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2. INTRODUCIÓN 

 

A sociedade e polo tanto a educación está en continuo cambio. Estes cambios téñense 
producido de unha forma regular ao longo da historia (da tradición oral a escrita, a 
imprenta…).  Estes cambios duraban decenios ou séculos. 
 

Non fai máis de trinta anos, antes da aparición de Internet, o acceso a información era moi 
limitado e lento. Coa aparición dos ordenadores, de Internet e a mellora nas 
telecomunicacións a información e sinxela e rápida de obter, inda que as veces pouco fiable e 
difícil de interpretar. 

 
A escola non pode ser allea a  esta revolución. A competencia dixital debe ser un imperativo 
a tódolos alumnos. O manexo do ordenador, o uso da información, o seu tratamento e a 
manipulación e  publicación de contidos debe ser elementos básicos na formación de un 

alumno. 
  
A materia Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TICS) prepara ao alumnado para 
desenvolverse neste contexto. A informática é un elemento vivo (cada día aparecen novas 

tecnoloxías que deixan obsoletas as xa existentes), polo que se debe proporcionar ao alumno 
a capacidade de avaliar si estas ferramentas son útiles e a capacidade de evolucionar con elas.  
 
Moi importante tamén e que os alumnos adquiran a destreza suficiente para o uso da 

administración electrónica, é dicir, a capacidade para relacionarse de forma segura con todo 
tipo de administracións (estado, universidades,bancos, …). 
 
Por último, pero non menos importante, a materia debe orientar ao alumno nun plan de auto- 

protección  que lle permita o uso medianamente seguro de estes tipos de tecnoloxía. 
 
Hai que dicir tamén, que é moi difícil a ensinanza das novas tecnoloxías xa que non existe a  
capacidade das familias para o acceso a elementos hardware e o acceso a Internet, que fai 

imposible unha certa coherencia entre o explicado e o seu uso. 
 
O enfoque da materia vai a ser eminentemente práctico, quedando limitado a número de 
alumnos e a posibilidade de uso de hardware e software. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ies.celanova@edu.xunta.es


 
 
 

 

 

 
TICS 4º ESO                                3 / 34                       IES DE CELANOVA   Celso Fernández       

         

Rúa Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

Telf: 988 431 565  Fax: 988 431 460 
ies.celanova@edu.xunta.es 

  IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO 

 

O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro situado na vila de Celanova, recolle ao alumnado 
de toda a comarca(concellos de A Merca, Cartelle, Celanova, A Bola, Ramirás, Gomesende e 
Quintela de Leirado). 

 

A comarca ten unha grande taxa de envellecemento e poucas oportunidades para os xoves, 
o que se traduce nunha alta emigración. No derradeiro curso houbo un incremento do 
alumnado emigrante procedente de Venezuela. 

 

O nivel socioeconómico da comarca podemos consideralo medio-baixo, habendo unha 
clara distinción entre os alumnos de Celanova e o resto da comarca. 
 

O instituto está situado nunha parte do Mosteiro beneditino  de San Salvador, sendo un 

monumento nacional dende o ano 1931. Esta parte denomínase claustro do poleiro e é de 
orixe neoclásico. 

 
 2 cursos de 1º da ESO 

 2 cursos de 2º da ESO 
 3 cursos de 3º da ESO 
 2 cursos de 4º da ESO 
 2 curso de 1º de BAC 

 2 cursos de 2º de BAC 
 1 curso de 1º FP Básica de  Servizos Administrativos. 
 1 curso de 2º FP Básica de  Servizos Administrativos 
 EOI Inglés nivel  básico e intermedio. 

 
No curso actual o departamento de tecnoloxía está composto por: 
 

 Celso Fernández Lorenzo (titular e xefe de departamento) 

 
A previsión de carga  horaria deste curso deste departamento: 
 

 2º ESO : 6 horas de tecnoloxía (2 grupos) 

 3º ESO : 6 horas de tecnoloxía (2 grupos) 

 4º ESO : 3 horas de TIC(1 grupo) 

 1º BAC: 2 horas de TIC(1 grupo) 

 1º BAC : 1 hora de  Deseño I(1 grupo) 
 
 

O departamento de Tecnoloxía dispón da seguintes aulas: 
 

o Aula taller para 2º e 3º da ESO 
o Aula de Tecnoloxía Industrial. 

o Aula de Deseño 
o Aula TIC compartida con outros departamentos. 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

Esta programación baséase no seguinte marco normativo:  
 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)  
 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa(LOMCE)  

 
 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 

 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica  de elección para os centros docentes nas etapas de 

educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 
oferta.  

 
 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 
2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia  

 

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.  
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5. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como 
valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio dunha cidadanía 

democrática. 
 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres. 
 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en 
distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o 

estudo da literatura. 
 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 
 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes 
que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas 
do mundo. 
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k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 
persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e 

saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer 
o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 
 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 
m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes 

de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 
para o mantemento de nosa identidade. 
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6. OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

 

 
a) Utilizar servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, 

entre outros aspectos coa formación, o lecer, a inserción laboral, a administración, a 
saúde ou o comercio , valorando en que medida cobren estas necesidades e se o fan de 

xeito adecuado.  

