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1. CONTRIBUCIÓN DAS TICS ÁS COMPETENCIAS CLAVE

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cívicas (CSC)

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A relación entre estas CC, os estándares de aprendizaxe avaliables (EAA) e mais os bloques de contidos 
da programación (BCP) amósanse na seguinte táboa

BCP EAA CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

B1: A sociedade 
da  información 
e o computador

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

• • •

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

• • •

B2: Arquitectura 
de computadores

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

• • •

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

• • •

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

• • •

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

• • •

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

• •

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

• • •

B3: Software 
para sistemas 
informáticos

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

• • • • •

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

• • • • • • •

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

• • • • • • •

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

• • • • •

Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas. • • • • • • •

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

• • • • • • •

B4: Redes de 
computadores

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

• • • •

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

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

• • •

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

• • •

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

• • •

B5: 
Programación

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

• • • •

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

• • • •

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

• • • •

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

• • •

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

• • • • • •
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2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO 
DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

BCP EAA
TEMPORIZA

CIÓN
GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN
PIA1

1

Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da informa-
ción e sociedade do coñecemento 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nas pro-
bas obxectivas realizadas.

Realización dunha proba 
obxectiva escrita.

Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron como 
consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da información e da comunica-
ción. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nas pro-
bas obxectivas realizadas.

Realización dunha proba 
obxectiva escrita.

2

Describe as características dos subsistemas que compoñen un computa-
dor, identificando os seus principais parámetros de funcionamento. Todas as avaliacións

Obtén unha cualificación positiva nas pro-
bas obxectivas realizadas.

Realización dunha proba 
obxectiva escrita.

Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun compu-
tador e describe a contribución de cada un ao funcionamento integral do siste-
ma. Todas as avaliacións

Obtén unha cualificación positiva nos es-
quemas realizados.

Identificación dos distintos 
elementos físicos que compoñen o 
ordenador e diferencia as súas fun-
cións

Coñecemento da configura-
ción mínima necesaria para o fun-
cionamento dun ordenador persoal.

Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas 
de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodiada información. Todas as avaliacións

Obtén unha cualificación positiva nas pro-
bas obxectivas realizadas.

Realización dunha proba 
obxectiva escrita.

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

Obtén unha cualificación positiva nas pro-
bas obxectivas realizadas.

Realización dunha proba 
obxectiva escrita.

Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo relacionando 
cada parte coa súa función. Todas as avaliacións

Obtén unha cualificación positiva nos es-
quemas realizados.

Realización das operacións 
máis habituais no sistema operati-
vo: arranca aplicacións, abre e pe-
cha ventás,

Realizar correctamente as 
operacións habituais de mantemen-
to de ficheiros, carpetas e discos

Traballar simultaneamente 
con varias aplicacións, e intercam-
biar información entre elas.

Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución 
de problemas en computadores persoais, seguindo instrucións de fábrica. Todas as avaliacións

Obtén un funcionamento correcto deses 
programas ou sistemas operativos.

Instalar sistemas operativos 
e programas de aplicación.

Manexo deses programas.

3
Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae información, realizando 

consultas, formularios e informes. 2ª avaliación
Obtén unha cualificación positiva nas ta-

refas encomendas. 

Realizar consultas, formula-
rios e informes a partir dunha base 
de datos elaborada.

Crear unha base de datos.

Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, aplicando as 
posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destinatario. 2ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nas ta-
refas encomendas. 

Identificar e facer uso das 
principais posibilidades dos proce-
sadores de texto.

Elaboración de documentos 
que conteñen elementos de distinta 
natureza.

Elabora presentacións que integren texto, imaxes e 

elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao 
que se destina.

2ª avaliación

Obtén unha cualificación 

positiva nas tarefas encomendas. 

Deseñar e crear diapositivas 
de distintos tipos e incluir nelas 
elementos de distinta natureza.

Resolve problemas que requiran a utilización de follas de cálculo, xe-
rando resultados textuais, numéricos e gráficos.

