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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: Diagramas de fluxo

PROB1.1.1.. Elabora diagramas de fluxo para deseñar e 
representar algoritmos.

Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos.

Bloque 2: Programación por bloques

PROB2.1.1 - Describe o comportamento dos elementos básicos
da linguaxe.

Describe  o  comportamento  dalgúns  dos  elementos  básicos  da

linguaxe.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise das producións dos alumnos/as. 

Instrumentos: fichas.

Cualificación
final

A nota final da cada alumno/a será a media aritmética das
notas da primeira e segunda avaliacións.

O  alumnado  poderá  mellorar  a  calificación  obtida  nesas
avaliacións mediante a realización de novas fichas referentes ás
mesmas,  que  seránlles  entregadas  no  transcurso  do  3ª
trimestre. 
A nota obtida na valoración desas fichas reemplazará a nota
anterior sempre que esta última sexa unha valoración superior á
anterior. No caso contrario a nota permanecerá inalterada.
A realización  e  presentación desas  fichas  será  imprescindible
para o alumnado con avaliacións pendentes, para poder acadar
así unha media de 5  en xuño.
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Proba
extraordinaria
de setembro 

O alumnado que non acade polo procedemento anterior unha
calificación  de  5  ou  superior  será  convocado  a  unha  proba
extraordinaria en setembro.

Avaliación de
materia

pendentes

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
Faranse actividades de repaso dos contidos das dúas primeiras avaliacións, mediante o 
cubrimento de fichas con cuestións referentes aos temas correspondentes.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todos/as dispoñen de conectividade. 
Recibirán por correo electrónico as fichas en formato PDF e deberán envialas contestadas ao 
mesmo correo.

Materiais e recursos Un móbil, folios A4  e un bolígrafo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Mediante correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

BL      O      Q      U      E         2      :   Expresión e comunicación técnica

 B2.1.      Representar     obxectos  mediante vistas e perspectivas
aplicando criterios de normalización e escalas.

 TEB2.1.1.    Representa    mediante  vistas  e perspectivas  obxectos  e
sistemas técnicos, mediante esbozos e empregando criterios normalizados
de  cotación  e escala.

BL      O      Q      U      E         4      :   Máquinas e sistemas: estruturas

 B4.1.  Analizar  e  describir  os esforzos aos que están sometidas as
estruturas, experimentando en prototipos.

 TEB4.1.1.  Describe audiovisual ou  dixital, as características  propias  que
configuran os tipos de estruturas, apoiándose en información escrita.

 TEB4.1.2.  Identifica  os  esforzos característicos  e  a súa transmisión nos
elementos que configuran a estrutura.

BL      O      Q      U      E         4      :   Máquinas e sistemas: mecanismos

  B4.3. Mecanismos de transmisión e transformación do movemento
en máquinas e sistemas.

 TEB4.2.1.     Describe,     mediante información  escrita  e  gráfica, como
transforman e transmiten o movemento  distintos mecanismos.

 TEB4.2.2. Calcula a relación de  transmisión  de  elementos  mecánicos
como as poleas e as engrenaxes.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: fichas.

Cualificación
final

 
A nota final da cada alumno/a será a media aritmética das
notas da primeira e segunda avaliacións.

O  alumnado  poderá  mellorar  a  calificación  obtida  nesas
avaliacións mediante a realización de novas fichas referentes ás
mesmas,  que  seránlles  entregadas  no  transcurso  do  3ª
trimestre. 
A nota obtida na valoración desas fichas reemplazará a nota
anterior sempre que esta última sexa unha valoración superior á
anterior. No caso contrario a nota permanecerá inalterada.
A realización  e  presentación desas  fichas  será  imprescindible
para o alumnado con avaliacións pendentes, para poder acadar
así unha media de 5  en xuño.
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Proba
extraordinaria
de setembro 

O alumnado que non acade polo procedemento anterior unha
calificación  de  5  ou  superior  será  convocado  a  unha  proba
extraordinaria en setembro.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Os mesmos do apartado 1.

Criterios de cualificación:

O procedemento de cálculo da nota ordinaria será análogo ao
do curso de referencia. En base ao traballo presentado, cada
alumno/a terá unha nota da 1ª aval. e unha nota da 2ª aval. 
A  nota  de  xuño  será  a  media  aritmética  de  ámbalas  dúas
notas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Os mesmos do apartado 2.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
Faranse actividades de repaso dos contidos das dúas primeiras avaliacións, mediante o 
cubrimento de fichas con cuestións referentes aos temas correspondentes.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todos/as dispoñen de conectividade. 
Xa recibiron as fichas en formato PDF e deberán envialas contestadas ao mesmo correo.