 

b) Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos as súas propias 
producións, valorando a importancia do respecto a propiedade intelectual e á 
conveniencia de recorrer a fontes que autoricen expresamente súa utilización.  

 

c) Coñecer e utilizar as ferramentas para integrarse en redes sociais, achegando as súas 
competencias ao seu crecemento e adoptando as actitudes de respecto, participación 
esforzo e colaboración que posibiliten a creación de producións colectivas.  

 

d) Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes, textos e sons e manexar as 
funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, do son 
e da imaxe en movemento e a súa integración para crear pequenas producións 
multimedia con finalidade expresiva, comunicativa ou ilustrativa.  

 
e) Integrar a formación textual, numérica e gráfica para construír e expresar unidades de 

coñecemento en forma de presentacións electrónicas, aplicándoas en modo local, para 
apoiar un discurso ou, en modo remoto, como síntese ou guión que facilite a difusión 

de unidades de coñecemento elaboradas.  

 
f) Integrar a información textual, numérica e gráfica obtida de calquera fonte para 

elaborar contidos propios e publicalos na Web, utilizando medios que posibiliten a 

interacción (formularios, enquisas, bitácoras, etc.) e formatos que faciliten a inclusión 
de elementos multimedia, decidindo a forma en que se poñen á disposición do resto 
de persoas usuarias.  

 

g) Coñecer e valorar o sentido e á repercusión social das diversas alternativas existentes 
para compartir os recursos publicados na Web e aplicalos canddo se difundan as 
producións propias.  

 

h) Comprender a importancia de reforzar as conductas de seguridade activa e pasiva que 
posibiliten a protección dos datos e a persoal nas interaccións na internet.  

 

i) Coñecer os paquetes de aplicación en rede, os sistemas de almacenamento remoto e os 
posibles sistemas operativos na internet que facilite a súa mobilidade e a 
independencia dun equipamento localizado espacialmente.  
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7. SECUENCIACIÓN POR TEMAS  
 

Tema 1 : 
Hardware 

 Sistemas de numeración. 

 Chasis, fonte de alimentación. 

 Placa base e portos de comunicación. 
 Memorias e microprocesador. 

 Dispositivos de almacenamento. Periféricos. 

 Compatibilidade. 

Tema 2 : 
Sistemas  operativos 

 Historia e función do SO. 
 Tipos de SO. Linux, Windows  e Android.  

 Instalación  e/ou simulación de  SO. Virtual BOX. 

 Ferramentas básicas e administración. 

Tema 3 : 
 

Redes de ordenadores 

 Historia Redes e tipos de redes. 

 Tarxetas de rede, routers, concentradores e outro hardware de 
rede. Estrutura de Internet. 

 Protocolo IP (fixas e dinámicas). 

 Instalación y configuración de unha rede.  
 Administración de redes. 

 Compartir  recursos. 

Tema 4 : 
 

Seguridade  

 Tipos de ameazas: virus, troianos..  
 Antivirus: tipos e instalación. 

 Devasas. 

 Protección pasiva 

Tema 5 : 
 

Procesador de Textos 

 O procesador de texto : Función e tipos.  

 O procesador  textos Writer : Entorno. 
 Elementos básicos: Tipos de letra, formatos, sangría, 

encabezados e pés de páxina…  .  
 Uso de táboas, imaxes, impresión, listas, ....  

 Creación de índices e portadas. 

 Uso de formatos definidos de documento.  
 Exportación a outros formatos. 

 Edición de documentos na nube.  

Tema 6 : 
 

Folla de Cáculo 

 A folla de cálculo : Función e tipos. 
 A folla de cálculo  CALC : Entorno. 

 Elementos básicos: Cela, fila ,columna, tipos de letra, formatos,  

 Uso  de funcións básicas e fórmulas. Nomenclatura.  
 Direccionamentos. 

 Gráficas. 

 Exportación a outros formatos. Edición de documentos na nube. 

Tema 7 : 
 

Bases de Datos 
 

 As bases de datos : Funcións e tipos. 

 Uso de BASE : Entorno. 

 Elementos básicos: Táboas, rexistros, campos, formatos.  
 Uso de campos clave. 

 Relacións. Integridade 

 Formularios. 

 Consultas e informes. 

Tema 8 : 
Xestor de presentacións 

 O xestor de presentacións : Funcións e tipos.  

 Uso de IMPRESS : Entorno. 
 Formatos definidos 

 Diapositivas. Formatos . 
 Inserción de texto, imaxes , vídeos e audio.  

 Transicións e efectos. 

 Presentacións  na nube. 
 
 

 

mailto:ies.celanova@edu.xunta.es


 
 
 

 

 

 
TICS 4º ESO                                9 / 34                       IES DE CELANOVA   Celso Fernández       

         

Rúa Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

Telf: 988 431 565  Fax: 988 431 460 
ies.celanova@edu.xunta.es 

  IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

Tema 9: 
Tratamento de imaxes 

 Imaxes : Profundidade de cor, resolución e tamaño.  
 Imaxes vectoriais e de mapa de bits. Formatos BMP, GIF,  JPEG , 

PNG, TIFF, EMF ,EPS, SVG. 

 Características do escáner e a cámara de fotos. Uso dos mesmos.  
 GIMP: Entorno. 

