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Grao mínimo de consecución para superar a materia 
Os contidos mínimos veñen determinados polos estándares de aprendizaxe 

establecidos no currículo para esta materia do seguinte xeito. 

UD1: Fundamentos de Informática Temporalización: 10 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB2.4.1. Analiza e coñece 

diversos compoñentes físicos 

dun computador, as súas 

características técnicas e as 

conexións entre eles. 

Analiza e coñece diversos 

compoñentes físicos básicos 

dun computador, as súas 

principais características 

técnicas e as conexións entre 

eles. 

X   - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

5% 

 

UD2: Sistemas Operativos Temporalización: 11 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB1.2.1. Realiza actividades 

con responsabilidade sobre 

conceptos 

Realiza actividades cun mínimo 

de responsabilidade 

sobre conceptos como a 

propiedade e o intercambio de 

información. 

X   - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

Práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

2 

TICB1.3.2. Diferencia o concepto 

de materiais suxeitos a 

dereitos de autoría e materiais de 

libre distribución. 

Diferencia minimamente o 

concepto de materiais suxeitos 

a dereitos de autoría e materiais 

de libre distribución. 

   4 

TICB2.1.1. Realiza operacións 

básicas de organización e 

almacenamento da información. 

Realiza operacións básicas de 

organización e 

almacenamento da información. 

   4 

TICB2.1.2. Configura elementos 

básicos do sistema 

operativo e de accesibilidade do 

equipamento informático. 

Configura elementos básicos do 

sistema operativo e de 

accesibilidade do equipamento 

informático. 

   4 

TICB2.2.1. Resolve problemas 

vinculados aos sistemas 

operativos e ás aplicacións e os 

programas vinculados a 

estes. 

Resolve problemas sinxelos 

vinculados aos sistemas 

operativos e ás aplicacións e os 

programas vinculados a 

estes. 

   3 

TICB2.3.1. Administra o 

equipamento con 

responsabilidade 

e coñece aplicacións de 

comunicación entre dispositivos. 

Administra minimamente o 

equipamento con 

responsabilidade e coñece 

algunhas aplicacións de 

comunicación entre dispositivos. 

   1 

 

UD3: Redes de Ordenadores Temporalización: 6 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB2.5.1. Describe as formas 

de conexión na 

Describe as formas básicas de 

conexión na comunicación 

X   - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

4 



 

comunicación entre dispositivos 

dixitais 

entre dispositivos dixitais. Práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

 

UD4: Fundamentos de Ofimática Temporalización: 11 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

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 

Elabora e maqueta documentos 

sinxelos 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. 

 X  - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

Práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

-  Proba obxectiva 

teórica e/ou 

práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

realizado polo 

alumnado 

8 

TICB3.1.2. Produce informes 

que requiren o emprego de 

follas de cálculo, que inclúan 

resultados textuais, 

numéricos e gráficos. 

Produce informes sinxelos que 

requiren o emprego de 

follas de cálculo, que inclúan 

resultados textuais, 

numéricos e gráficos. 

 X   7 

TICB3.1.3. Elabora bases de 

datos sinxelas e utiliza a súa 

funcionalidade para consultar 

datos, organizar a 

información e xerar documentos. 

Elabora bases de datos moi 

sinxelas e utiliza a súa 

funcionalidade para consultar 

datos, organizar a 

información e xerar documentos. 

    2 

TICB3.2.1. Integra elementos 

multimedia, imaxe e texto na 

elaboración de presentacións, 

adecuando o deseño e a 

maquetaxe á mensaxe e ao 

público obxectivo a quen vai 

dirixido. 

Integra elementos sinxelos 

multimedia, imaxe e texto na 

elaboración de presentacións, 

adecuando o deseño e a 

maquetaxe á mensaxe e ao 

público obxectivo a quen vai 

dirixido. 

    3 

 

UD5: Multimedia: Imaxe Temporalización: 11 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB3.2.2. Emprega dispositivos 

de captura de imaxe, 

audio e vídeo, edita a 

información mediante software 

específico e crea novos materiais 

en diversos formatos. 

Emprega minimamente 

dispositivos de captura de imaxe, 

audio e vídeo, edita a información 

mediante software 

específico e crea novos materiais 

en diversos formatos. 

   - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

Práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

2 

 

UD6: Multimedia: Son e Vídeo Temporalización: 9 sesións 



 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB3.2.2. Emprega dispositivos 

de captura de imaxe, 

audio e vídeo, edita a 

información mediante software 

específico e crea novos materiais 

en diversos formatos. 

