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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede 

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. 

B1.3. 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. 

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes 

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. 

B2.4. 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. 

B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación 
con fíos e sen eles. 

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos 
dixitais. 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital 

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. 

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. 

 TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe e audio e vídeo, edita a 
información mediante software específico e crea novos materiais en diversos 
formatos. 
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Bloque 5. Publicación e difusión de contidos 

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

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

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión 

B6.3. Publicar e relacionar mediante hiperligazóns información en canles 
de contidos multimedia, presentacións, imaxe, audio e vídeo. 

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

Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación seguirá os procedementos da programación xeral en relación 
coa 1ª e 2ª avaliación. 

No caso da 3ª avaliación, a avaliación do traballo feito en confinamento 
basearase na realización e entrega telemática das tarefas propostas ao 
alumnado por parte do profesorado. Estas tarefas, conforme á lexislación 
recente, serán sempre avaliadas con carácter positivo. 

Instrumentos: 

Os contemplados na programación xeral en relación coa 1ª e 2ª avaliación.  

No caso da 3ª avaliación, os instrumentos de avaliación serán o traballo 
realizado polo alumnado durante o confinamento e enviado ao 
profesorado. 

Cualificación final 

Cualificación final: Será a resultante da media aritmética da primeira e 
segunda avaliación. Á puntuación resultante poderase subir ata un máximo 
de 1 punto, en función do traballo realizado de xeito virtual no terceiro 
trimestre. 
O alumnado que non acade 5 puntos mediante o comentado no anterior 
parágrafo, deberá realizar un cuestionario na aula virtual. Obterá a 
cualificación de 5 puntos se contesta correctamente ao 50% das cuestións 
ou unha porcentaxe superior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado cunha cualificación final inferior a 5 puntos no mes de xuño, 
deberá de realizar unha proba escrita presencial no mes de setembro sobre 
os contidos dados nas dúas primeiras avaliacións (sempre e cando a 
situación sanitaria o permita). 
No suposto de non ser posible a realización da proba presencial, 
ofreceráselle a posibilidade de realizar unha serie de tarefas de 
recuperación non presenciais antes da avaliación extraordinaria do mes de 
setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

(NON HAI) 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Repaso e reforzo dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións. 

Actividades de ampliación, dado que a maioría do alumnado de TIC 
conta con recursos para poder facelas, trataremos de dar edición de 
imaxe dixital e se seguen respondendo edición de audio  ou Scratch. 

Todas as actividades son guiadas non deberían ter problema. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O equipo docente do IES Pino Manso mantén unha comunicación 
fluída entre os seus integrantes. Lévase un control, tanto por parte dos 
titores como do profesorado en xeral, da realización que o alumnado 
leva a cabo das tarefas encomendadas. A metodoloxía que se 
desenvolve contempla sempre a conectividade do alumnado, dado 
que a aqueles que non dispoñían de medios técnicos fornecéuselles de 
portátiles e conexións procedentes do noso centro, da Consellería e 
tamén do propio concello do Porriño. En consecuencia, a metodoloxía 
que se desenvolve contempla sempre a conectividade do noso 
alumnado. 

Alumnado con conectividade: A través da Aula Virtual do instituto 
mediante vídeos, cuestionarios, entrega de tarefas,... que permite ao 
alumnado conectarse sen limitacións de horarios. 

Así mesmo, o alumnado poderá (e deberá) escribir ao profesorado a 
través da mensaxería da Aula Virtual solicitando aclaración ás súas 
dúbidas ou axuda coas súas dificultades. 

Alumnado sen conectividade: Envío de información ás familias 
mediante correo electrónico, Abalar e/ou chamada telefónica. 

Materiais e recursos 

Ordenador con conexión a Internet. 

Vídeos explicativos. 

Documentación escrita. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado: Comunicarase semanalmente as tarefas a través da Aula 
Virtual  do instituto onde farán a entrega das tarefas. 
Familia: Son informadas por AbalarMóbil da falta de entrega de tarefas 
por parte dos seus fillos/as. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 


