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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 
TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da 
información persoal. 

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

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

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

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade 
dixital e os tipos de fraude da web. 
TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e 
materiais de libre distribución. 

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

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da 
información. 
TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do 
equipamento informático. 

B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral. 
TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e 
os programas vinculados a estes. 

B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus 

compoñentes básicos, e describir as súas características. 
TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas 
características técnicas e as conexións entre eles. 

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

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que 
facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras 
posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa. 
TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que 
inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos. 
TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para 
consultar datos, organizar a información e xerar documentos. 

 

 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación sistemática 
Probas específicas 

Instrumentos: 
Cuestionarios, traballos e probas escritas. 

Cualificación 
final 

Posto que foi posible avaliar ao alumnado de forma completa tanto no 1º 
trimestre como no 2º, o procedemento para obter a cualificación final 
será:  
50% nota 1º trimestre + 50% nota 2º trimestre 
Os traballos desenvoltos no 3º trimestre servirán para subir a nota ao 
alumnado, naqueles casos onde poida demostrarse un traballo real. Para 
iso, levarase un control nunha folla de cálculo onde anotarase os 
traballos entregados para cada un deles. Como máximo, poderán subir 2 
puntos na nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realización dunha proba escrita con parte teórica tipo test e parte 
práctica que englobe os estándares de aprendizaxe e as competencias 
imprescindibles. Poderán consultar tanto os apuntamentos como 
empregar Internet para a súa realización. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO CON ESTA MATERIA PENDENTE 
 
 

Criterios de cualificación: 
NON HAI ALUMNADO CON ESTA MATERIA PENDENTE 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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  

 
- Tarefas na aula virtual 
- Seguimento de contidos 

- Videoconferencias (no caso que fose necesario) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para alumnado con conectividade: 
-  O alumnado consulta, os materiais e as dúbidas empregando a 

aula virtual e o correo electrónico e sube as tarefas que son 
corrixidas e explicadas empregando estes medios. Para apoio ou 
dúbidas nas mesmas se usa do correo electrónico/aula virtual ou 
ben a posibilidade de algún tipo de videoconferencia se fose 
preciso. 

 
Para alumnado sen conectividade:  tentarase que o alumnado 
dispoña do material que se colgou na aula virtual para que poidan 
realizar o prácticas pero no caso de non ser posible, non se terá en 
conta debido ás particulares circunstancias 

 

Materiais e recursos 

- Webex: para impartir as clases virtuais 

- Aula virtual: para colgar os apuntamentos, os exercicios así como as 
tarefas de entrega dos mesos. Tamén, emprego do foro para 
preguntar dúbidas 

- Correo electrónico: para consultas ou entregas que non sexan 
posibles a través da aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Emprego da aula virtual, con aviso ás familias a través da web do 
centro e da ferramenta de mensaxería ABALAR. 

- Explicacións mediante as titorías impartidas por 
videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