1ª avaliación Obtén unha cualificación positiva nas ta-
refas encomendas. 

Crear, almacenar e recupe-
rar follas de cálculo programadas 
para a resolución de distintos pro-
blemas numéricos.

Utilizar as función e ferra-
mentas que proporciona a folla de 
cálculo para a resolucion de pro-

1 Procedementos e Instrumentos de Avaliación
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BCP EAA
TEMPORIZA

CIÓN
GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN
PIA

blemas..

Xerar gráficos a partir dos 
datos dunha folla de cálculo.

Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas.
2ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nas ta-
refas encomendas. 

Realizar con medios infor-
máticos debuxos ou deseños basea-
dos en especificacións dadas.

Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes, utilizando 
programas de edición de ficheiros multimedia. 2ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nos pro-
xectos encomendos. 

Manexar con soltura as fe-
rramentas básicas de captura, edi-
ción e produción multimedia.

Diferenciar as distintas fa-
ses da produción multimedia ma-
nexando ferramentas de autoría 
DVD e gravar a soporte físico

4

Debuxa esquemas de configuración de pequenas redes locais, seleccio-
nando as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nos es-
quemas realizados.

Elaboración e exposición do 
esquema.

Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados en 
redes de datos. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación 

positiva na exposición dos resultados da 
análise.

Elaboración e exposición de 
traballos monográficos de investi-
gación.

Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e sen eles, e 
indica posibles vantaxes e inconveniente 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva na ex-
posición dos resultados da análise.

Elaboración e exposición de 
traballos monográficos de investi-
gación.

Explica a funcionalidade dos elementos que permiten configurar redes 
de datos, indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva na ex-
posición dos resultados da análise.

Elaboración e exposición de 
traballos monográficos de investi-
gación.

Elabora un esquema de como se realiza a comunicación entre os niveis 
OSI de dous equipamentos remotos. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nos es-
quemas realizados.

 Elaboración e exposición 
do esquema.

5

Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos si-
nxelos, elaborando os correspondentes diagramas de fluxo. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nos es-
quemas realizados.

Deseñar algoritmos para a 
resolución de problemas sinxelos e 
represéntalos mediante os seus co-
rrespondentes diagramas de fluxo.

Escribe programas que inclúan bucles de programación para solucionar 
problemas que impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nas ta-
refas encomendas. 

Utilización do programa es-
crito.

Obtén o resultado de seguir un pequeno programa escrito nun código 
determinado, partindo de determinadas condicións. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nas ta-
refas encomendas. 

Comprobación do funciona-
mento do programa con respecto ás 
pautas establecidas.

Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación e 
propón exemplos concretos dunha linguaxe determinada. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nas pro-
bas obxectivas realizadas. Realiza unha proba obxecti-

va escrita.

Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe determinada 
que solucionen problemas da vida real. 3ª avaliación

Obtén unha cualificación positiva nas tare-
fas encomendas. 

Execución do programa es-
crito.
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3. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 
A PRÁCTICA DOCENTE

Avaliación do proceso de ensino:

EAA PIA INDICADORES DE LOGRO
Describe as diferenzas entre o que se consi-

dera sociedade da información e sociedade do co-
ñecemento. 

Observación diaria do traballo do alumno.

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos.

Sabe diferenciar entre a sociedade do coñecemento e a da informa-
ción.

Explica cales son os novos sectores econó-
micos que apareceron como consecuencia da xene-
ralización das tecnoloxías da información e da co-
municación.

Observación diaria do traballo do alumno.

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos.

Recoñece cales son os sectores económicos.

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

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. Distingue os compoñentes dun ordenador.

Coñece o funcionamento dos compoñentes.

Realiza esquemas de interconexión dos blo-
ques funcionais dun computador e describe a con-
tribución de cada un ao 

funcionamento integral do sistema.

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. Coñece cales son os bloques funcionais.

Coñece cal é a función de cada bloque no funcionamento xeral do 
ordenador.

Describe dispositivos de almacenamento 
masivo utilizados en sistemas de computadores, re-
coñecendo a súa importancia na custodia da infor-
mación.