 Paleta de ferramentas, uso de capas e máscaras.  

 Conversión de formatos. 

Tema 10: 
Tratamento de son 

 O son : Características básicas. 

 Formatos de son: MP3, OGG, WAV, WMA. 

 Edición de audio con Audacity :  Entorno e características.  
 Gravación. Uso de pistas. 

 Efectos. 

 Conversión de formatos. 

Tema 11 : 
Tratamento Vídeo 

 O vídeo : Características básicas. 

 Formatos de vídeo: MP4, MPEG,AVI,WMV, MOV. 
 Edición de vídeo con AVS :  Entorno e características.  

 Uso de proxectos. Efectos de vídeo. 

 Importación de imaxes e vídeos. Superposición de títulos e 
audios. 

 Efectos. 

 Conversión de formatos. 

Tema 12: 
Deseño Web 

 Introdución a linguaxe de programación HTML 

 Deseño de sitios web con Kompozer ou similar.  

 Dominios e aloxamento web. 
Tema 13: 

 
Ferramentas 

participativas 

 Publicación de contidos 
 Licenzas de uso 

 Blogs e redes colaborativos. 

 Protección nas redes sociais. 
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8. ESCENARIO  NON PRESENCIAL 

 

 
Todo o material vai a estar colgado da aula virtual do Ies Celso Emilio Ferreiro.  
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9. CONTIDOS  / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede  

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ o 

▪ B1.1. Políticas de seguridade para a protección do 
indiv iduo na interacción coa rede. Contrasinais. 

Condutas e hábitos seguros. 

▪ B1.2. Intercambio e publicación de información dix ital 

na rede. Seguridade e responsabilidade no uso dos 

serv izos de publicación. 

▪ B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección 
do indiv iduo na súa interacción na rede.  

▪ TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos 
v irtuais. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contrasinais para a protección da información persoal. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.3. Dereitos de propiedade intelectual e de 
ex plotación dos materiais alox ados na w eb. Tipos de 

licenzas de distribución. 

▪ B1.2. Acceder a serv izos de intercambio e publicación de 
información dix ital con criterios de seguridade e uso 

responsable. 

▪ TICB1.2.1. Realiza activ idades con responsabilidade 
sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de 

información. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.4. Propiedade e distribución do softw are e da 
información. Tipos de licenzas de uso e distribución. 

▪ B1.5. Identidade dix ital, priv acidade e seguridade. 

▪ B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais 
alox ados na w eb. 

▪ TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e nav ega coñecendo 
a importancia da identidade dix ital e os tipos de fraude da 

w eb. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

Desenv olv emento de actitudes de protección activa 

ante dos intentos de fraude. 
▪ TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais sux eitos a 

dereitos de autoría e materiais de libre distribución. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

Comunicación lingüística (CCL) :Non procede. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Matemáticas e programación para a creación de contrasinais seguras. 

Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dix ital propiamente dita .  

Aprender a aprender (CAA) : O alumno debe aprender por el mesmo que fontes soen ser fiables e a contrastar a información de v arias fontes.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) : Aporta este bloque a coñecer e apreciar  a importancia dos dereitos de autor. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSICE) : Non procede. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) :Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor. 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  3  sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 Bloque 2. Computadores, sistemas operativ os e redes  

▪ f ▪ B2.1. Funcións de configuración dos equipamentos 
informáticos. 

▪ B2.1. Utilizar e configurar equipamentos informáticos, 
identificando os elementos que os configuran e a súa función 

no conx unto.  

▪ TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema 
operativ o e de accesibilidade do equipamento informático. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ f ▪ B2.2. Instalación e eliminación de softw are de 
propósito x eral. 

▪ B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de softw are de 
propósito x eral. 

▪ TICB2.2.1. Resolv e problemas v inculados aos sistemas 
operativ os e ás aplicacións e os programas v inculados a 

estes. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ a 

▪ f 

▪ B2.3. Utilización de softw are de comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

▪ B2.3. Utilizar softw are de comunicación entre equipamentos 
e sistemas. 

▪ TICB2.3.1. Administra o equipamento con 
responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación 

entre dispositiv os. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ f ▪ B2.4. Arquitectura dun computador: compoñentes 

básicos e características. 

▪ B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, identificando 

os seus compoñentes básicos, e describir as súas 
características. 

▪ TICB2.4.1. Analiza e coñece div ersos compoñentes físicos 

dun computador, as súas características técnicas e as 
conex ións entre eles. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ f ▪ B2.5. Elementos e sistemas para a comunicación con 
fíos e sen 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 conex ión na 
comunicación entre dispositiv os dix itais. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

 

 

 

 

mailto:ies.celanova@edu.xunta.es


 
 
 

 

 

 
TICS 4º ESO                                14 / 34                       IES DE CELANOVA   Celso Fernández                

Rúa Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

Telf: 988 431 565  Fax: 988 431 460 
ies.celanova@edu.xunta.es 

  IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque  o alumno v ai a aprender a usar con soltura termos técnicos referidos ao hardw are do ordenador.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Aporta este bloque un coñecemento  sobre o funcionamento de compoñentes básicos de calquera ordenador. 

Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dix ital propiamente dita.  

