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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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.

B2.1. Configurar computadores e equipamentos informáticos 
identificando os subsistemas que os compoñen e relacionando 
cada elemento coas prestacións do conxunto, e describir as 
súas características.

TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que 
compoñen un computador, identificando os seus principais 
parámetros de funcionamento. 

TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques 
funcionais dun computador e describe a contribución de cada un ao 
funcionamento integral do sistema.

TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento masivo 
utilizados en sistemas de computadores, recoñecendo a súa 
importancia na custodia da información.

TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria utilizados en 
computadores, analizando os parámetros que as definen e a súa 
achega ao rendemento do conxunto.

B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, 
como instrumentos de resolución de problemas específicos.

TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxelas e /ou extrae 
información, realizando consultas, formularios e informes.

TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, 
aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o 
destinatario.
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TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren texto, imaxes e 
elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao público obxectivo 
ao que se destina.

TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utilización de follas 
de cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e gráficos.

TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar 
ideas.

TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando programas de edición de ficheiros multimedia.

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.

TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con 
fíos e sen eles, e indica posibles vantaxes e inconvenientes.

TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten 
configurar redes de datos, indicando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes principais.

B5.1. Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis 
frecuentes que se presentan ao traballar con estruturas de 
datos.

TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sinxelos, elaborando os correspondentes 
diagramas de fluxo.

B5.2. Analizar e resolver problemas de tratamento de 
información, dividíndoos en subproblemas e definindo 
algoritmos que os resolven.

TIC1B5.2.1. Escribe programas que inclúan bucles de programación 
para solucionar problemas que impliquen a división dun conxunto 
en partes máis pequenas.

B5.5. Realizar pequenos programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos á solución 

TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplicación sinxelos nunha 
linguaxe determinada que solucionen problemas da vida real.
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de problemas reais.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:

A cualificación do traballo practico da aula valerá un 60 por 
cento da nota. A partir das anotacións de seguimento das 
prácticas, terase en conta de xeito proporcional á dificultade 
da práctica os aspectos seguintes:

- Corrección do resultado 50%

- Autonomía no desenvolvemento da práctica 30%

- Rapidez de execución 20%

A cualificacion das probas escritas será dun 40 por cento da 
nota.

O metodo de calificación nestas probas será:

Inferior a 4 se non ten acadado os criterios de avaliación 
minimos que se enumeran a continuación dependendo do 
peso do criterio.

De 5  se se obteñen a lo menos a metade dos obxectivos 
plantexados nas probas.

De 6 a 10 segundo a proporción de obxectivos plantexados 
acadados e a sua calidade de execución.

Para acadar a avaliación positiva o alumno terá que acadar 
un minimo de 4 en ambalas duas partes, probas escritas e 



parte práctica.

Instrumentos:
Probas escritas e parte práctica.

Cualificación
final

Os alumnos que aprobaran as duas promeiras avaliacións, e non
entregen ningunha das tarefas da terceira, obterán como nota 
final a nota da segunda.
Aqueles que entreguen tarefas , obterán a mellor nota entre a 
segunda e a nota media das tarefas.

Proba
extraordinar

ia de
setembro

Os alumnos que aprobaran as duas promeiras avaliacións, e non
entregen ningunha das tarefas da terceira, obterán como nota 
final a nota da segunda.
Aqueles que entreguen tarefas , obterán a mellor nota entre a 
segunda e a nota media das tarefas.

Alumnado
de materia
pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades Tarefas la plataforma online moodle.
Metodoloxía

(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

As tarefas serán autogiadas.
Manterase contacto constante cos alumnos por email

Materiais e
recursos

Documentación en pdf.
Enlace a recursos online
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Plataforma moodle.
Correo electrónico.

Publicidade 
Plataforma moodle.
Correo electrónico.
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