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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. Ética e 
estética na 
interacción en 
rede

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

Posúe hábitos adecuados para interactuar en 
contornos virtuais.

• CMCCT
• CD
• CAA
• CSC
• CCEC

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

Emprega e lembra contrasinais seguros para 
a protección de información persoal

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

Coñece as licenzas Creative Commons e 
respecta a propiedade cando realiza 
intercambio de información.

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

Identifica os principais tipos de fraude da 
web.
Recoñece as páxinas de navegación segura.

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

Recoñece a diferencia entre materiais 
suxeitos a dereitos de autoría e materiais de 
libre distribución.
Diferencia o concepto de software libre, 
gratuíto e privativo 

Bloque 2. 
Computadores, 
sistemas 
operativos e redes

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

Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información no ordenador
asignado e na nube.

• CCL
• CMCCT
• CD
• CAA

TICB2.1.2.  Configura  elementos
básicos  do  sistema  operativo  e  de
accesibilidade  do  equipamento
informático.

Configura as principais utilidades do sistema 
operativo e o seu mantemento.

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

Descarga, instala e desinstala aplicacións.

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

Coida e administra con responsabilidade o 
equipo da aula de informática e coñece 
algunha aplicación de comunicación entre 
dispositivos.

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

Identifica os principais compoñentes físicos 
dun computador, as súas características 
técnicos e as conexións entre eles.

TICB2.5.1.  Describe  as  formas  de
conexión  na  comunicación  entre
dispositivos dixitais.

Describe basicamente as formas de conexión 
na comunicación entre dispositivos dixitais.

Bloque 3. 
Organización, 
deseño e 
produción de 

TICB3.1.1. Elabora e maqueta 
documentos de texto con aplicacións 
informáticas que facilitan a inclusión 
de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos,

Elabora documentos de texto cun procesador 
de textos aproveitando as súas utilidades 
básicas como a inserción de táboas e imaxes 
entre outras.

• CCL
• CMCCT
• CD

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 3 DE 7 IES DE CURTIS
4º ESO

TICS



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

información 
dixital

así como outras posibilidades de 
deseño, e interactúa con outras 
características do programa.

• CAA
• CSC
• CSIEE
• CCECTICB3.1.2.  Produce  informes  que

requiren  o  emprego  de  follas  de
cálculo,  que  inclúan  resultados
textuais, numéricos e gráficos.

Realiza informes sinxelos cunha folla de 
cálculo no que se  inclúan texto, resultados 
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.

Crea unha base de datos sinxela incluíndo os 
seguintes obxectos: táboas, consultas 
formularios e informes.

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.

Realiza presentacións sinxelas integrando 
texto e elementos multimedia  adecuando a 
mesma ao público a quen vai dirixido.

TICB3.2.2.  Emprega dispositivos de
captura  de  imaxe,  audio  e  vídeo,
edita  a  información  mediante
software  específico  e  crea  novos
materiais en diversos formatos.

Captura información multimedia e a procesa 
mediante programas de edición de imaxe, 
audio e vídeo obtendo o resultado no formato
desexado.

Bloque 5. 
Publicación e 
difusión de 
contidos

TICB5.1.1. Realiza actividades que 
requiren compartir recursos en redes 
locais e virtuais.

Utiliza a nube para obter e compartir 
información para o desenvolvemento de 
actividades.

• CCL
• CMCCT
• CD
• CAA
• CSC
• CSIEE

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

Crea contido de forma colaborativa 
empregando ferramentas TIC de carácter 
social.

Bloque 6. Internet,
redes sociais e 
hiperconexión

TICB6.1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas plataformas 
nas que está rexistrado/a e que 
ofrecen servizos de formación, lecer, 
etc.

Realiza intercambios de información en 
algunha plataforma na que esté rexistrado/a e
que ofrece servizos de formación.

• CCL
• CMCCT
• CD
• CAA
• CSC
• CSIEE

TICB6.1.3. Sincroniza a información 
entre un dispositivo móbil e outro 
dispositivo.

Realiza algunha actividade de sincronización 
dun móbil cun ordenador.

TICB6.2.1. Participa activamente en 
redes sociais con criterios de 
seguridade.

Participa nalgunha rede social con criterios 
de seguridade.

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

Utiliza algún canal de distribución de contido
multimedia para aloxar material propio e 
enlazalos noutras producións.
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

AVALIABLE
 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Bloque 1. Ética e 
estética na 
interacción en 
rede

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

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.

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

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.

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

• Realización dun traballo monográfico e exposición 
oral.

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

• Realización dun traballo monográfico e exposición 
oral.

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

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.

Bloque 2. 
Computadores, 
sistemas 
operativos e redes

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

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.
• Observación do portafolios dixital.

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema
operativo  e  de  accesibilidade  do  equipamento
informático.

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.
• Realización de prácticas na aula.

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

• Realización de prácticas na aula.

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

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.
• Realización de prácticas na aula.

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

• Realización de actividades prácticas na aula.

TICB2.5.1.  Describe  as  formas  de  conexión  na
comunicación entre dispositivos dixitais.

• Realización de actividades prácticas na aula.

Bloque 3. 
Organización, 
deseño e 
produción de 
información 
dixital

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.

• Realización de actividades prácticas na aula.

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

• Realización de prácticas na aula.

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

• Realización de prácticas na aula.

TICB3.2.1.  Integra  elementos  multimedia,  imaxe  e
texto na elaboración de presentacións, adecuando o

• Realización dun traballo monográfico e exposición 
oral.
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

deseño  e  a  maquetaxe  á  mensaxe  e  ao  público
obxectivo a quen vai dirixido.

• Realización de prácticas na aula.

TICB3.2.2.  Emprega  dispositivos  de  captura  de
imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante
software  específico  e  crea  novos  materiais  en
diversos formatos.

• Realización dunha stopmotion.
• Prácticas na aula.

Bloque 5. 
Publicación e 
difusión de 
contidos

TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren 
compartir recursos en redes locais e virtuais.

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.
• Observación do portafolios dixital.

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

• Realización de prácticas na aula.

Bloque 6. Internet,
redes sociais e 
hiperconexión

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en 
distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que 
ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.
• Observación do portafolios dixital.

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un 
dispositivo móbil e outro dispositivo.

• Realización de prácticas na aula.

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais 
con criterios de seguridade.

• Observación directa do alumnado na realización das 
prácticas cubrindo as rúbricas deseñadas a tal fin.

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

• Realización de prácticas na aula.

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.
Descarga, emprego e actualización 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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