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

1ª AVALIACIÓN

B1.1. Describir as estruturas de almacenamento e analizar as características de
cada unha.

TIC2B1.1.1.  Explica  as  estruturas  de  almacenamento  para  diferentes
aplicacións tendo en conta as súas características.

B1.3.  Realizar  programas  de  aplicación  nunha  linguaxe  de  programación
determinada e aplicalos á solución de problemas reais.

TIC2B1.3.1.  Elabora  programas  de  mediana  complexidade  definindo  o
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente.

B1.4. Depurar programas informáticos, optimizándoos para a súa aplicación. TIC2B1.4.1.  Obtén  o  resultado  de  seguir  un  programa  escrito  nun  código
determinado, partindo de determinadas condicións.

B1.5. Analizar a importancia da protección da información na sociedade do
coñecemento, valorando as repercusións de tipo económico, social ou persoal.

TIC2B1.5.1.  Selecciona  elementos  de  protección  de  software  para  internet
relacionándoos cos posibles ataques.

2ª AVALIACIÓN

B2.3.  Analizar  e  utilizar  as  posibilidades  que  nos  ofrecen  as  tecnoloxías
baseadas  na  web  2.0  e  sucesivos  desenvolvementos,  aplicándoas  ao
desenvolvemento de traballos colaborativos.

TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos
de programación.

TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en
que esta se basea.

B2.1. Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa
web  social,  identificando  as  funcións  e  as  posibilidades  que  ofrecen  as
plataformas de traballo colaborativo.

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que
permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0.

MATERIA DE AMPLIACIÓN

B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual,
gráfica e multimedia, tendo en conta a quen van dirixidos e os obxectivos.

TIC2B2.1.1.  Deseña páxinas web analizando as  características  fundamentais
relacionadas  coa  súa  usabilidade,  tendo  en  conta  a  función  á  que  está
destinada.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. O/A 
alumno/a pode mellorar a súa cualificación coas actividades realizadas neste
último trimestre. 
Para elo terase en conta as destrezas acadadas coa supervisión e corrección 
dos traballos realizados polo alumnos/as.

Instrumentos:
Traballos elaborados. Terase en conta:

• Cumprimento básico das condicións da proposta. (5ptos)
• Calidade da presentación (1ptos)
• Orixinalidade (1pto)
• Grao de afondamento nos estándares co traballo elaborado (3ptos)

Cualificación final

ALUMNADO COA 1ª E 2ª AVALIACIÓN APROBADAS
A cualificación  final  do  curso  parte  inicialmente  da  media  aritmética das
cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
Esta  media  poderase  mellorar  nun  25%  coa  media  obtida  mediante  a
realización das tarefas encomendadas durante o período de confinamento.
Cada unha das tarefas será cualificada de 0 a 10 ptos segundo o indicado no
apartado anterior y obterase a media aritmética das tarefas.(NOTA C).
O cálculo da nota final será :

Nota final=((1ªev+2ªev)/2) + 25%(NOTA C)
Polo tanto todo o  alumnado pode mellorar a nota final que se obtén coas
dúas primeiras  avaliacións e, no peor dos casos, mantela.
ALUMNADO COA 1ª E/OU 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA
Non existe alumnado no grupo en estas condicións xa que todo o grupo ten
superadas a 1ª e 2ª avaliación

Proba
extraordinaria de

setembro 

Consistirá na realización dunha proba presencial (se é posible) ou telemática 
sobre as competencias mínimas imprescindibles da 1ª e 2ª avaliación que 
figuran no apartado primeiro deste documento.

Avaliación de
materia

pendentes

Non existe ningún alumno coa materia pendente de cursos anteriores.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
-Cuestións e tarefas sobre as ferramentas da web 2.0
-Elaboración dunha páxina web usando linguaxe HTML
-Maquetación da tarefa anterior mediante CSS,

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

1. Todo o alumnado ten conectividade.
2. O  alumnado  ten  os  contidos  (teoría  e  exercicios  resoltos)  dos

estándares de aprendizaxe no que imos traballar neste trimestre.  As
dúbidas que lles xurdan durante o traballo consúltanmas por correo e
son respondidas na maior brevidade (no mesmo día).

3. O alumnado que supera unha tarefa, pasa a seguinte. Ao alumnado
que non a supera,  infórmaselle  das  melloras  mínimas a  realizar  e
guiase na súa consecución.

4. No caso de que este non sexa quen de acadar a solución correcta,
envíaselle  unha  explicación  máis  detallada  ata  conseguir  que  ao
alumno/a non lle queden dúbidas (se fose necesario realízase una
videoconferencia para a explicación).

5. Cada alumno vai facendo as tarefas ao seu ritmo e non teñen unha
data  de  entrega  fixada  para  que  non  teñan  acumulación  de
actividades de distintas materias. No caso de que algún alumno/a se
atrase de forma excesiva, envíaselle un recordatorio e pregúntaselle
se ten algún tipo de problema co exercicio  (na  maioría dos casos
trátase de despistes ou esquecementos comprensibles).

Materiais e recursos

• Correo electrónico corporativo do instituto
• Sitio web do departamento.
• A  plataforma  de  videoconferencia  Cisco  webex  (no  caso  de  ser

preciso para algunha explicación máis detallada)
• Mensaxaría de Abalar (para contactar con algún alumno/a que non

responda ao correo).

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Este documento estará dispoñible para o alumnado e as familias na páxina 
web do centro e o profesor remitirá por correo electrónico a todos os 
alumnos do grupo.

Tamén se informará ao alumnado e familias de calquera dúbida ou 
aclaración que poidan ter con respecto ao indicado no presente documento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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