Aprender a aprender (CAA) :Aporta este bloque a competencia a posibilidade de uso de Internet para busca de información ordenadores e compoñentes que se puidera necesitar, 

Competencias sociais e cívicas (CSC) :Non procede 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSICE) : Non procede. 

Conciencia e expresións culturais (CEC) :Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor. Elementos hardw are. Ferramentas básicas para montax e de un ordenador.  Softw are Virtual box  e v arios SO. 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de 24 sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dix ital  

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ a 

▪ o 

▪ B3.1. Procesos de produción de documentos con 
aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico. 

Maquetax e. Importación de imax es e gráficos. 

▪ B3.2. Formatos abertos e estándares de formato na 

produción de documentación. 

▪ B3.3. Operacións básicas en follas de cálculo. 

Creación de gráficos. Elaboración de informes 

sinx elos. 

▪ B3.4. Organización da información en bases de 

datos. Realización de consultas básicas e x eración 

de documentos. 

▪ B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a 
produción de documentos. 

▪ TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de tex to con 
aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, 

imax es, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades 

de deseño, e interactúa con outras características do 

programa. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de 
follas de cálculo, que inclúan resultados tex tuais, 

numéricos e gráficos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinx elas e utiliza a súa 
funcionalidade para consultar datos, organizar a 

información e x erar documentos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ B3.5. Tipos de presentacións e estrutura do contido. 
Deseño da estrutura e de elementos gráficos 

adecuados para o público obx ectiv o. Importación de 

elementos multimedia, de imax es e de gráficos. 

▪ B3.6. Edición e montax e de materiais audiov isuais a 
partir de fontes div ersas. Captura de imax e, de audio 

▪ B3.2. Elaborar contidos de imax e, audio e v ídeo, e 
desenv olv er capacidades para integralos en div ersas 

producións. 

▪ TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imax e e tex to na 
elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a 

maquetax e á mensax e e ao público obx ectiv o a quen vai 

dirix ido. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

e de v ídeo, e conv ersión a outros formatos. 

▪ B3.7. Tratamento básico da imax e dix ital. Ex posición, 
saturación, luminosidade e contraste. Resolución e 

formatos 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ TICB3.2.2. Emprega dispositiv os de captura de imaxe, 
audio e v ídeo, edita a información mediante softw are 

específico e crea nov os materiais en div ersos formatos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con corrección respectando normas ortográficas e gramaticais no uso de tex tos e presentacións. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de aplicacións ofimáticas e de edición de son, imax e e v ídeo.. 

Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dix ital propiamente dita.  

Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competencia de uso de comandos utilidades non ex plicados buscando o alumno información na rede.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :Non sei. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Internet e publicación de contidos 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) : A multimedia como ex presión cultural. 

 
RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor.  Ordenador persoal. Paquete ofimática. Softw are de edición de v ídeo, imax e e son 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  30  sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 Bloque 4. Seguridade informática  

▪ a 

▪ f 

▪ B4.1. Procedementos de intercambio de información 
entre dispositiv os físicos de características técnicas 

div ersas.  

▪ B4.2. Riscos de seguridade para sistemas, 

aplicacións e datos. Hábitos de protección. 

▪ B4.3. Medidas de seguridade activ a e pasiva. 

Actualización do softw are. Antiv irus e dev asas. 

▪ B4.1. Adopta condutas de seguridade activ a e pasiv a na 
protección de datos e no intercambio de información. 

▪ TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositiv os físicos e 
características técnicas, de conex ión e de intercambio de 

información entre eles.  

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega 
hábitos de protección adecuados. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do 
softw are e do emprego de antiv irus e de dev asas para 

garantir a seguridade. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

 
 

Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno use terminolox ía ax eitada cando describa o uso de elementos de protección do computador.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de dev asas e antiv irus. Redes de intercambios. 

Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dix ital propiamente dita.  
Aprender a aprender (CAA) :  Non procede. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) : Non procede.. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Non procede. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) :Non procede. 

 
RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor. Ordenador persoal. Antiv irus. 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  4 sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 Bloque 5. Publicación e difusión de contidos  

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Compartición de recursos en redes locais e en 
internet. 

▪ B5.1. Utilizar dispositiv os de intercambio de información 
coñecendo as características da comunicación ou da 

conex ión entre eles.  

▪ TICB5.1.1. Realiza activ idades que requiren compartir 
recursos en redes locais e v irtuais. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B5.3. Deseño de páx inas w eb sinx elas. ▪ B5.2. Elaborar e publicar contidos na w eb que integren 

información tex tual, numérica, sonora e gráfica. 

▪ TICB5.2.1. Integra e organiza elementos tex tuais e 

gráficos en estruturas hipertex tuais. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ TICB5.2.2. Deseña páx inas w eb e coñece os protocolos 
de publicación, baix o estándares adecuados e con 

respecto aos dereitos de propiedade. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B5.4. Creación e publicación na w eb. Estándares de 
publicación. 

▪ B5.5. Traballo colaborativ o con serv izos na nube e 
coas ferramentas das TIC de carácter social. 

▪ B5.3. Coñecer os estándares de publicación e empregalos 
na produción de páx inas w eb e coas ferramentas das TIC de 

carácter social. 

