrónico. Manexa o correo electrónico para enviar e 
recibir mensaxes.

IFB1.4. Coñece as medidas de 
seguridade no uso do correo 
electrónico.

Coñece as medidas de seguridade relativas á 
preservación de datos de carácter persoal.

IFB1.5. Intercambia e almacena 
información na nube con seguridade.

Manexa os espazos de intercambio e 
almacenamento de información na nube.

Bloque 2. 
Procesador de 
texto

IFB2.1. Elabora documentos de texto
que facilitan a inclusión de táboas, 
imaxes, fórmulas, gráficos, 
encabezados e outras posibilidades 
de deseño, e interactúa con outras 
características do programa.

Elabora, presenta e difunde información 
empregando un procesador de textos, e 
emprega formatos de arquivo compatibles.

• CCL
• CMCCT
• CD
• CAA
• CSIEE
• CCEC

Bloque 3. 
Folla de cálculo

IFB3.1. Produce informes que 
requiren o emprego de follas de 
cálculo, que inclúan resultados 
textuais, numéricos e gráficos.

• Elabora, presenta e difunde información 
empregando unha folla de cálculo, e emprega
formatos de arquivo compatibles.

• CCL
• CMCCT
• CD
• CAA
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

AVALIABLE
 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Bloque 1. 
Intercambio e 
almacenamento da
información 
dixital. Correo 
electrónico

IFB1.1. Realiza operacións de organización e 
almacenamento da información.

• Utilización do equipamento informático ao longo de 
todo o curso.

IFB1.2. Realiza copias de seguridade da 
información.

• Utilización do equipamento informático ao longo de 
todo o curso.

IFB1.3. Manexa o correo electrónico. • Utilización do equipamento informático ao longo de 
todo o curso.

IFB1.4. Coñece as medidas de seguridade no uso do 
correo electrónico.

• Utilización ao longo de todo o curso das diferentes 
plataformas educativas que se empregan no centro para 
o intercambio de información co alumnado.

IFB1.5. Intercambia e almacena información na nube
con seguridade.

• Utilización ao longo de todo o curso das diferentes 
plataformas  para o intercambio de información co 
alumnado.

Bloque 2. 
Procesador de 
texto

IFB2.1. Elabora documentos de texto que facilitan a 
inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, 
encabezados e outras posibilidades de deseño, e 
interactúa con outras características do programa.

• Realización de prácticas con ferramentas ofimáticas.
• Presentación de traballos empregando equipamentos 
informáticos.
• Conversión de traballos a distintos formatos de 
arquivo.

Bloque 3. 
Folla de cálculo

IFB3.1. Produce informes que requiren o emprego de
follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, 
numéricos e gráficos.

• Realización de prácticas con ferramentas ofimáticas.
• Presentación de traballos empregando equipamentos 
informáticos.
• Conversión de traballos a distintos formatos de 
arquivo.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

CUALIFICACIÓN FINAL

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións da primeira e segunda avaliacións. 
Posto que a cualificación final debe ser un número sen decimais, con carácter xeral cando a cualificación 
sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.
Ademais, poderán subir a nota media ata dous puntos de acordo aos seguintes indicadores do traballo 
realizado durante a suspensión das clases pola pandemia:
1. Elaboración dos traballos propostos con corrección e prazo indicado: 75%  Non se admitirán traballos 
fora de prazo.
2. Manexa o correo electrónico de acordo ás normas de netiqueta: 12,5 %
3. Mantén tódolos seus traballos arquivados no caderno dixital de forma organizada: 12,5 %

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

A forma de avaliar ao alumnado na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na realización dunha 
proba escrita dos contidos relativos á primeira e segunda avaliacións. Para poder obter unha cualificación 
positiva na materia será necesario obter unha nota de 5 ou máis. Posto que esta cualificación debe ser un 
número sen decimais, con carácter xeral cando a cualificación sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa 
igual ou superior a cinco redondearase

AVALIACIÓN MATERIA PENDENTE

Non hai alumnos coa materia pendente.
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO,

AMPLIACIÓN)

Actividades

  Todo o alumnado realiza tarefas de reforzo e repaso que serán adaptadas se é 
procedente:
  Uso de Internet: contrasinais, buscas, licenzas...
Uso do correo electrónico.
Ordenar o caderno dixital.
Emprego de ferramentas ofimáticas libres.

Metodoloxía 

Todo o alumnado ten capacidade de conectividade e dispón de correo 
electrónico. 
Cada dúas ou tres semanas o alumnado recibe a través do correo electrónico o 
traballo que debe realizar nese período de tempo. Os recursos necesarios para 
realizalos están dispoñibles nun portafolios do profesor en Google Drive ao que 
o alumnado ten acceso ou remitiranse por correo electrónico.
Cando o alumno vai realizando as actividades, vai arquivando o seu traballo no 
seu propio portafolios dixital ou remíteos por correo electrónico segundo se 
indicara. 
As correccións e aclaracións a dúbidas fanse con comentarios neses mesmos 
documentos ou mediante correo electrónico que poden incluír ligazóns a 
recursos.
Videoconferencias.

Materiais e
recursos

Materiais de elaboración propia con enlaces a Internet.
Portafolios dixital en Google Drive.
Correo electrónico.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado será informado destes cambios na programación a través do correo 
electrónico. Asemade as familias que dispoñan de Abalar Móbil informaráselles 
a través da aplicación.
Este documento de adaptación da programación didáctica estará dispoñible 
ademais para o alumnado na carpeta compartida da profesora en Google Drive.

Publicidade O centro publicará na súa páxina Web o informe de adaptación da programación
didáctica de cada materia.
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