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4.4 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

UD1: A sociedade do coñecemento Temporalización: 6 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da 
información e sociedade do coñecemento. 

 Describe minimamente as diferenzas entre o que se considera sociedade da 
información e sociedade do coñecemento 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 2%

 TIC1B1.1.2. Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron 
como consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

 Explica cales son os novos sectores económicos máis salientables que 
apareceron como consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

X   2% 

UD2: Hardware Temporalización: 6 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que compoñen un 
computador, identificando os seus principais parámetros de funcionamento. 

 Describe minimamentas características dos subsistemas que compoñen un 
computador, identificando os seus principais parámetros de funcionamento. 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 2%

 TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun 
computador e describe a contribución de cada un ao funcionamento integral do 
sistema. 

 Realiza esquemas sinxelos de interconexión dos bloques funcionais dun 
computador e describe brevemente a contribución de cada un ao 
funcionamento integral do sistema. 

X  4%

 TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en 
sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia da 
información. 

 Describe brevemente os principais dispositivos de almacenamento masivo 
utilizados en sistemas de computadores, recoñecendo minimamente a súa 
importancia na custodia da información. 

X  4%

 TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, 
analizando os parámetros que as definen e a súa achega ao rendemento do 
conxunto. 

 Describe brevemente os tipos de memoria máis actuais utilizados en 
computadores, analizando os parámetros que as definen e a súa achega.. 

X  4%



Resumo de programación didáctica TIC I 1º Bacharelato   IES Antón Losada Diéguez 

Páxina 2 de 8

UD3: Sistemas operativos Temporalización: 8 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo 
relacionando cada parte coa súa función. 

 Elabora un diagrama sinxelo da estrutura dun sistema operativo relacionando 
cada parte coa súa función. 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 4%

 TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a 
resolución de problemas en computadores persoais, seguindo instrucións de 
fábrica. 

 Instala sistemas operativos e programas de aplicación coa configuración por 
defecto para a resolución de problemas en computadores persoais, seguindo 
instrucións de fábrica. 

X  7%

UD4: Edición dixital e son Temporalización: 6 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas.  Deseña elementos gráficos sinxelos en 2D e 3D para comunicar ideas. X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 5%

 TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes, 
utilizando programas de edición de ficheiros multimedia. 

 Realiza pequenas películas pouco complexas integrando son, vídeo e imaxes, 
utilizando programas de edición de ficheiros multimedia. 

X  5%

UD5 Edición e presentación de documentos Temporalización: 5 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

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

 Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, aplicando as 
posibilidades básicas das aplicacións e tendo en conta o destinatario. 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 7%
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UD6 Follas de cálculo Temporalización: 5 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utilización de follas de cálculo, 
xerando resultados textuais, numéricos e gráficos. 

 Resolve pequenos problemas que requiran a utilización de follas de cálculo, 
xerando resultados textuais, numéricos e gráficos. 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 7%

UD7 Bases de datos Temporalización: 6 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae información, realizando 
consultas, formularios e informes. 

 Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae información, realizando consultas, 
formularios e informes sinxelos sobre unha ou dúas táboas.. 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 7%

UD8 Presentacións multimedia Temporalización: 5 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos 
multimedia, adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 Elabora presentacións sinxelas que integren texto e imaxes adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 4%
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UD9: Redes de ordenadores Temporalización: 9 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de configuración de pequenas redes locais, 
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible. 

 Debuxa esquemas de configuración sinxelos de pequenas redes locais, 
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible. 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 4%

 TIC1B4.2.1. Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados 
en redes de datos. 

 Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables maiormente 
utilizados en redes de datos de área local. 

X  3%

 TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e sen 
eles, e indica posibles vantaxes e inconvenientes. 

 Realiza unha análise comparativa sinxela entre tecnoloxía con fíos e sen eles, e 
indica posibles vantaxes e inconvenientes. 

X  3%

 TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten configurar 
redes de datos, indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais. 

 Explica a funcionalidade dos elementos básicos que permiten configurar redes 
de datos, indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais. 