Materiais e recursos Un móbil, folios A4  e un bolígrafo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Mediante correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

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

MATERIA



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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO:
CURSO:
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 UD             2      :    Os Plásticos

1. Analizar as propiedades  dos materiais utilizados na  construción  de
obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en relación
coas propiedades que  presentan  e as modificacións  que se poidan
producir.

1.1. Recoñece a natureza, procedencia e
obtención dos plásticos.

1.2. Describe as características propias dos materiais de uso técnico, 
comparando as súas propiedades.

2. Clasificar os plásticos en  termoplásticos, termoestables  e
elastómeros, e coñecer as súas aplicacións básicas.

2.1. Recoñece as características dos plásticos termoplásticos, termoestables e
elastómeros.
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UD             3      :    Materiais de Construcción

1. Analizar  as  propiedades  dos  materiais  utilizados  na  construción de
obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en relación
coas  propiedades  que  presentan e  as  modificacións  que se poidan
producir.

1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico,
comparando as súas propiedades.

UD             5      :    Producción de Enerxía Eléctrica

1.    Coñecer  a relación  entre   a   enerxía   e   o  traballo, a
importancia  da  enerxía nuclear, así como  a  diferenza  entre
enerxías renovables        e        non renovables     identificando
os recursos  naturais  dos  que  proceden e os  aparellos  ou
sistemas que permiten o seu aproveitamento.

1.1. Explica coas súas palabras o principio de conservación da 
enerxía.

1.2. Diferencia as fontes de enerxía renovables das non renovables

 sinalando o tipo de enerxía.

1.3. Recoñece e explica sistemas e condicións que permiten a 
transformación dos recursos naturais en enerxía aproveitable.

1.4. Indica as vantaxes e inconvenientes das enerxías renovables fronte  
 ás non renovables.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: fichas.

Cualificación
final

  A nota final da cada alumno/a será a media aritmética   
das notas da primeira e segunda avaliacións.

O  alumnado  poderá  mellorar  a  calificación  obtida  nesas
avaliacións mediante a realización de novas fichas referentes ás
mesmas,  que  seránlles  entregadas  no  transcurso  do  3ª
trimestre. 

A nota obtida na valoración desas fichas reemplazará a nota
anterior sempre que esta última sexa unha valoración superior á
anterior. No caso contrario a nota permanecerá inalterada.
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A ficha do tema “Comunicacións á Distancia”, impartido na 2ª
avaliación, servirá para mellorar a nota da 2ª avaliación ata un
máximo de 3 puntos.

A  realización  e  presentación desas  fichas  será  imprescindible
para o alumnado con avaliacións pendentes, para poder acadar
así unha media de 5  en xuño.

Proba
extraordinaria
de setembro 

O alumnado que non acade polo procedemento anterior unha
calificación  de  5  ou  superior  será  convocado  a  unha  proba
extraordinaria en setembro.

Avaliación de
materia

pendentes

Sólo hai un alumno con esta materia pendente e xa acadou o 
aprobado resolvendo actividades que lle fun expoñendo 
mediante fichas.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
Faranse actividades de repaso dos contidos das dúas primeiras avaliacións, mediante o 
cubrimento de fichas con cuestións referentes aos temas correspondentes.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todos/as dispoñen de conectividade. 
Xa recibiron as fichas en formato PDF e deberán envialas contestadas ao mesmo correo.

Materiais e recursos Un móbil, folios A4  e un bolígrafo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Mediante correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa va para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES ESPIÑEIRA
CURSO: 4º ESO
MATERIA: Tecnoloxías da Información e da Comunicación
DEPARTAMENTO: Tecnoloxía
DATA: 10/05/2020



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

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

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais. CD
CSC

TICB1.1.2. Aplica polí cas seguras de u lización de contrasinais para a protección da 
información persoal.

CD
CMeCBCT

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

TICB1.2.1. Realiza ac vidades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade 
e o intercambio de información.

CD
CSC
CAA

CCeEC

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

TICB1.3.1. Consulta dis ntas fontes e navega coñecendo a importancia da iden dade 
dixital e os pos de fraude da web.

CD
CSC
CAA

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais 
de libre distribución.

CD
CSC

CCeEC

. B2.1. U lizar e configurar equipamentos 
informá cos, iden ficando os elementos que os 
configuran e a súa función no conxunto. 

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

CMeCBCT
CAA

TICB2.1.1. Configura elementos básicos do sistema opera vo e de accesibilidade do 
equipamento informá co.

CD
CMeCBCT

▪ B2.3. U lizar so ware de comunicación entre 
equipamentos e sistemas.

TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de 
comunicación entre disposi vos.

CD
CMeCBCT

▪ B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, 
iden ficando os seus compoñentes básicos, e 
describir as súas caracterís cas.