Emprega minimamente 

dispositivos de captura de imaxe, 

audio e vídeo, edita a información 

mediante software 

específico e crea novos materiais 

en diversos formatos. 

   - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

Práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

2 

 

UD7: Internet Temporalización: 11 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB6.1.1. Elabora materiais 

para a web que permiten a 

accesibilidade á información 

multiplataforma. 

Empregar software especídico co 

obxeto de editar 

materiais para a web con criterios 

de seguridade. 

  X - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

Práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

3 

TICB6.2.1. Participa activamente 

en redes sociais con 

criterios de seguridade. 

Empregar software especídico co 

obxeto de editar 

materiais para a web con criterios 

de seguridade. 

  X 3 

 

UD8: Siervicios da Web 2.0 Temporalización: 7 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB5.1.1. Realiza actividades 

que requiren compartir 

recursos en redes locais e 

virtuais. 

Realiza actividades sinxelas que 

requiren compartir 

recursos en redes locais e 

virtuais. 

  X - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

Práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

4 

TICB5.3.1. Participa 

colaborativamente en diversas 

ferramentas das TIC de carácter 

social e xestiona os 

propios. 

Participa colaborativamente en 

diversas ferramentas das 

TIC de carácter social e xestiona 

os propios, dun xeito 

básico. 

  X 2 

TICB6.3.1. Emprega canles de 

distribución de contidos 

multimedia para aloxar materiais 

propios e enlazalos 

noutras producións. 

Emprega de forma básica canles 

de distribución de 

contidos multimedia para aloxar 

materiais propios e 

enlazalos noutras producións. 

  X 3 

TICB6.1.1. Elabora materiais 

para a web que permiten a 

accesibilidade á información 

multiplataforma. 

Elabora materiais sinxelos para a 

web que permiten a 

accesibilidade á información 

multiplataforma. 

  X 5 

TICB6.1.2. Realiza intercambio 

de información en distintas 

plataformas nas que está 

rexistrado/a e que ofrecen 

servizos de formación, lecer, etc. 

Realiza minimamente 

intercambio de información en 

distintas plataformas nas que está 

rexistrado/a e que 

ofrecen servizos de formación, 

lecer, etc. 

  X 2 

TICB6.1.3. Sincroniza a 

información entre un dispositivo 

Sincroniza a información entre un 

dispositivo móbil e outro 

  X 1 



 

móbil e outro dispositivo. dispositivo dun xeito básico 

 

UD9: Seguridade Temporalización: 6 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB1.1.1. Interactúa con 

hábitos adecuados en contornos 

virtuais. 

Interactúa minimamente con 

hábitos adecuados en 

contornos virtuais. 

  X  1 

TICB1.1.2. Aplica políticas 

seguras de utilización de 

contrasinais para a protección da 

información persoal. 

Aplica minimamente políticas 

seguras de utilización de 

contrasinais para a protección da 

información persoal 

  X 5 

TICB1.3.1. Consulta distintas 

fontes e navega coñecendo a 

importancia da identidade dixital 

e os tipos de fraude da 

web. 

Consulta de forma básica 

distintas fontes e navega 

coñecendo parcialmente a 

importancia da identidade 

dixital e os tipos de fraude da web. 

  X 2 

TICB4.1.1. Analiza e coñece 

dispositivos físicos e 

características técnicas, de 

conexión e de intercambio de 

información entre eles a. 

Analiza brevemente e coñece 

parcialmente dispositivos 

físicos e características técnicas, 

de conexión e de 

intercambio de información entre 

eles. 

  X 3 

TICB4.1.2. Coñece os riscos de 

seguridade e emprega 

hábitos de protección 

adecuados. 

Coñece de xeito básico os riscos 

de seguridade e 

emprega hábitos de protección 

adecuados 

  X 3 

TICB4.1.3. Describe a 

importancia da actualización do 

software e do emprego de 

antivirus e de devasas para 

garantir a seguridade. 

Describe brevemente a 

importancia da actualización do 

software e do emprego de 

antivirus e de devasas para 

garantir a seguridade. 

  X 2 

TICB6.2.1. Participa activamente 

en redes sociais con 

criterios de seguridade. 

Participa en redes sociais con 

criterios de seguridade 

  X  3 

TICB5.2.1. Integra e organiza 

elementos textuais e 

gráficos en estruturas 

hipertextuais. 

Integra e organiza minimamente 

elementos textuais 

e gráficos en estruturas 

hipertextuais 

  X  2 

TICB5.2.2. Deseña páxinas web 

e coñece os 

protocolos de publicación, baixo 

estándares 

adecuados e con respecto aos 

dereitos de 

propiedade. 