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. Coñece os principais dispositivos de almacenamento e distingue as 
súas capacidades e diferencias.

Describe os tipos de memoria utilizados en 
computadores, analizando os parámetros que as 
definen e a súa achega ao rendemento do conxun-
to.

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. Coñece os distintos tipos de memoria.

Coñece o uso que o ordenador lle dá a cada tipo de memoria.

Elabora un diagrama da estrutura dun siste-
ma operativo relacionando cada parte coa súa fun-
ción.

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. Coñece as partes e a función de cada parte dentro so sistema ope-
rativo.

Instala sistemas operativos e programas de 
aplicación para a resolución de problemas en com-
putadores persoais, seguindo instrucións de fábri-
ca.

Instalación de sistemas operativos.

Instalación de programas de aplicación.

É capaz de instalar os programas.

Manexa os programas instalados.

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

Extraer información a partir de bases de datos creadas.

Crear bases de datos a partir da información facilitada.

Sabe crear unha base de datos.

Sabe realizar consultas, formularios e informes a partir dunha base 
de datos.

Elabora informes de texto que integren tex-
to e imaxes, aplicando as posibilidades das aplica-
cións e tendo en conta o destinatario.

Manexar o procesador de textos

Integrar imaxes nun texto

Elaborar correspondencia

Sabe empregar as ferramentas dunha folla de texto: darlle formato, 
inserir imaxes, cear táboas....

É capaz de crear correspondencia a partir dunha plantilla e de en-
viala a varios destinatarios.

Elabora presentacións que integren texto, 
imaxes e elementos multimedia, adecuando a men-
saxe ao público obxectivo ao que se destina.

Elaborar presentacións de diapositivas

Inserir imaxes e vídeos, graficos, táboas e hiperenlaces 
nesas presentacións

Empregar as distintas transicións

Empregar o avance automático axustando o tempo.

É capaz de elaborar unha presentación de diapositivas emprgando 
todas as ferramentas á súa disposición.

Resolve problemas que requiran a utiliza-
ción de follas de cálculo, xerando resultados tex-
tuais, numéricos e gráficos.

Crear follas de cálculo

Realizar facturas

Obter gráficos a partir de táboas de datos

Sabe manexar as operacións aritméticas básicas e as funcións mais 
comúns.

É capaz de cear gáficos a partir dos datos.

Escolle o gráfico mais axeitado segundo a información.

Sabe formatear eses gráficos.

Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
comunicar ideas.

Crear deseños de logotipos Sabe empregar as ferramentas de deseño para crear elementos grá-
ficos.

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

Editar películas Sabe cortar e pegar fotogramas.

É capaz de integrar imaxes e son

Sabe intercalar imaxes entre os fotogramas.
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EAA PIA INDICADORES DE LOGRO
Sabe introducir os créditos.

Debuxa esquemas de configuración de pe-
quenas redes locais, seleccionando as tecnoloxías 
en función do espazo físico dispoñible.

Observación diaria do traballo do alumno. 

Realización de esquemas das distintas redes locais posibles.

É capaz de escoller a mellor configuración de rede en función do 
espazo.

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

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. Recoñece os distintos tipos de cables empregados nas redes.

Realiza unha análise comparativa entre tec-
noloxía con fíos e sen eles, e indica posibles vanta-
xes e inconvenientes.

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. É capaz de distinguir as vantaxes e 

inconvenientes do uso de redes wifi ou de redes cableadas.

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

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. Coñece a función dos distintos elementos que integran unha rede 
de datos.

É capaz de comparar as vantaxes e os inconvenientes deses ele-
mentos.

Elabora un esquema de como se realiza a 
comunicación entre os niveis OSI de dous equipa-
mentos remotos.

Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. É capaz de describir como se comunican dous equipamentos re-
motos.

Desenvolve algoritmos que permitan resol-
ver problemas aritméticos sinxelos, elaborando os 
correspondentes diagramas de fluxo.

Observación diaria do traballo do alumno.

