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

B3.1. Utlizar aplicacións informátcas de escritorio ou eeb, como 
instrumentos de resolución de problemas específcos.

TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, 
aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o 
destnatario.
    • CD
    • CMCCT.
    • CCL
    • CAA
    • CSIEE
    • CSC
    • CCEC

TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren texto, imaxes e 
elementos multmedia, adecuando a mensaxe ao público obxectvo ao 
que se destna.
    • CD
    • CMCCT.
    • CCL
    • CAA
    • CSIEE
    • CSC
    • CCEC

TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utlización de follas de 
cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e gráfcos.
    • CD
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    • CMCCT.
    • CAA
    • CSIEE
    • CCEC

TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráfcos en 2D e 3D para comunicar 
ideas.
    • CD
    • CMCCT.
    • CCL
    • CAA
    • CSIEE
    • CSC
    • CCEC

TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes, 
utlizando programas de edición de fch eiros multmedia.
    • CD
    • CMCCT.
    • CCL
    • CAA
    • CSIEE
    • CSC
    • CCEC
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
- Análise de producións dos alumnos.
- Probas específcas.

Instrumentos:
- Resolución de exercicios e problemas.

Cualifcación fnal

Procedemento para obter a cualifcación fnal de curso: 
A nota da 3ª avaliación e fnal será a nota da 2ª avaliación, que poderá 
incrementarse ata en 2 puntos se o alumno entrega máis do 75% das tarefas
propostas, correctamente realizadas, e nos prazos indicados. Ou en 1 punto 
entregando o 50% da totalidade correctamente realizadas, ou entregando 
entre o 50% e o 75% das tarefas, correctamente resoltas e nos prazos 
indicados.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba obxectva tpo exame, que constará de seis exercicios práctcos, entre 
as que o alumno deberá escoller e realizar tres, que se valorarán, cada un 
deles, con tres puntos e medio (ata un máximo de dez puntos), e nos que se 
especifcarán os criterios de cualifcación (Resolución total ou parcial, 
corrección na execución, presentación gráfca, evidencias do proceso de 
resolución). 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

Criterios de cualifcación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

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

Actvidades

Recuperación: Sendo que o alumnado que suspendeu as dúas primeiras 
avaliacións non asistu a parte das clases presenciais e non entregou as 
tarefas de obrigada realización, disporanse na aula virtual os apuntamentos, 
materiais de apoio e instrucións para a realización destas tarefas, renovando 
o prazo de entrega das mesmas ata o día 15 de xuño. 
Repaso e reforzo: Repasaranse os contdos relatvos ao Bloque 3. Softare 
para sistemas informátcos:
  • B3.2. Elaboración de documentos mediante procesadores de texto.
  • B3.3. Elaboración de presentacións.
  • B3.4. Presentación ao público: conexión a un proxector e confguración. 
  • B3.5. Resolución de problemas mediante follas de cálculo.

  Ampliación: Impartranse novos contdos relatvos ao Bloque 3. Softare 
para sistemas informátcos:
    • B3.6. Deseño e edición de Imaxes en 2D e 3D.
    • B3.7. Creación de contdos audiovisuais. Elaboración de guións, captura de
son e de imaxes, edición e montaxe. 
    • B3.8. As redes de intercambio como fonte de recursos multmedia. 
Dereitos que amparan as producións alleas.
As actvidades consistran en tarefas práctcas relacionadas cos diferentes 
contdos; exercicios e traballos de aplicación e síntese, que o alumno deberá 
entregar a través da aula virtual nos prazos establecidos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

O alumnado da materia pode conectarse ao curso aberto na aula virtual do 
centro. Este alumnado fai uso habitual da aula ao longo de todo curso e 
accede aos apuntamentos, exercicios, presentacións, vídeo-leccións e 
materiais alí dispostos, como apoio e reforzo das clases presenciais.
Dispóñense no curso da aula virtual os apuntamentos, presentacións de 
resolución paso a paso e vídeo-exposicións necesarios para a realización das 
tarefas propostas semanalmente, procurando que o número de exercicios e 
prazos de entrega non sobrecarguen a labor do alumnado. 

Materiais e recursos
Dispóñense a través do curso na aula virtual apuntamentos, presentacións de
resolución paso a paso, ligazóns, vídeo-leccións e vídeo-instrucións para cada 
bloque de contdos e as correspondentes tarefas.

4. Información e publicidade
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Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación didáctca para a 3ª avaliación (Non 
presencial) porase en coñecemento do alumnado da materia mediante a 
súa publicación no curso “TIC I 1º BAC-adultos” da aula virtual do IES de Foz.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina teb do centro.
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