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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Sabe localizar materiais na biblioteca do centro Coñecer os recursos da biblioteca do centro.
Sabe recuperar de forma eficaz contido informativo dos recursos dixitais. Recuperar de forma eficaz contido informativo dos recursos dixitais.
Sabe identificar e respectar a autoría de textos ou imaxes. Identificar e respectar a autoría de textos ou imaxes.
Sabe elaborar un guión para a realización de traballos de investigación. Elaborar un guión para a realización de traballos de investigación.
Sabe identificar o tipo de información que precisa en función duns obxectivos. Identificar o tipo de información que precisa en función duns obxectivos.
Sabe seleccionar e resumir a información adecuadamente. Seleccionar e resumir a información adecuadamente.
Sabe presentar os seus traballos segundo unhas pautas consensuadas: portada, 
paxinación, índice...

Presentar os seus traballos segundo unhas pautas consensuadas: portada, paxinación, 
índice...

Sabe utilizar as funcións básicas dun procesador de texto. Utilizar as funcións básicas dun procesador de texto.
Sabe utilizar as funcións básicas dunha aplicación para a elaboración de 
presentacións. dixitais.

Utilizar as funcións básicas dunha aplicación para a elaboración de presentacións. 
dixitais.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Valoración dos traballos de investigación dixitais entregados.

Instrumentos: 
Valoración entre 0 e 3 de cada apartado obrigatorio nos traballos, seguindo 
o modelo acordado polo profesorado do centro.

Cualificación final

A calificación final será a media das dúas primeiras avaliacións.
O alumnado que entregara voluntariamente o traballo da terceira poderá 
sumar ata un punto extra a esa nota.

Proba
extraordinaria de

setembro

Todo o alumando de ITI ten aprobada a primeira avaliación.
En caso de non aprobar a segunda avaliación EN XUÑO, o alumnado terá que
entregar o mesmo traballo en setembro.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: No procede

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  Non haberá novos contidos no terceiro trimestre, soamente opción de 
elaborar traballos seguindo instrucións previas para subir notas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 O alumnado con conectividade poderá consultar os recursos 
compartidos e utilizar internet para procura de información, o resto 
poderá reutilizar os contidos dos traballos do segundo trimestre nos 
traballos do terceiro,  cambiado soamente o formato. 

Materiais e recursos  Guías elaboradas pola biblioteca para elaboración de traballos con
 procesador de texto e presentacións dixitais.
 Recursos compartidos por correo ou web do centro.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro e correo ao alumnado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

11/05/2020,

Valérie Pauzat
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