
4º ESO – INFORMÁTICA. UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
Unidade 0. Introdución: Hardware e software: 2 semanas 
 
Unidade 1. Windows XP: 2 semanas 
 
Unidade 2. Manexo da aplicación: 1 semana. 
 

Progreso e desenvolvemento de traballos: 2 semanas 
 
Unidade 3. Coñecementos de Word: 1 semana. 
 

 Prácticas de Word: 3 semanas 
 
Unidade 4. Manexo e Funcionamento de PowerPoint: 1 semana. 
   

Práctica de PowerPoint: 2 semanas 
 
Unidade 5. Funcionamento de Microsoft Excel: 2 semanas 
 

Práctica de Microsoft Excel: 4 semanas 
 
Unidade 6. Manexo e Funcionamento de Microsoft Access: 1 semana. 
                   

Prácticas de afianzamento de Microsoft Access: 2 semanas 
 
Unidade 7. Manexo de Microsoft Publisher: 1 semana. 
                    

Práctica de Microsoft Publisher: 2 semanas. 
 
Unidade 8. Internet (Navegación e Correo Electrónico): 2 semanas 
 
Unidade 9. Deseño de Páxinas Web: 1 semana 
 
Unidade 10. Visual Basic (parte I): 2 semanas 
 
Unidade 11. Visual Basic (parte II): 2 semanas 

 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CUALIFICACIÓN DA ASIGN ATURA:  
 
Os contidos  mínimos   (para levar unha cualificación de 5). 
 
Terán que presentar todo los traballos que se propoñan en cada Unidade Temática. Estes 
traballos deben ser realizados durante as horas lectivas en presencia do profesor/a. Non serán 
avaliados aqueles traballos dos que o profesor/a non teña constancia de que foron feitos polo 
alumno/a. O alumno/a que non entregue dous ou mais destes traballos sen a debida 
xustificación (sendo potestade do profesor/a admitir ou non esta xustificación), no poderá 
aprobar a Unidade. 
 
Actitude e Procedementos   (unha vez acadada a cualificación de 5) 
 
-.Os alumnos que así o desexen poderán facer  traballos abertos sobre a materia dada 
podendo acadar entre cero e dous puntos sobre o 5 xa obtido.  
-.Sumará tamén entre cero e dous puntos a maior ou menor implicación do alumno/a no 
cumprimento dos seguintes procedementos: 
 
* Realización autónoma dos traballos que se propoñen.  
* Presentación dentro do prazo destes traballos. 
* Intervencións durante a hora lectiva 



* Coidado do material (teclado, ratos, pantalla, discos de traballo) 
* Comportamento fora e dentro da aula de Informática. 
* Interese do alumno cara á asignatura. 
 
.- A realización de exercicios de avaliación poderá chegar a sumar o punto que falta para 
acadar os dez puntos sobre os que tódolos alumnos/as serán avaliados. 
 
As probas a realizar, serán exercicios individuais que se irán realizando o longo do curso, 
sendo a media destes exercicios a nota de trimestre.  
 