Crear algoritmos sinxelos.

Realizar diagramas de fluxo dos algoritmos creados.

Sabe crear algoritmos sinxelos.

Os algoritmos que creou son capaces de resolver problemas sinxe-
los.

Escribe programas que inclúan bucles de 
programación para solucionar problemas que im-
pliquen a división dun conxunto en partes máis pe-
quenas.

Observación diaria do traballo do alumno. Os programas que escribe inclúen bucles. • Os programas que es-
cribe solucionan problemas de división do conxunto en partes.

Obtén o resultado de seguir un pequeno 
programa escrito nun código determinado, partin-
do de determinadas condicións.

• Observación diaria do traballo do alumno. Escribe o programa repectando as condicións. • O programa que 
escribiu cumple as condicións.

Define o que se entende por sintaxe dunha 
linguaxe de programación e propón exemplos con-
cretos dunha linguaxe determinada.

• Proba obxectiva escrita na que se definan os conceptos. Coñece a sintaxe dunha linguaxe de programación.

É capaz de escribir alguns exemplos sinxelos nesa linguaxe.

Realiza programas de aplicación sinxelos 
nunha linguaxe determinada que solucionen pro-
blemas da vida real.

• Observación diaria do traballo do alumno. Escribe programas sinxelos.

Os programas que escribe funcionan.

Avaliación da práctica docente:

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.

Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de traballo., así como as actitudes e aptitudes do grupo

Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada grupo.

Planifica as clases de maneira aberta e flexible.

Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula de informática.

Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula de informática.

Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe

Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado Dá a coñecer a planificación da práctica na aula de informática proporcionando unha visión de conxunto ao comezo de cada bloque de contidos e de cada 
sesión de traballo.

Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula de informática.

Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.

Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novedosos.

Fomenta un bo ambiente na aula de informática.

Promove a participación activa do alumnado.

Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
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Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.

Organiza a aula de informática para que o alumnado dispoña de tempo e recursos na realización de prácticas e proxectos.

Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novedosos que motiven ao alumnado.

Traballo na aula de infor-
mática

Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións anteriores.

Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.

Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo.

Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado.

Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.

Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de 
ensino-aprendizaxe

Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.

Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e actividades en xeral.

Establece medidas que permitan introducir melloras.

Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.

Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula de informática.

Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven durante as sesións de traballo.

Favorece os procesos de autoavaliación.

Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe.

Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.

Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos.

4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

O alumnado é coñecedor dos criterios de avaliación e cualificación. Para iso ao inicio de cada unidade 
didáctica explícase que actividades se terán en conta e a importancia de cada unha delas á hora da avaliación.

Para  levar  a  cabo  o  modelo  de  avaliación  formativa  continua  vaise  utilizar  unha  diversidade  de  
instrumentos e procedementos de recollida de información, coñecidos polo alumnado dende o principio de 
curso, que se sistematizan no seguinte cadro:

PIA APLICACIÓN TEMPORIZACIÓN

Observación sistemática:

• Escala de observación

• Rexistro anecdótico

Grao de participación

Hábito de traballo

Interese polos procesos informáticos

Capacidade de utilización de diferentes programas infor-
máticos

Capacidade de busca de información

En calquer momento. Mentres que os alumnos traballan 
en grupo ou individualmente.

Análise das produción dos alumnos:

• Traballos de busca de información.

• Traballos relaizados no ordenador, tanto en cla-
se ou en casa.

• Proxectos

Hábito de traballo

Expresión escrita

Comprensión

Capacidade de aplicar coñecementos e ferramentas infor-
máticas estudados.

De forma habitual, cada vez que remate o prazo para que 
os alumnos presenten os seus traballos.

Probas específicas:

• Probas obxectivas

• Resolución de exercicios

Adquisición de conceptos

Comprensión e razonamento

Sempre que o aconselle a natureza da materia impartida, 
en todo caso non mais de tres por trimestre.
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A cualificación da materia de TIC efectuarase conforme á ponderación dos seguintes apartados:

1. As probas específicas contribuirán nun 30% á cualificación.

2. Os exercicios prácticos no ordenador tanto os realizados en clase como os quese realicen na casa 
contribuirán nun 60% á cualificación.

