
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Empregar software específico para a realización de presentacións 
multimedia que inclúan texto, imaxes, son, música e transicións para a 
comunicación da información. 

Elabora presentacións multimeda que integren texto, imaxes e son aplicando 
as posibilidades do programa empregado para acadar o obxectivo 
comunicativo de transmitir a mensaxe axeitada ao público ao que se destina, 
empregando software de escritorio e aplicacións web. 

Seleccionar recursos con licenza libre para incluír nos traballos.  
Busca e selecciona axeitadamente a información necesaria para os seus 
traballos. 
Busca, selecciona e emprega recursos con licenza libre nos seus traballos. 

Referenciar axeitadamente os recursos empregados (textos, imaxes e 
sons) incluídos nos seus traballos multimedia. 

Referencia correctamente os recursos atopados na rede (textos, imaxes e 
sons) cando os emprega nos seus traballos. 

Empregar as normas de netiqueta na súa participación en foros e chats. Participa activamente nos foros da aula respectando as normas de netiqueta. 

Traballar con distintos tipos de arquivos, recoñecelos segundo a súa 
extensión e cambialos de formato segundo as necesidades de 
publicación. 

Identifica o tipo de arquivo a partir da súa extensión. 

Cambia o formato do arquivo (convirte documentos de calquera formato a 
pdf) 

Realiza capturas de pantalla para incluílas nos traballos. 

Utilizar os procesadores de texto para a realización de informes, 
axustándose ao formato requirido (características da fonte e deseño de 
páxina) e inserindo os elementos solicitados (imaxes, táboas, gráficos, 
ligazóns, encabezados e pés de páxina ecuacións e símbolos) 

Elabora informes de texto que integren ademais imaxes aplicando as 
posibilidades da aplicación tendo en conta ao destinatario, empregado 
software de escritorio e recursos web. 

Configurar computadores e equipamentos informáticos identificando 
os subsistemas que os componen e relacionando cada elemento coas 
prestacións do conxunto. 

Describe as características dos subsistemas que compoñen un ordenador 
identificando os seus principais parámetros de funcionamento. 
Describe os sistemas de almacenamento masivo empregado en sistemas de 
ordenadores. 
Describe os tipos de memoria empregados en ordenadores analizando os 
parámetros que as definen e a súa achega ao funcionamento do conxunto. 

Empregar elementos gráficos en 2D 

Utiliza software específico para axustar elementos gráficos ás necesidades 
das súas producións multimedia.  
Emprega programas de deseño gráfico para baixar a resolución ás imaxes que 
emprega nos seus traballos. 
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Utilizar software tipo folas de cálculo para realización de informes 
numéricos axustándose ao formato requirido. 

Describe as funcionalidades dunha folla de cálculo. 
Elabora arquivos tipo folla de cálculo con distintas follas, con resultados 
textuais, numéricos e gráficos. 
Asigna un formato determinado as celas da folla de cálculo. 
Emprega fórmulas nas follas de cálculo. 
Da formato aos seus traballos con follas de cálculo: combina celas, centra, 
emprega distintos tipos de letra e formatos. 

 

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

Avaliación 

Procedementos:  
Análise das producións virtuais do alumando a través da aula virtual da asignatura  
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=462 
coa que se ven traballando desde principio de curso. 

Instrumentos: 
O caderno de traballo virtual, no que se refire á resolución de cuestións e á organización da 
información. (Suporá o 70 % da cualificación) 
A participación nos foros no sentido de crear e compartir coñecemento. (Suporá o 30% da 
cualificación) 

Cualificación  

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final de curso calcularase a partir da media aritmética das 1ª e 2ª avaliación 
obtida de XADE que será maiorada co 25% da cualificación obtida nas tarefas e foros 
realizadas na aula virtual a partir do 14 de abril. 
Se esta cualificación final é igual ou superior a 5 ademais terase en conta que a: 

Lectura e entrevista do libro de lectura “Roncero, C. (2009). Clara dice.  E-Litterae” 
 na primeira avaliación, supón un incremento da media dun 10% 

Lectura e entrevista do libro de lectura “Roncero, C. (2009)Clara dice.  E-Litterae” na segunda 
avaliación, supón un incremento da media dun 5% 
. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro realizarase a través dunha tarefa de entrega de 
ficheiros e un cuestionario ámbolos dous a realizar na plataforma MOODLE. Sendo a 
cualificación final a media das dúas probas. 

Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe de aplicación serán os 
contemplados neste documento. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede, non hai alumnado con materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 
Non procede, non hai alumnado con materia pendente. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede, non hai alumnado con materia pendente. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=462
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

1. Tarefas de actualización de ficheiros: 
A partir do traballo con textos facilitados pola docente a través da aula virtual. 

• Elaboración de follas de cálculo segundo determinadas premisas. 

• Elaboración de documentos de textos cos formatos determinados. 

• Elaboración de presentacións multimedia con transicións e música. 

• En todos os casos incluiranse imaxes, previa modificación da resolución, obtidas 
de bancos de imaxes con licenza libre (identificar dita licenza) e con atribución 
da autoría. 

• Realización de referencias bibliográficas e cita, dos textos traballados. 
2. Foros de traballo colaborativo sobre a actividade que se estea realizando esa 

semana para a construción de coñecemento colectivo. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

O 100% do alumnado ten conectividade e medios necesarios para realizar as tarefas. 
Cada semana, a través do “foro de novas” do curso da asignatura na aula virtual 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=462  
danse instrucións para o traballo semanal, con ligazóns ás tarefas, documentos e 
recursos necesarios. Ademais establécese un foro de traballo colaborativo entre o 
alumnado que tamén se enlaza a través do “foro de novas”. 
A docente está dispoñible para consulta de dúbidas a través da mensaxería da propia 
aula virtual, do correo electrónico pilaranta.titoria@gmail.com e 
pilaranta@edu.xunta.gal en todo momento e do curso en GOOGLE CLASSROOM 
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTE1Nzc5NjBa no que o 100% do 
alumnado está matriculado. 
As tarefas están deseñadas para servir de reforzo e ampliación do traballado no 
primeiro e segundo trimestre ao tempo que serven de recuperación das avaliacións 
suspensas. 
A metodoloxía que se segue é a de traballo colaborativo a través da rede. A partir da 
análise dos recursos aportados pola docente o alumnado ten que transformar a 
información e elaborar documentos de texto, follas de cálculo ou presentacións 
multimedia, colaborando a través dos foros de traballo colaborativo semanais.  
Puntualmente, en caso de necesitar aportar información relevante que non é fácil 
facelo por escrito a través da aula virtual ou que o alumnado solicite se realizan 
videoconferencias a través de Webex. 

Materiais e 
recursos 

Documentos e ligazóns achegadas a través da aula virtual (curso 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=462 
) 
Tarefas e foros no mesmo curso. 
Correo electrónico. 
GOOGLE CLASSROOM https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTE1Nzc5NjBa 
Videoconferencias a través de Webex 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=462
mailto:pilaranta.titoria@gmail.com
mailto:pilaranta@edu.xunta.gal
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTE1Nzc5NjBa
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=462
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTE1Nzc5NjBa
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4. Información e publicidade 

Información 
ao 

alumnado e 
ás familias 

Comentaranse todas estas medidas nunha videoconferencia e se publicará o 
documento na aula virtual, preiva comunicación no foro de novas 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=462  

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e no curso da asignatura na aula 
virtual. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=462

