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

1ª AVALIACIÓN

B2.1.  Utilizar  e  configurar  equipamentos  informáticos,
identificando  os  elementos  que os  configuran e  a  súa
función no conxunto.

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

CD – CMCCT - CAA

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

CD - CMCCT

B2.4.  Coñecer  a  arquitectura  dun  computador,
identificando os seus compoñentes básicos,  e describir
as súas características.

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

CD - CMCCT.

B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para
a produción de documentos.

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.

CD – CMCCT – CCL – CAA – CSIEE
- CCEC

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

CD – CMCCT – CCL - CSIEE

2ª AVALIACIÓN

B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e
desenvolver capacidades para integralos en diversas
producións.

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.

CD –  CMCCT –  CCL  –  CAA  –
CSIEE – CCEC – CSC

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.

CD – CMCCT – CCL – CAA - 
CSIEE
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AMPLIACIÓN  A DESENVOLVER PARA ALUMNADO  APROBADO

B2.5.  Analizar  os  elementos  e  os  sistemas  que
configuran a comunicación con fíos e sen eles.

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

CD – CMCCT - CCL

B4.1.  Adopta  condutas  de  seguridade  activa  e
pasiva na protección de datos e no intercambio de
información.

TICB4.1.1.  Analiza  e  coñece  dispositivos  físicos  e
características  técnicas,  de  conexión  e  de  intercambio  de
información entre eles.

CD - CMCCT.

B4.1.  Adopta  condutas  de  seguridade  activa  e
pasiva na protección de datos e no intercambio de
información.

TICB4.1.2.  Coñece  os  riscos  de  seguridade  e  emprega
hábitos de protección adecuados.

CD - CMCCT

TICB4.1.3.  Describe  a  importancia  da  actualización  do
software  e  do  emprego  de  antivirus  e  de  devasas  para
garantir a seguridade.

CD – CMCCT - CCL
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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 tarefas e probas realizados
polos alumnos/as.

Instrumentos:
Probas telemáticas de nivel
Tarefas realizadas correctamente.
Interacción co profesor (consulta de dúbidas, participación activa).
Participación activa nas videoconferencias que se realicen.

Cualificación final

2.1 -ALUMNADO QUE PARTE COA 1ª E 2ª AVALIACIÓN APROBADAS
A media das avaliacións presenciais poderase mellorar (nunca empeorar) coa
media  obtida  na realización  de  probas  de  nivel  e/ou  tarefas  de  reforzo  e
ampliación  realizadas durante o período do 3º trimestre (NOTA C).
O cálculo da nota da avaliación ordinaria será:

Nota final=(1ªav+2ªav + NOTA C)/3

2.2 -ALUMNADO QUE PARTE COA 1ª E/OU 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA
Cada unha das avaliacións suspensas poderase recuperar calculando a media
das tarefas e probas de nivel correspondentes aos mínimos imprescindibles
indicados no apartado 1 deste documento (NOTA R=recuperación de aval.
suspensas).
Cálculo da nota da avaliación ordinaria :

• Se a nota R é menor de 5   usarase a maior entre R e a nota presencial
para o cálculo da nota media final.

Nota final=((1ªav+2ªav)/2)
• Se a  nota  R  é  igual  ou superior  que 5   a  nota  que  se  usará  nesa

avaliación  recuperada para  o  cálculo  da  avaliación  ordinaria  será  5
salvo no caso seguinte:

Se a nota R é igual ou superior a 5 e ademais o alumno/a obtase
por  traballar  nas  actividades  e  probas  de  reforzo  e  ampliación
obterá  unha  nota  por  elas  (NOTA  C)  do  mesmo  xeito  que  o
alumnado xa aprobado (apartado 2.1) .
O cálculo da nota da avaliación ordinaria será:

Nota final=(1ªav+2ªav+NOTA C)/3
Tendo  presente  que  a  nota  das  avaliacións  recuperadas  para  efectuar  o
cálculo é un 5.
 

Proba
extraordinaria de

setembro 

Realizarase unha proba presencial (se é posible) ou telemática que abarque 
os mínimos imprescindibles que constan no apartado 1 do presente 
documento.



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

Actividades

- Test de contidos, exercicios e cuestionarios de diversa índole relacionados 
cos estándares imprescindibles e as súas competencias básicas asociadas.
-  Realización de probas  telemáticas para comprobar o nivel de asimilación e 
afondamento no traballo realizado.  

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

1. Todo o alumnado ten conectividade.
2. O alumnado recibe as tarefas dos estándares de aprendizaxe no que

imos  traballar  neste  trimestre  mediante  correo  electrónico  e
indícaselle os contidos a repasar necesarios para realizala con éxito.
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 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).

6. Realízanse  probas  telemáticas  sobre  as  tarefas  realizadas  para
comprobar o grao de asimilación.

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 dentro da sección do 
departamento de Tecnoloxía.
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