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes sicos dun computador, as súas 
caracterís cas técnicas e as conexións entre eles.

CD
CMeCBCT

▪ B3.1. U lizar aplicacións informá cas de 
escritorio para a produción de documentos.

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informá cas que 
facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades 
de deseño, e interactúa con outras caracterís cas do programa.

CD
CMeCBCT

CCL
CAA

CSIEE
CCeEC

▪ B3.2. Elaborar con dos de imaxe, audio e vídeo, TICB3.2.1. Integra elementos mul media, imaxe e texto na elaboración de CD
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e desenvolver capacidades para integralos en 
diversas producións.

presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público obxec vo a 
quen vai dirixido.

CMeCBCT
CCL
CAA

CSIEE
CceEC  /  CSC

▪ B4.1. Adopta condutas de seguridade ac va e 
pasiva na protección de datos e no intercambio 
de información.

TICB4.1.1. Analiza e coñece disposi vos sicos e caracterís cas técnicas, de conexión e 
de intercambio de información entre eles.

CD
CMeCBCT

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

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do so ware e do emprego de 
an virus e de devasas para garan r a seguridade.

CD
CMeCBCT

CCL

▪ B5.1. U lizar disposi vos de intercambio de 
información coñecendo as caracterís cas da 
comunicación ou da conexión entre eles. 

TICB5.1.1. Realiza ac vidades que requiren compar r recursos en redes locais e virtuais.

CD
CMeCBCT

CAA
CSC

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

TICB5.3.1. Par cipa colabora vamente en diversas ferramentas das TIC de carácter 
social e xes ona os propios.

CD
CMeCBCT

CCL
CAA

CSIEE  /  CSC

B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas 
que permitan a accesibilidade ás producións 
desde diversos disposi vos móbiles.

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en dis ntas plataformas nas que está 
rexistrado/a e que ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

CD
CMeCBCT

CCL
CAA
CSC

▪ B6.2. Empregar o sen do crí co e desenvolver 
hábitos adecuados no uso e no intercambio da 
información a través de redes sociais e 
plataformas.

TICB6.2.1. Par cipa ac vamente en redes sociais con criterios de seguridade.

CD
CMeCBCT

CCL
CAA

CSIEE /  CSC

▪ B6.3. Publicar e relacionar mediante 
hiperligazóns información en canles de con dos 
mul media, presentacións, imaxe, audio e vídeo.

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de con dos mul media para aloxar materiais 
propios e enlazalos noutras producións.

CD
CMeCBCT

CCL
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O alumnado realizará diversas ac vidades, que deberá subir á súa clase 
de TIC na aplicación de Classroom. Alí quedarán almacenados para 
consulta e posterior avaliación da profesora. 
As tarefas deseñadas para o terceiro trimestre serán de carácter 
obrigatorio para aqueles/as alumnos/as con algunha das avaliacións 
anteriores suspensas, e de carácter voluntario para o resto. Así, para os 
primeiros terán a valoración de recuperación, mentres que para os 
segundos serán unha oportunidade de subir a media do curso.
No enunciado de cada unha das ac vidades inclúense as ligazóns de 
interese.
Como non vai haber probas nin controis, na terceira avaliación 
valoraranse os traballos cun peso dun 80% sobre a nota, deixando o 20 
restante para con dos ac tudinais.
Para a avaliación dos traballos terase en conta o grado de complexidade,  
a presentación, o esforzo e o axuste ás especificacións en cada caso.

   Instrumentos:
Traballos de edición dixital: individuais que se desenvolverán na casa 
supervisados pola profesora a través de Classroom e que ocuparán varias 
sesións. Requiren unha sesión previa de con dos na que se exporán os 
requisitos do traballo. 
Para a avaliación dos traballos poderanse empregar:
Guías de observación e Rúbricas.

Cualificación
final

A nota final do curso establecerase como unha media das notas da 1ª e 
da 2ª avaliacións, redondeando ó enteiro máis próximo.
Para o alumnado con algunha avaliación suspensa a 3ª será de 
recuperación. Así,  a nova nota de cualificación subs tuirá á nota anterior
sempre que sexa superior á non superada con anterioridade.
Para o alumnado coas dúas primeiras aprobadas a 3ª avaliación 
brindaralles a oportunidade de poder subir a media do curso ata un 
máximo de 2 puntos.
É necesario que o alumno ou alumna teña superados os con dos e 
competencias das dúas primeiras avaliacións para superar o curso.
Aprobarase cunha nota igual ou superior a un 5. 

