
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: Ética e estética na interacción na rede 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

imprescindibles 

B1.1. Adoptar condutas e hábitos que 
permitan a protección do individuo na súa 
interacción na rede.  

• Respeta ás persoas e a súa privacidade en contornos virtuais 

• Cumpre normas básicas de utilización de contrasinais para a protección da 
información persoal 

CD 

CSC 

CD 

CMCCT 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e 
publicación de información dixital con 
criterios de seguridade e uso responsable. 

• Respeta os dereitos de autor e a propiedade intelectual en internet. 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos 
dos materiais aloxados na web. 

• É consciente da importancia da identidade dixital e coñece os principais tipos de 
fraude da web. 

• Recoñece a diferencia entre materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de 
libre distribución. 

CD 

CAA 

CSC 
CCEC 

Bloque 2: Computadores, sistemas operativos e redes 

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

• Realizar operacións básicas de organización e almacenamento da información 
acadando unha orde mínima na súa estrutura. 

• Configura as principais utilidades do sistema operativo e o seu mantemento 

CD 

CMCCT. 

CAA 

B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de 
software de propósito xeral. 

• Resolve problemas básicos ligados aos sistemas operativos e os progamas 
vinculados a estes 

CD 

CMCCT. 

CAA 

B2.3. Utilizar software de comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

• Coida e administra con responsabilidade o equipo da aula de informática e coñece 
algunha aplicación de comunicación entre dispositivos 

CD 

CMCCT. 

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

• Coñece os principais compoñentes físicos dun computador, as súas características 
técnicas e as conexións entre eles 

CD 

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

• Describe basicamente as formas de conexión na comunicación entre dispositivos 
dixitais. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

Bloque 3: Organización, deseño e produción de información dixital 

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

• Elaborar documentos de texto cun procesador de textos aproveitando as súas 
utilidades básicas como a inserción de táboas, imaxes e gráficos entre outras. 

• Realizar informes sinxelos cunha folla de cálculo no que se inclúan texto, resultados 
numéricos, función, fórmulas e gráficos. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

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

• Realizar presentacións sinxelas integrando texto con efectos e elementos multimedia 
-imaxe, audio, - adecuando a mesma ao público a quen vai dirixido 

• Capturar información multimedia e  procesala mediante programas de edición de 
imaxe e audio obtendo o resultado no formato desexado. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

CSC 

Bloque 4: Seguridade informática 

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

• Coñece os principais dispositivos físicos e as características técnicas do intercambio 
de información entre eles. 

• Identifica as principais ameazas á seguridade e as medidas básicas de seguridade 
pasiva e activa. 

• Recoñece a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de 
devasas para acadar seguridade 

CD 

CMCCT 
CCL 

Bloque 5: Publicación e deseño de contidos 

B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de 
información coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión entre eles. 

• Utilizar a rede local da aula de informática e/ou internet para obter e compartir 
información para o desenvolvemento de actividades. 

CD 

CMCCT. 

CAA 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL DE PONTECESO 
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: TIC 
 

  

 

CSC 

B5.2. Elaborar e publicar contidos na web 
que integren información textual, numérica, 
sonora e gráfica. 

• Publicar contidos sinxelos na web que integren texto e gráficos. 

• Deseñar unha páxina web sinxela respetando os estándares de públicación e os 
dereitos de propiedade. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
CCA 

B5.3. Coñecer os estándares de publicación 
e empregalos na produción de páxinas web e 
coas ferramentas das TIC de carácter social. 

• Colaborar nalgunha actividade utilizando unha ferramenta TIC de carácter social. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

Bloque 6: Internet, redes sociais e hiperconxión 

B6.3. Publicar e relacionar mediante 
hiperligazóns información en canles de 
contidos multimedia, presentacións, imaxe, 
audio e vídeo. 

• Utiliza algún canal de distribución de contido multimedia para aloxar material propio e 
enlazalos noutras producións. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CSC 
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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 expoñerán 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. 


