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3ª Avaliación 2ª Avaliación 1ª Avaliación

OBXECTIVOS E CONTIDOS (temporalizados por avaliación)
1.
2.
3.
4.

Procesador de textos.
Follas de cálculo.
Bases de datos.
Presentación de diapositivas.

5. Tratamento de imaxes.
6. Deseño gráfico.
7. Blog.
8. Fontes de Información.
9. Páxinas web.
10. Deseño de páxinas web.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES
Serán os que se recollen na Programación Didáctica do Departamento e que serán transmitidos polo
profesorado da materia/módulo ao alumnado correspondente.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
Para a superación da materia deberase ter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.
En cada avaliación os alumnos/as realizarán unha serie de actividades guiadas para cada aplicación que
representarán o 40% da nota de avaliación. Tamén se realizará unha proba global que tratará de englobar
tódolos contidos impartidos e representará o 50% da cualificación. Resérvase un 10% da cualificación para a
asistencia e a actitude na aula, o respecto polo material informático e o traballo diario.
ACTIVIDADES GUIADAS 40%
NOTA DE
AVALIACIÓN

PROBAS E ACTIVIDADES 90%
PROBA GLOBAL 50%
ACTITUDE E ASISTENCIA 10%

A nota final da materia será a media das cualificacións obtidas nas avaliacións, sempre que non se teña
unha cualificación inferior a 3 puntos nalgunha dela.
Ó comezo de cada avaliación se realizará unha proba para aqueles alumnos que non foron quen de
superar a avaliación anterior, tamén se permitirá que o resto do alumnado se presente no caso de que
queira subir a súa cualificación, neste caso a cualificación obtida será tida en conta soamente se supera a
cualificación obtida pola vía ordinaria.
Na avaliación ordinaria se realizará unha proba final na que os alumnos poderán recuperar as avaliacións
non superadas, ou toda a materia de ser o caso.
Para a recuperación, ben da avaliación parcial ou de toda a materia, deberá obterse una cualificación
igual ou superior a 5 puntos.