Proba
extraordinaria
de setembro

No caso de materia pendente para setembro o requisito para aprobar 
será a presentación dun traballo proposto no mes de xuño e que deberán
presentar a través de Classroom ou por correo electrónico 
(plas caespineira@gmail.com) antes da data fixada para a proba de 
setembro no calendario escolar.
O traballo versará sobre os con dos non superados e será prác co, 
incidindo na competencia dixital.
Aprobarase cunha nota igual ou superior a un 5. 



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

Ac vidades 

Ac vidades de recuperación: 
Orientadas a alumnado coa segunda suspensa.
Formarán parte dun traballo prác co no que o lumnado deberá 
aplicar a aprendizaxe dos con dos non superados.
Ac vidades ampliación:
Orientadas a todo o alumnado que cursa a materia.
Trátase de exercicios aillados de inves gación sobre o 
funcionamento das  redes sociais aprobeitando a situación de 
confinamento. Estas ac vidades axudarán a subir nota.

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

O alumnado realizará diferentes tarefas en plataformas dixitais. Logo 
deberá subilas á súa clase de TIC en Classroom, mediante arquivos 
pdf, jpg, png, mp4, cues o narios en Drive ou ligazóns, segundo o 
caso. Alí quedarán almacenadas para ser consultadas e avaliadas 
posteriormente pola profesora.
Tamén se terá en conta o correo electrónico como outra vía de 
comunicación, e puntualmente se establecerá contacto por 
videoconferencia a través de Webex.

O enunciado e publicación das primeiras ac viddes ten unha 
frecuencia semanal, respectando o horario das clases. Esta din´mica 
interrómpese coa publicación do enunciado do traballo final, 
aproveitando a par r dese momento as sesións lec vas para facer 
seguimento ao alumnado ou resolver dúbidas.

Na publicación de cada ac vidade aparecen as instrucións, os 
arquivos adxuntos e as ligazóns necesarias para orientar e iniciar ao 
alumno/a no seu traballo de inves gación. Tamén se concreta a data 
de entrega, deixando unha marxe bastante considerable entre 
tarefas para non obstaculizar o traballo nas outras materias.

As ac vidades son individuais. Cada alumno/a elabora o seu material 
para presentar.

Aínda que só temos unha sesión semanal de clase por grupo, o 
contacto profesora alumnos/as é permanente, estando á súa 
disposición para resolver dúbidas ou solucionar problemas.

Salvando algúns problemas ao principio do confinamento, o total do 
alumnado dispón actualmente de conec vidade, polo que non houbo
que deseñar ningunha metodoloxía alterna va á comunicación 
dixital.

Materiais e recursos
Aplicacións para a xes ón das clases: Classroom
Almacenamento de documentos en Drive
Programas gratuitos de edición de imaxe bitmap: Gimp
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Programas gratuitos de edición de imaxe vector: Inkscape
Programas gratuitos de edición de texto: Open Office

  Aplicación para videoconferencia Webex
Correo electrónico plas caespineira@gmail.com

  Buscador de Google
   Youtube

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A profesora comunicará ao alumnado a través de Classroom a 
modificación da presente programación invitándoos a consultala la 
web do centro.

O seguimento do traballo semanal do alumnado será remi do ao 
tor do grupo nun informe orientado ás familias que será enviado 

cada domingo.

Publicidade Así  mesmo,  este  documento  será  enviado  á  dirección  do  centro
para a súa posterior publicación na páxina web. 
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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
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

TIC1B2.2.1.  Elabora un diagrama de estrutura dun sistema

operativo relacionando cada parte coa súa función.

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

TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, 
aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o 
destinantario.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: archivos de traballo e fichas.

Cualificación
final

  
A nota final da cada alumno/a será a media aritmética   
das notas da primeira e segunda avaliacións.

O  alumnado  poderá  mellorar  a  calificación  obtida  nesas
avaliacións  mediante  a  realización  de  tarefas  referentes  ás
mesmas,  que  seránlles  entregadas  no  transcurso  do  3ª
trimestre. 
A nota obtida na valoración desas fichas reemplazará a nota
anterior sempre que esta última sexa unha valoración superior á
anterior. No caso contrario a nota permanecerá inalterada.
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Proba
extraordinaria
de setembro 

Non terá lugar a avaliación extraordinaria de setembro dado
que  todo  o  alumnado  do  grupo  xa  acadou  unha  valoración
positiva. 

Avaliación de
materia

pendentes

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

Faranse  actividades  de  repaso  dos  contidos  das  dúas  primeiras  avaliacións,  mediante  o
cubrimento de fichas ou entrega de archivos informáticos con exercicios prácticos referentes
aos temas correspondentes.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todos/as dispoñen de conectividade. 
As actividades son lles comunicadas a través do correo e deben enviar os exercicios resoltos 
tamén ao mesmo correo.

Materiais e recursos Un computador, un móbil, folios A4 e bolígrafo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Mediante correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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