Deseña páxinas web sinxelas e 

coñece parcialmente 

os protocolos de publicación, 

baixo estándares 

adecuados e con respecto aos 

dereitos de 

propiedade. 

  X  3 

TICB6.1.1. Elabora materiais 

para a web que 

Elabora materiais sinxelos para a 

web que permiten 

  X  1 



 

permiten a accesibilidade á 

información 

multiplataforma. 

a accesibilidade á información 

multiplataforma. 

TICB6.3.1. Emprega canles de 

distribución de 

contidos multimedia para aloxar 

materiais propios e 

enlazalos noutras producións. 

Emprega canles de distribución 

de contidos 

multimedia para aloxar materiais 

propios e 

enlazalos noutras producións. 

  X  1 

 

UD10: Creación de páxinas Web Temporalización: 11 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares 1º 2º 3º 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
% Peso 

TICB5.2.1. Integra e organiza 
elementos textuais e 
gráficos en estruturas hipertextuais. 

Integra e organiza minimamente 
elementos textuais 
e gráficos en estruturas 

hipertextuais. 

  X - Proba obxectiva 

teórica e/ou 

Práctica 

- Traballo teórico 

e/ou práctico 

2 

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e 
coñece os 
protocolos de publicación, baixo 
estándares 
adecuados e con respecto aos 
dereitos de 
propiedade. 

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

  X 3 

TICB6.1.1. Elabora materiais para a 
web que 
permiten a accesibilidade á 
información 
multiplataforma. 

Elabora materiais sinxelos para a 
web que permiten 
a accesibilidade á información 

multiplataforma 

    1 

TICB6.3.1. Emprega canles de 
distribución de 
contidos multimedia para aloxar 
materiais propios e 
enlazalos noutras producións. 

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

    1 

  



 

6. Criterios de avaliación relacionados coas competencias clave 

Aínda que a avaliación é continua dada a natureza non progresiva da materia, 

onde cada unidade non ten relación co resto, a cualificación final será a media 

aritmética das cualificacións das tres avaliacións. 

Dentro de cada avaliación, a cualificación calcularase segundo a seguinte 

proporción: 

 

Media dos exames realizados 70 % 

Media dos traballos/proxectos realizados 30 % 

 

Dependendo das características das diferentes unidades e do desenvolvemento 

do curso, algunhas veces non será posible realizar traballos ou proxectos, en 

cuxo caso o 100% da cualificación obterase da media aritmética dos exames. 

Tamén dependendo da natureza das unidades (como no caso das aplicacións 

ofimáticas), pódese dar o caso de non haber exames e só traballos ou proxectos, 

en cuxo caso a súa media suporá o 100% da nota. 

Os exames poderán ser exercicios escritos, exposición de traballos ou probas 

informáticas, realizadas por medios telemáticos, normalmente durante a sesión 

de clase. 

 

Con respecto á cualificación de cada avaliación, unha vez calculada a nota, esta 

poderá estar corrixida á alta ou baixa por acumulación de positivos ou negativos 

(diariamente) segundo o devir do alumnado durante o trimestre. Realizarase a 

suma de positivos e negativos e o balance total será multiplicado polo factor 

corrector 0,1. O resultado será sumado á nota media corrixindo así lixeiramente 

á alta ou á baixa a cualificación final. 

En caso de que o número resultante non sexa un número natural, se o alumna 

conta con negativos, o número redondearase á baixa. En caso de non ter 

negativos, redondearase seguindo a regra matemática normal de redondeo, é 



 

dicir, redondeando á alta en caso de ser o primeiro decimal maior que 5. 

 

Serán considerado positivos: 

• Saír á pizarra voluntariamente para a realización dun exercicio (1). 

• A realización de proxectos ou traballos voluntarios (1). 

• Calquera contribución excepcionalmente positiva ou interesante que o 

profesor considere (1). 

 

Serán considerados negativos: 

• A non realización, presentación ou entrega das tarefas asignadas (1). 

• Asistir á clase sen o necesario material escolar (caderno, portátil E-Dixgal 

ou calquera outro que  profesor requirise(1). 

• comportamento reiteradamente disruptivo ou negativo que implique a 

interrupción ou distorsión da clase (1). 

• comportamento que motive a recolocación temporal nun entorno de 

aprendizaxe individualizado (2). 

• comportamento que motive a imposición dun apercibimento de conducta 

incorporable ao seu expediente (5). 
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