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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.

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

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.
TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web.

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

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.

B2.3. Utilizar software de comunicación entre equipamentos e sistemas.

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

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.

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do equipamento informático.

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos.
B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e desenvolver capacidades para integralos en diversas producións.

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.

B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no intercambio de información.

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

B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de información coñecendo as características da comunicación ou da conexión
entre eles.

TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais.

B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, numérica, sonora e gráfica.

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.
TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma.

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

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de
formación, lecer, etc.
TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo.

B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos adecuados no uso e no intercambio da información a través de
redes sociais e plataformas.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos: Tarefas propostas na aula virtual.

Avaliación

Cualificación
final

Instrumentos: Tarefas propostas na aula virtual.

A nota final será a media das avaliacións 1ª e 2ª, máis unha
bonificación polo traballo do terceiro trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non está prevista por non ser necesaria.

Alumnado de
materia
pendente

Non hai alumnado coa materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades

Repaso das actividades realizadas durante o curso na 1ª e 2ª
avaliacións.
Propóñense algunhas actividades novas na aula virtual.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e
sen
conectividade)

Na aula virtual propóñense actividades de repaso, xunto con
algunhas tarefas novas de ampliación.

Materiais e
recursos

Aula virtual do centro.
Os alumnos necesitan ordenadores e conexión a Internet para
realizar as tarefas.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

O alumnado será informado a través da aula virtual.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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