3. A observación sistemática das actitudes e o comportamento diario contribuirán ao 10% restante.

Esta ponderación só será aplicable se o alumno alcanza unha puntuación mínima de 4 puntos en cada un  
dos apartados anteriores.

No caso que algún trimestre non se realizaran probas específicas ou prácticas o seu porcentaxe repartirase 
nos apartados restantes cunha ponderación 8:2; e decir, a observación sistemática contribuirá cun 28% e o 
apartado restante cun 72%. 

Ademais, teranse en conta as seguintes consideracións:

a) O uso dos equipos informáticos e mobiliario de aula de forma incorrecta impedirá que o alumno 
ou alumna sexa cualificado positivamente nesa avaliación.

b) Avaliarase negativamente a entrega de prácticas ou traballos fóra de prazo.

c) Cando  un  alumno  ou alumna  falte  a  probas  de  avaliación  será  necesaria  a  presentación  dun 
xustificante. Sea falta é prevista, deberá avisar con antelación ao profesor ou profesora. De non 
cumprirse, non terá dereito a que se lle faga dita proba noutra data.

d) Cando unha alumna ou alumno non amose ningún interese pola área e/ou o seu comportamento  
sexa negativo non superará a materia nese curso.

e) Realizarase unha proba teórico-práctica por avaliación como mínimo.

5. ABANDONO DA MATERIA 

Considerarase “abandono da materia” o caso no que o alumno/a amose algún destes comportamentos:

• Non presentarse aos exámes ou recuperacións, así como limitarse a cubrir o nome e asinar nas 
probas escritas. 

• Non presentar en tempo e forma os traballos e proxectos encomendados na avaliación. Alomenos 
tres veces. 

• Manter unha actitude de rexeitamento cara a materia na aula, obstaculizando a labor docente e o  
traballo do resto de compañeiros.

6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

Na área de Informática o método de traballo é teórico-práctico,  cada alumno ou alumna dispón dun  
ordenador.

As clases comezan cunha breve explicación teórica dos contidos das unidades didácticas por parte do  
profesor ou profesora e continúan con unha serie de actividades prácticas no ordenador para afianzar os 
coñecementos explicados.

Ao finalizar cada bloque temático, poderanse realizar exercicios completos e probas obxectivas prácticas.  
A adquisición de contidos completaranse con recompilación de información a través de Internet.
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Na materia de informática realizaranse actividades individualizadas para cada alumno ou alumna segundo 
as súas necesidades. Ademais, no caso de ser necesario, haberá dispoñibilidade por parte da profesora para  
atención personalizada aos alumnos e alumnas que o precisen, fóra do horario da materia.

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Aula de informática:

De forma compartida coas outras materias dispoñemos dunha aula de informática. Esta aula conta con 19  
ordenadores e os seus periféricos (impresora) e co software para utilizar nas materia: procesador de textos 
(Word e Writer),  deseño gráfico (Draw e Gimp),  folla  de cálculo (Calc e Excel),  presentacións dixitais 
(Impress  e  PowerPoint),  programa  de  tratamento  de  son  (Audacity),  programas  de  simulación  de 
mecanismos  e  electricidade  (CocodrileClips),....  Todos  os  ordenadores  da  aula  dispoñen  de  conexión  a 
Internet e o do profesor está conectado a un proxector. Non obstante os equipos son do ano 2008, correndo  
Windows 8 © Microsoft, e o seu mantemento a nivel de hardware e software está externalizado. o que fai 
imposible na práctica a instalación de máquinas virtuais, e o uso de aplicacións que fagan un uso intensivo 
dos recursos como a renderización de modelos 3D (Blender), etc. 

Material didáctico: 

Para a actividade docente utilízase material curricular, apoios audiovisuais, láminas, murais, bibliografía  
sobre  contidos da área, proxectos e obxectos para a análise.
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