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TICs – 4º ESO 

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 

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

Emprega distintos medios de captura de imaxe, 
audio e vídeo, edita a información mediante 
diverso software específico e crea novos 
materiais en formatos diversos 

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

Integra e organiza elementos textuais e gráficos 
en estructuras hipertextuais. 

Deseña páxinas web e coñece os protocolos de 
publicación, baixo estándares adecuados e con 
respecto aos dereitos de propiedade 

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

Participa colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona 
os propios. 

B6.1. Desenvolver hábitos de uso de ferramentas 
que permitan a accesibilidade ás produccións 
desde diversos dispositivos móviles. 

Elabora materiais para a web que permitan a 
accesibilidade á información multiplataforma. 

B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver 
hábitos no uso e no intercambio da información a 
través das redes sociais e plataformas. 

Participa activamente en redes sociais con 
criterios de seguridade. 

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

Emprega canles de distribución de contidos 
multimedia para aloxar materiais propios e 
enlazalos noutras producións. 

 

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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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

• Envíase un email ó alumnado avisando da dispoñibilidade deste documento 
na páxina web do centro. 

• Mensaxe ás familias a través de Abalar. 

• Tamén a través das titorías, que manteñen un fío constante de 
comunicación coas familias. 

Publicidade • Publicación na páxina web do centro. 

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 


