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TICs – 1º BAC 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 
Considéranse estándares de aprendizaxes e competencias imprescindibles dos relacionados na 

programación didáctica do curso 2019-2020 e periodizados para a 3ª avaliación, os que se recollen na 

seguinte táboa: 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
comunicar ideas 

Realiza pequenas películas integrando son, vídeo 
e imaxes, utilizando programas de edición de 
ficheiros multimedia 

B4.1. Analizar as principais topoloxías utilizadas no 
deseño de redes de computadores, 
relacionándoas coa área de aplicación e coas 
tecnoloxías empregadas. 

Debuxa esquemas de configuración de pequenas 
redes locais, seleccionando as tecnoloxías en 
función do espazo físico dispoñible. 

B5.2. Analizar e resolver problemas de tratamento 
de información, dividíndoos en subproblemas e 
definindo algoritmos que os resolven. 

Obtén o resultado de seguir un pequeno 
programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións. 

B5.4. Coñecer e comprender a sintaxe e a 
semántica das construccións básicas dunha 
linguaxe de programación. 

Define o que se entende por sintaxe dunha 
linguaxe de programación e propón exemplos 
concretos dunha linguaxe determinada. 

B5.5. Realizar pequenos programas de aplicación 
nunha linguaxe de programación determinada e 
aplicalos á solución de problemas reais. 

Realiza programas de aplicación sinxelos nunha 
linguaxe determinada que solucionen problemas 
da vida real. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise das distintas tarefas e proxectos realizados polo alumnado por medios 
telemáticos, ou de chegar a ser posible, presenciais. 

Instrumentos: 
▪ Asistencia e participación ás sesións programadas 
▪ Entrega das tarefas propostas 
▪ Realización dos proxectos programados 

Cualificación final 

Non hai alumnado con algunha das avaliacións anteriores suspensa. A cualificación final 
será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, e á mesma, poderáselle sumar 
ata 1 punto no caso de superar satisfactoriamente as tarefas de repaso, reforzo e 
ampliación programadas durante o terceiro trimestre. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non se contempla. Non hai alumnos/as nesta situación 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Non se contempla. Non hai alumnos/as nesta situación 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non se contempla. Non hai alumnos/as nesta situación 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non se contempla. Non hai alumnos/as nesta situación 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades  

Repaso e reforzo: Elaboración de novas tandas de exercicios sobre aqueles contidos 
menos desenvolvidos durante os dous primeiros trimestres. 
Ampliación: Dado que a totalidade dos/as alumnos/as teñan superadas as dúas 
primeiras avaliacións, unha vez feitas as actividades de repaso e reforzo, 
procedeuse a tratar novos contidos conforme ao criterio indicado no apartado 1. 
As actividades propostas neste contexto foron a realización de novos exercicios e a 
execución de novos proxectos  

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Tras comprobar que todo o alumnado da materia dispón da conectividade 
suficiente, procedeuse a colgar na aula virtual todos os materiais de apoio e as 
actividades propostas 
A entrega de tarefas faise a través do servizo de correo electrónico 
Incorporouse á nosa metodoloxía o servizo de videoconferencia a través da 
plataforma Webex 
O contacto co profesor e a asistencia na resolución de dúbidas foi a través de do 
servizo de videoconferencia, mensaxería instantánea e correo electrónico. 

Materiais e recursos Aula virtual do centro, plataforma Webex e correo electrónico 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Infórmase ao alumnado por medio da aula virtual e ás familias pola publicación 
deste documento na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