▪ TICB5.3.1. Participa colaborativ amente en div ersas 
ferramentas das TIC de carácter social e x estiona os 

propios. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Uso de elementos v erbais e non v erbais. Corrección v erbal e gramatical na publicación de contidos. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de nov as ferramentas dispoñibles para a publicación de contidos.  

Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dix ital propiamente dita. 
Aprender a aprender (CAA) :  Inv estigación de funcionalidades non ex plicadas polo profesor en Internet.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) :Compartir contidos de forma responsable. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Non sei 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) :Nov os formatos de ex presión cultural. 

 
RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor.  Ordenador persoal. Softw are  Kompozer 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  12 sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconex ión  

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B6.1. Creación e publicación na w eb de materiais 
multiplataforma accesibles.  

▪ B6.2. Recursos e plataformas de formación a 

distancia, emprego e saúde.  

▪ B6.3. Administración electrónica e comercio 

electrónico: intercambios económicos e seguridade. 

▪ B6.4. Sincronización entre dispositiv os móbiles e 

computadores. 

▪ B6.1. Desenv olv er hábitos no uso de ferramentas que 
permitan a accesibilidade ás producións desde div ersos 

dispositiv os móbiles. 

▪ TICB6.1.1. Elabora materiais para a w eb que permiten a 
accesibilidade á información multiplataforma. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CSIEE 

▪ TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas nas que está rex istrado/a e que ofrecen 

serv izos de formación, lecer, etc. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo 
móbil e outro dispositiv o. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B6.5. Redes sociais. Priv acidade e seguridade 
persoal na interacción en redes sociais. 

▪ B6.2. Empregar o sentido crítico e desenv olv er hábitos 
adecuados no uso e no intercambio da información a trav és 

de redes sociais e plataformas. 

▪ TICB6.2.1. Participa activ amente en redes sociais con 
criterios de seguridade. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

▪ f 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B6.6. Utilización de canles de distribución de contidos 
multimedia para distribución de materiais propios. 

▪ B6.3. Publicar e relacionar mediante hiperligazóns 
información en canles de contidos multimedia, 

presentacións, imax e, audio e v ídeo. 

▪ TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos 
multimedia para alox ar materiais propios e enlazalos 

noutras producións. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con corrección respectando normas ortográficas e gramaticais e se ex prese con fluidez, articulando un discurso coherente. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de nov as ferramentas 

Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dix ital propiamente dita.  

Aprender a aprender (CAA) :  Inv estigación de funcionalidades non ex plicadas polo profesor en Internet.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) : Uso de contidos de forma responsable. . 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CIEEP) : Non sei 

Conciencia e expresións culturais (CEC) :Non procede  

 
RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor.  Ordenador persoal.  

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  6  sesións 
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10. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (INDICADORES DE LOGRO) 
 

10.1. Ética e estética na interacción en rede 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

 TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade 
da información e sociedade do coñecemento.  

Ten dificultades para  

diferencialas nin lle interesa. 

Descríbeas pero no nas 

entende. 

Descríbeas e enténdeas, pero non 

sabe por ex emplos concretos. 

Descríbeas e enténdeas, e sabe por 

ex emplos concretos. 

▪ TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos v irtuais.  Coñece os perigos que poden 

acontecer en contornos v irtuais. 

Protex e a súa identidade, 

inda que non de unha forma 

eficiente 

Protex e a súa identidade, e é 

cauteloso cando ten que usar 

elementos de pago 

Protex e a súa identidade e sabe 

buscar si un sitio é seguro. 

▪ TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a 
protección da información persoal. 

Usa contrasinais  pero non 

seguras 

Usa contrasinais seguras. Usa contrasinais seguras e 

cambias con frecuencia 

Usa ferramentas de almacenamento 

de contrasinais. 

▪ TICB1.2.1. Realiza activ idades con responsabilidade sobre conceptos 
como a propiedade e o intercambio de información. 

Coñece o que é un dereito de 

propiedade. 

Coñece o que é un dereito de 

propiedade e sabe cales hai. 

Intercambia información sen 

identificar que dereitos de 

propiedade usa, inda que os 

coñece 

Intercambia información usando os 

dereitos de propiedade cando o fai 

▪ TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e nav ega coñecendo a importancia 
da identidade dix ital e os tipos de fraude da w eb. 

Consulta fontes . Consulta fontes e 

contrástaas. 

Nav ega de forma segura cando 

consulta e contrasta fontes. 

Coñece os tipos de fraude que se 

pode atopar cando nav ega. 

▪ TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais sux eitos a dereitos de 
autoría e materiais de libre distribución. 

Sabe o que é un dereito de 

autoría. 

Distingue algún tipo de 

dereito de autoría e de libre 

distribución 

Coñece a maioría dos dereitos de 

autoría e libre distribución 

Publica contidos aplicando e usando 

dereitos. 
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10.2. Computadores, sistemas operativos e redes 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información. 

Coñece os dispositiv os de 

almacenamento, pero non organiza 

a información 

Almacena información, pero non 

de forma coherente. 

Almacena información de forma 

coherente e ordenada 

Almacena información de forma 

coherente e ordenada e ademais 

sabe buscar se non a encontra. 

▪ TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativ o e de 
accesibilidade do equipamento informático. 

