
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

BLOQUE 1: A SOCIEDADE DE INFORMACIÓN E O COMPUTADOR 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

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. 

• Describir a importancia das TIC no cambio social. 

• Diferenciar entre sociedade da información e a sociedade do 
coñecemento. 

• Describir o impacto das TIC na economía: novos sectores 
económicos 

• Relacionar a formación en TIC e a ocupación laboral 

CD  
CCL  
CSC 
CSIEE 

 

BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

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. 

• Distinguir os compoñentes principais da placa base. 

• Expresar a función dos compoñentes principais da placa base. 

• Coñecer os tipos de buses e as súas características principais. 

• Manexar as unidades básicas de medida da información. 

• Distinguir os periféricos, conectores e portos básicos. 

• Diferenciar entre o disco duro magnético e o disco de estado 
sólido. 

• Describir as características das memorias internas: RAM, SRAM, 
DRAM, ROM, EPROM, FLASH. 

• Describir as características das memorias externas: CD ROM, DVD, 
USB, tarxetas SD E MMC. 

 

CD  
CMCCT  
CCL 

B2.2. Instalar e utilizar software de propósito xeral e de 
aplicación, e avaliar as súas características e os 
contornos de aplicación. 

• Explicar, mediante un diagrama, as funcións principais dun 
sistema operativo.  

• Clasificar os principais sistemas operativos.  

• Coñecer as características principais dos sistemas operativos máis 

CD  
CMCCT 
CAA 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

empregados.  

• Realizar un diagrama de bloques da estrutura dun SO. 

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

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

• Elaborar documentos cun procesador de textos nos que haxa 
textos cun formato específico, táboas e  imaxes insertas. 

• Realizar presentacións diapositivas que conteñan cadros de texto, 
imaxes e  efectos multimedia. 

• Crear táboas cunha folla de cálculo que inclúan operadores, 
fórmulas e funcións.   

• Xerar un gráfico determinado, empregando unha folla de cálculo, 
a partires dunha táboa previamente creada. 

• Realizar debuxos e logotipos empregando un editor de gráficos 
vectoriais. 

• Realizar operacións de edición de imaxes empregando unha 
aplicación informática destinada a dito fin. 

• Realizar operacións de edición de son empregando unha 
aplicación informática destinada a dito fin. 

• Realizar  películas utilizando programas de edición de imaxes 
dixitais, de audio e de vídeo. 

 

CD   
CMCCT.  
CCL  
CAA  
CSIEE  
CSC  
CCEC 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

BLOQUE 4. REDES DE COMPUTADORES 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo 
Competencias 

clave 

B 4.1. Analizar as principais topoloxías utilizadas no 
deseño de redes de computadores, relacionándoas coa 
área de aplicación e coas tecnoloxías empregadas. 

• Coñecer o concepto de rede informática. 

• Identificar as diferentes aplicacións das redes informáticas. 

• Clasificar os distintos tipos de redes. 

• Clasificar os tipos de conexión de redes según a súa tipoloxía. 

CD  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

B4.2. Analizar a función dos equipos de conexión que 
permiten realizar configuracións de redes e a súa 
interconexión con redes de área extensa. 

• Clasificar os tipos de conexión inalámbricas. 

• Identificar e explicar os tres tipos  de cables máis coñecidos para 
redes: coaxial, trenzado, fibra óptica. 

• Identificar os conectores asociados aos cables anteriormente 
citados. 

CD  
CMCCT  
CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Intercambios orais ou escritos cos alumnos e alumnas a través da aula 
virtual, correo electrónico e vídeoconferencias. 
Análise das producións dos alumnos e alumnas. 
Valoracións por escrito 
Probas específicas 
Revisión de tarefas 

Instrumentos: 
Recollida de actividades 
Probas específicas 
Exposicións orais e debates 
Traballos de investigación 
Rexistro persoal 

Cualificación final 

   Distínguense os seguintes casos: 

• Se o alumno/a ten aprobados os 1º e 2º trimestre: realizarase a 
media aritmética das notas do 1º, 2º e 3º trimestre e compararase 
coa media aritmética das notas da 1º e 2º trimestre. A 
cualificación final será a nota máis alta. 

• Se o alumno/a ten suspensos o 1º e/ou 2º trimestre, poderanse 
recuperar ao longo do 3º trimestre cos instrumentos descritos. Se 
o alumno/a recupera os dous primeiros trimestres aplicaráselle o 
procedemento descrito no parágrafo anterior para o cálculo da 
cualificación final. Se o alumno/a non recupera os dous primeiros 
trimestres  a cualificación final obterase realizando  a media 
aritmética das notas máis altas do 1º e 2º trimestre. 

(Considérase que un trimestre está superado se se acada unha 
cualificación igual ou superior a 5.) 

     

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba presencial ou online dos contidos traballados na 1ª e 2ª  avaliación, 
atendendo á consecución de estándares mínimos expostos na presente 
documentación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado con esta materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
  Actividades de repaso, reforzo e recuperación dos contidos da 1ª e 2ª      
avaliación co obxetivo de que se acaden os estándares mínimos. 
  Actividades de ampliación de contidos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía será activa e participativa, realizando un seguimento  
personalizado ao alumnado a través da aula virtual do centro, do 
correo electrónico, a participación nas vídeoconferencias e na 
realización das actividades. 
A metodoloxía basearase nos pilares da “aula invertida” que lle 
permitirá ao alumnado traballar na casa mediante os recursos dixitais 
facilitados pola profesora. 
Facilitarase apoio e retroalimentación ao alumnado empregando as 
canles anteriormente citadas. 
Para o alumnado sen conectividade se achegará o material de 
traballo a través das canles de comunicación establecidas cos 
titores/as para que poidan traballar os contidos en papel. 

Materiais e recursos 

A través da aula virtual se exporán apuntamentos, actividades, 
vídeos, fotografías e outros recursos necesarios para acadar os 
estándares mínimos. 
Se proporcionará apoio e retroalimentación ao alumnado a través do 
servizo de mensaxería e foros da aula virtual e a través do correo 
electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información ao alumnado: aula virtual, correo electrónico, 
vídeoconferencias. 
Información ás familias: a través da titoría. 
 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