X  4%

 TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de como se realiza a comunicación entre os 
niveis OSI de dous equipamentos remotos. 

 Elabora un esquema sinxelo de como se realiza a comunicación entre os niveis 
OSI de dous equipamentos remotos. 

X  3%
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UD10: Programación Temporalización: 12 sesións 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución dos estándares Temporalización  

por avaliación 

Cualificación 

1ª 2ª 3ª Procedementos e instrumentos de avaliación % Peso 

 TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos 
sinxelos, elaborando os correspondentes diagramas de fluxo. 

 Desenvolve algoritmos pouco complexos que permitan resolver problemas 
aritméticos básicos, elaborando os correspondentes diagramas de fluxo. 

X  Proba obxectiva teórica e/ou práctica

 Traballo teórico e/ou práctico realizado polo 
alumnado 

 4%

 TIC1B5.2.1. Escribe programas que inclúan bucles de programación para 
solucionar problemas que impliquen a división dun conxunto en partes máis 
pequenas. 

 Escribe programas que inclúan bucles de programación para solucionar 
problemas moi sinxelos e pouco complexos que impliquen a división dun 
conxunto en partes máis pequenas. 

X  5%

 TIC1B5.3.1. Obtén o resultado de seguir un pequeno programa escrito nun código 
determinado, partindo de determinadas condicións. 

 Obtén o resultado de seguir un pequeno programa moi sinxelo escrito nun 
código determinado, partindo de determinadas condicións. 

X  3%

 TIC1B5.4.1. Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de 
programación e propón exemplos concretos dunha linguaxe determinada. 

 Define brevemente o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de 
programación. 

X  2%

 TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe
determinada que solucionen problemas da vida real. 

 Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe determinada que 
solucionen problemas pequenos e sinxelos da vida real 

X  5%
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6.2 Procedementos e instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso farase unha avaliación formativa na que se seguirá o proceso 

de ensino-aprendizaxe de cada un dos alumnos que forman parte da materia 

de Informática. Rexistraranse as observacións en follas de seguimento nas que 

se recolleran todos os aspectos relacionados cos resultados dos traballos feitos nas 

clases, participación nas actividades propostas tanto individuais como en grupo, a súa 

actitude e a asistencia ás clases. Toda esta información servirá para modificar, se é 

o caso, os procedementos de traballo na aula e mellorar desta maneira o proceso 

de ensino-aprendizaxe.  

Ao remate de cada trimestre e sempre nos casos nos que a lexislación o 

indique avaliaranse os graos de aprendizaxe mediante unha avaliación sumativa, en 

relación cos obxectivos e contidos establecidos, tendo en conta as características e 
circunstancias do alumno/a da seguinte maneira:  

O apartado de conceptos e procedementos será avaliados en cada trimestre da seguinte 
forma: 

• Mediante a realización de probas obxectivas de carácter teórico e/ou práctico dos 
contidos impartidos. Estas probas poderán ser por unidade didáctica ou por 
agrupación de unidades didáctica. En calquera caso haberá unha proba como 
mínimo. A proba poderá ser teórica, teórica e práctica ou soamente práctica. A 
ponderación da proba obxectiva será  do 60%, sendo necesario sacar un mídimo 
de 5 puntos

• A entrega de traballos solicitados ao alumnado en prazo e forma fará media coa 
outra compoñente da nota final. Esta parte suporá o 30% da nota final. É 
imprescindible a entrega de todos eles, e a publicación no blog persoal do alumno 

se a profesora así o indica.

En ambos apartados será tido en conta:  

– A maneira de expresar os coñecementos teóricos adquiridos.

– A comprensión dos mesmos.

– A utilización dos equipos e soportes cumprindo as normas de seguridade e hixiene.

– A súa valoración sobre a utilización de técnicas e procedementos para manter a 

seguridade, integridade e privacidade da información.

– A utilización correcta da linguaxe informática. 

– A realización do seu traballo dunha forma autónoma e responsable.
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– A maneira de expresar os coñecementos teóricos adquiridos.

– A comprensión dos mesmos.