Configura algún elemento como 

fondo de pantalla. 

Configura usuarios. Ë capaz de engadir impresoras e 

outros elementos hardw are aparte 

de configurar usuarios 

Ë capaz de engadir impresoras e 

outros elementos hardw are aparte 

de configurar usuarios e fai os 

elementos accesibles. 

▪ TICB2.2.1. Resolv e problemas v inculados aos sistemas operativos e ás 
aplicacións e os programas v inculados a estes. 

Instala aplicacións, Instala e desístala aplicacións de 

x eito seguro. 

É capaz de instalar SO nunha 

máquina, 

É capaz de recuperar o sistema 

despois de un problema grav e no 

mesmo. 

▪ TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece 
aplicacións de comunicación entre dispositiv os. 

Coñece algunha aplicación e para 

que se usa. 

Usa aplicacións de comunicación Usa as aplicacións e ademais é 

capaz de instalalas.  

Coñece e administra v arias 

aplicacións, 

▪ TICB2.4.1. Analiza e coñece div ersos compoñentes físicos dun 

computador, as súas características técnicas e as conex ións entre eles. 

Coñece algún dispositiv o físico é 

as súas características. 

Coñece a maioría dos dispositiv os 

e as súas características. 

Ë capaz de conectar algún 

dispositiv o. E administralo. 

Conecta a maioría dos dispositiv os e 

adminístraos. 

▪ TICB2.5.1. Describe as formas de conex ión na comunicación entre 
dispositiv os dix itais. 

Coñece algunha forma de 

conex ión, pero non sabe ex plicar 

as súas características 

Coñece v arias formas de 

conex ión e as súas características 

Conecta dispositiv os inda que non 

é capaz de administrar a conex ión 

Conecta e administra dispositiv os. 
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10.3. Organización, deseño e produción de información dixital 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de tex to con aplicacións 
informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imax es, fórmulas, 

gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con 

outras características do programa. 

Elabora tex tos sinx elos, usando 

tipos de letra, cores, efectos ... 

No anterior inclúe imax es é 

táboas. 

No anterior engade imax es de 

forma coherente, gráficos e 

fórmulas. 

No anterior inclúe encabezados e 

pes de páx ina, con autotex to. 

▪ TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de 
cálculo, que inclúan resultados tex tuais, numéricos e gráficos. 

Usa funcións básicas Usa funcións matemáticas 

av anzadas e entende os tipos de 

direccionamento 

Usa fiuncións matemáticas e 

lóx icas. 

Usa funcións av anzadas de calquera 

tipo. 

▪ TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinx elas e utiliza a súa 
funcionalidade para consultar datos, organizar a información e x erar 

documentos. 

Crea táboas sinx elas Crea táboas e sabe facer 

formularios. 

Fai relacións entre táboas Crea informes. 

▪ TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imax e e tex to na elaboración 
de presentacións, adecuando o deseño e a maquetax e á mensax e e ao 

público obx ectiv o a quen v ai dirix ido. 

Crea unha presentación usando 

elementos de tex to, e imax e. 

Engade as presentacións v ídeos e 

son, 

Engade  transicións entre 

diapositiv as. 

Engade efectos os elementos de 

unha diapositiv a. 

▪ TICB3.2.2. Emprega dispositiv os de captura de imax e, audio e v ídeo, 
edita a información mediante softw are específico e crea nov os materiais 

en div ersos formatos. 

Captura imax e, son e v ídeo. Ë capaz de modificar o anterior 

usando elementos sinx elos. 

Integra audio, v ídeo e son de 

forma conx unta. 

Ë capaz de editar os elementos 

multimedia usando elementos 

complex os. 
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10.4. Seguridade informática 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositiv os físicos e características 
técnicas, de conex ión e de intercambio de información entre eles.  

Coñece algún dispositiv o, pero non 

para que se usa. 

Coñece a maioría dos dispositiv os 

e a súa función 

Sabe que tipo de información 

comparte cando fai intercambio. 

É capaz de cambiar dispositiv os 

sinx elos. 

▪ TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados. 

Coñece algún dos riscos aos que 

pode estar ex posto. 

Coñece a maioría dos riscos, pero 

non ten hábitos de seguridade. 

Ten hábitos de seguridade. Usa elementos av anzados de 

seguridade. 

▪ TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do softw are e do 
emprego de antiv irus e de dev asas para garantir a seguridade. 

Sabe para que v alen as 

actualizacións, as dev asas e os 

antiv irus. 

Usa tódolos elementos anteriores 

a niv el usuario. 

Usa os elementos anteriores 

como usuario av anzado. 

Configura dev asas e outros tipos de 

protección av anzadas. 
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10.5. Publicación e difusión de contidos 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TICB5.1.1. Realiza activ idades que requiren compartir recursos en 
redes locais e v irtuais. 

Realiza algunha activ idade. Usa impresoras e arquiv os 

compartidos en rede 

É capaz de localizar recursos 

compartidos 

Crea recursos e é capaz de 

compartilos en rede 

▪ TICB5.2.1. Integra e organiza elementos tex tuais e gráficos en 
estruturas hipertex tuais. 

Inclúe algún elemento. Inclúe v arios elementos tex tuais e 

gráficos. 