– A utilización dos equipos e soportes cumprindo as normas de seguridade e hixiene.

– A súa valoración sobre a utilización de técnicas e procedementos para manter a

seguridade, integridade e privacidade da información.

– A utilización correcta da linguaxe informática.

– A realización do seu traballo dunha forma autónoma e responsable.

– A responsabilidade na execución do seu propio traballo e dos resultados obtidos.

– O seguimento das pautas indicadas para a realización de tarefas.

– A valoración dunha presentación limpa e ordenada dos resultados dos traballos

realizados.

– O interese pola conclusión total dun traballo antes de comezar o seguinte.

– A planificación dos traballos antes de realizalos.

No apartado de actitudes  que suporá 10% da nota terase en conta: 

– O interese polo estudo e o traballo.

– A capacidade de adaptación aos cambios producidos pola aparición de novas

técnicas.

– O manter unha actitude positiva e activa cara ao traballo.

– A aceptación das normas de comportamento e traballo establecidas.

– A participación activa nos debates e na formación de grupos de traballo.

– A valoración da evolución da técnica para a súa posterior utilización.

– A perseveranza na procura de solucións.

– A valorar da constancia e o esforzo propio e alleo na realización do traballo.

– O mantemento dunha actitude de diálogo e debate, non de discusión.

– O respecto por outras opinións, ideas e condutas.

– O esforzo por facerse entender polos demais.

– A conciencia de grupo, integrándose nun grupo de traballo, participando e

respectándoo.

– O respecto cara á execución do traballo alleo no grupo, compartindo as

responsabilidades derivadas do traballo global.

– A valoración do traballo en equipo como o medio máis eficaz para a realización de

certas actividades.

– O mantemento de actitudes de solidariedade e compañeirismo.
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Para obter a nota final do módulo calcularase a media aritmética das tres avaliacións, 

sendo necesario ter un mínimo de 5 puntos en cada unha delas. 

6.3 Criterios de cualificación 

A cualificación de cada avaliación será un número entre 1 e 10, sen decimais, 

considerándose apto ao alumnado con cualificación igual ou superior a 5. Para o cálculo 

desta cualificación (tanto para a avaliación ordinaria como para a recuperación), 

utilizaranse os seguintes criterios básicos:  

Os contidos conceptuais e procedimentais distribuiranse do seguinte xeito: 

– Mediante a realización de probas obxectivas de carácter teórico e/ou práctico dos

contidos impartidos. Estas probas poderán ser por unidade didáctica ou por

agrupación de unidades didáctica. En calquera caso haberá unha proba como

mínimo. A proba poderá ser teórica, teórica e práctica ou soamente práctica. A

ponderación da proba obxectiva será do 60%, sendo obrigatorio sacar unha nota 

de máis de 5 puntos sobre 10 para facer media co resto das partes. 

– A entrega de traballos e exposición dos mesmos, solicitados ao alumnado en prazo

e forma fará media coa outra compoñente da nota final. Esta parte suporá o 30%

da nota final. No caso de realizar máis dunha proba por trimestre obterase a nota

promedio das feitas.

Para superar o módulo é imprescindible realizar tódolos traballos, e publicar no

blog persoal do alumno ou alumna os traballos que a profesora lles indique.

Os contidos actitudinais constituirán un 10% da nota. 

Ademais, terase tamén en conta que:  

 A falta de asistencia a unha proba obxectiva só  se considerará xustificada nos casos

que establece a normativa legal, tendo o alumnado que aportar a documentación

axeitada para xustificalo, para que se lle repita a proba.

 A presentación dos traballos voluntarios, no caso de estar ben feitos, teranse en

conta para subir a nota.

 No suposto de que se demostre que o alumno ou alumna copiou tanto facendo un

traballo como nunha das probas obxectivas, este deberá repetir o traballo e/ou a

proba obxectiva.

 A nota final da materia será a media aritmética de cada unha das avaliacións. Se

esta media ten un valor igual ou superior a 5 será un aprobado, en caso contrario, a

nota final será inferior a 5.