Inclúe elementos tex tuais, gráficos 

e hipertex tuauis. 

Inclúe tódolos elementos de unha 

forma ordenada e coherente 

▪ TICB5.2.2. Deseña páx inas w eb e coñece os protocolos de publicación, 
baix o estándares adecuados e con respecto aos dereitos de 

propiedade. 

Crea páx inas moi sinx elas. Crea páx inas con algo de 

complex idade. 

Crea páx inas integrando 

elementos multimedia. 

Crea páx inas integrando código 

copiado 

▪ TICB5.3.1. Participa colaborativ amente en div ersas ferramentas das 
TIC de carácter social e x estiona os propios. 

Non entendo a que se refire. Non entendo a que se refire. Non entendo a que se refire. Non entendo a que se refire. 
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10.6. Internet, redes sociais e hiperconexión 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TICB6.1.1. Elabora materiais para a w eb que permiten a accesibilidade 
á información multiplataforma. 

Elabora materiais moi básicos. Elabora materiais av anzados pero 

non multiplataforma. 

Elabora materiais av anzados 

multiplataforma, 

Elabora materiais av anzados 

multiplataforma e accesibles, 

▪ TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas  
nas que está rex istrado/a e que ofrecen serv izos de formación, lecer, 

etc. 

Coñece algunha rede de 

intercambio de información. 

Realiza intercambio de 

información en algunha 

plataforma 

Realiza intercambio de 

información v arias plataformas 

Usa plataformas MOOC para 

mellora. 

▪ TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositiv o móbil e outro 
dispositiv o. 

Sabe que é a sincronización Usa sincronismo entre dous 

dispositiv os pero non de forma 

coherente 

Usa sincronismo de forma 

coherente entre dous dispositiv os 

Usa sincronismo entre v arios 

dispositiv os. 

▪ TICB6.2.1. Participa activ amente en redes sociais con criterios de 
seguridade. 

Participa en algunha rede social. Participa en v arias redes sociais. Participa en v arias redes socias 

con seguridade. 

Participa en v arias redes sociais  

▪ TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos multimedia para 
alox ar materiais propios e enlazalos noutras producións. 

Coñece algún canle de 

distribución. 

Publica os contidos en algún 

canle público. 

Pública en v arios canles e sabe 

enlazar. 

Emprega canles av anzados e/ou 

propios. 

 

 

 

 
11. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 
 

O grao mínimo para a superación da materia será o indicador de logro nivel 2 en cada un dos estándares de aprendizaxe. 
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12. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

  

Avaliación 1. Unha avaliación considérase aprobada cunha nota igual o 

superior a 5.A nota vai ser a media aritmética da dos exames 
e/ou traballos, a actitude e o traballo na aula debidamente 

ponderados. 

2. Para realizar a media aritmética dos exames/traballos na 
avaliación é necesario ter un mínimo de 2,5 puntos en calquera 

exame/traballo realizado.  
 

3. No caso de ter unha nota menor de 2,5 e que  a nota da 

avaliación sexa 5 ou superior, o alumno deberá realizar unha 
proba /traballo de recuperación. Se a nota deste proba/traballo 

fose menor de 2, 5 a nota da avaliación considerase de  4. 

Nº  de exames e 
prácticas por 
avaliación 

Haberá como mínimo un exame ou práctica por trimestre, inda que se 

poden realizar exames ou prácticas por tema ou temas. Caso de non 
realización de un exame, considerarase so as notas das prácticas, 

debidamente ponderadas(como mínimo un 80% da nota) 

Exame de 
recuperacións 

SI 

Valoración normas 
de expresión CCP 

SI 

Nota (%) 

Exame e/ou traballos 
propostos 

80 

Actividades na aula 20 

NOTA FINAL XUÑO 
 

1. Unha avaliación considerarase aprobada cunha nota igual o 

superior a cinco.  
 

2. En Xuño  os alumnos que teñan algunha avaliación ou 
avaliacións suspensas, deberan realizar un exame de ditas 

avaliacións, ou a realización das prácticas que non superaran os 
obxectivos mínimos. 

 

3. A nota final de Xuño  será a media aritmética das notas das 

avaliacións, sempre que esta non sexa menor de 3, 
 

4. A nota das avaliacións gárdase ata a convocatoria de 
Xuño(incluída). 

 

5. É obrigatorio para obter unha nota superior a 5 en Xuño, a 
entrega dos traballos  non realizados durante as avaliacións 

ordinarias. 

 
ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN  

As actividades de recuperación, serán as prácticas non realizadas 

ou que non superaran os obxectivos mínimos, ou a realización de 

exames. 

AVALIACIÓN LECTORA Non se terán en conta na avaliación as lecturas recomendadas. Os 

traballos de investigación teranse en conta como notas adicionais. 
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13. PLAN LECTOR 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Dedicarase un tempo a lectura semanal, cunha duración que dependerá dos contidos que se traten nese 
momento,. Intentarase dedicar entre dúas e tres horas mensuais a lectura(especificamente). 

CARACTER DAS LECTURAS 

As lecturas coas que se traballará serán de tipo xornalístico, libros divulgativos e sobre todo textos na 
Internet. Recomendarase aos alumnos manuais do software empregado. 
 
En todos os niveis traballarase a lectura, como mínimo, do seguinte xeito: lendo enunciados de problemas 
propostos, lecturas de follas de proceso... 

 

ITINERARIOS LECTORES 

TÍTULO AUTOR 
UBICACIÓN 

NA BIBLIOTECA 
Desarrollo Web con PHP y 

Dreamweaver 
Allan Kent 62-KEN-des 

Excel: Análisis y tratamientos de datos Conrad Calberg 62-CAR-exc 

Word 2007  62-NAR-word 

Office 2007  62-PEÑ-man 

Windows Vista  62-STA-win 

Manual de Gimp Antoni Marín Descarga Internet 

Manual Audacity  Descarga Internet 

 
 
14. ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 
Estarase en contacto co departamento de orientación do centro , por si algún alumno 

necesitara adaptación: 
 

1. Nos materiais subministrados polo profesor. 
2. Nos compoñentes hardware usados.  
3. En calquera outra necesidade detectada. 
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15. RÚBRICAS ALUMNOS 

 
15.1. Rúbrica sobre exercicios  

 
 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  

DE EXERCICIOS 

RESOLTOS 

Realiza o 90 % dos exercicios 

que se propoñen. 
Realiza entre o 80 % e o 70 
% dos exercicios que se 

propoñen. 

Realiza entre o 70 % e o 60 % 
dos exercicios que se 

propoñen. 

. Realiza entre o 60 % e o 50 
% dos exercicios que se 

propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 
exercicios que se propoñen 

PROCEDEM ENTO  

E RESULTADOS 

DOS EXERCICIOS 

RESOLTOS 

Desenvolve o procedemento, 

detállao, preséntao 

organizadamente e obtén o 

resultado correcto 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao pouco 

organizado e obtén o 

resultado correcto 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, non o organiza e 

obtén o resultado correcto. 

Desenvolve o procedemento e 
obtén o resultado correcto. 

Non desenvolve o 
procedemento e non obtén o 

resultado correcto 

 
    .  

15.2. Rúbrica traballos propostos 

 

 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

CLARIDADE E 

PRECISIÓN 

O traballo cubre o 90% dos 

obxectivos propostos. 
O traballo cubre entre o 90 % 

e o 80 % dos que se 

propoñen. 

O traballo cubre entre 80 % e 

o 70 % dos  que se propoñen. 

O traballo cubre entre o 70 % 

e o 50 % dos que se 

propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 

que se propoñen 

PRESENTACIÓN 

Todas as respostas están 

presentadas con limpeza e 

pulcritude. 

Case todas as respostas 
están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

A maioría das respostas están 
presentadas con limpeza e 

pulcritude. 

Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 

pulcritude 

A maioría das respostas non 
están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

GRAMÁTICA  

E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 

ortográficos ou de puntuación 

e o texto lese con fluidez 

Case non hai erros 
gramaticais,  ortográficos ou 

de puntuación e o texto lese 

con fluidez. 

Existen dous erros 
gramaticais, ortográficos ou de 

puntuación, e o texto ten 

algunha dif icultade para 

entenderse. 

Existen tres erros gramaticais, 
ortográficos ou de puntuación, 

e o texto enténdese con 

dif icultade. 

Existen máis de tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 

de puntuación, e o texto non 

se entende. 

 

 

 . 
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15.3. Rúbrica sobre exames 

 

. 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN NAS 

RESPOSTAS 

Todas as respostas 

desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión 

Case todas as respostas 
desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

A maioría das respostas 
desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión 

Poucas respostas 
desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

A maioría das respostas non 
desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

PRESENTACIÓN 

Todas as respostas están 

presentadas con limpeza e 

pulcritude. 

Case todas as respostas 
están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

A maioría das respostas están 
presentadas con limpeza e 

pulcritude. 

Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 

pulcritude 

A maioría das respostas non 
están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

NÚMERO  

DE PREGUNTAS 

RESPONDIDAS 

Todas as preguntas están 

respondidas 
Respondeu polo menos o 80 
% das preguntas. 

Respondeu polo menos o 60 
% das preguntas. 

Respondeu polo menos o 50 
% das preguntas 

Respondeu unha porcentaxe 
menor do 50 % das preguntas 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 

ortográficos ou de puntuación 

e o texto lese con fluidez 

Case non hai erros 
gramaticais,  ortográficos ou 

de puntuación e o texto lese 

con fluidez. 

Existen dous erros 
gramaticais, ortográficos ou de 

puntuación, e o texto ten 

algunha dif icultade para 

entenderse. 

Existen tres erros gramaticais, 
ortográficos ou de puntuación, 

e o texto enténdese con 

dif icultade. 

Existen máis de tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 

de puntuación, e o texto non 

se entende. 
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15.4. Rúbrica sobre prácticas 

 

 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

GRAO DE 

REALIZACIÓN 

O alumno completou ao 

menos o 90% da práctica de 

forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
80 e o 70% das prácticas de 

forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
70 e o 60% das prácticas de 

forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
60 e o 50% das prácticas de 

forma satisfactoria. 

O alumno completou menos 
do 50% das prácticas de 

forma satisfactoria. 

TEMPO DE 

REALIZACIÓN 

O alumno completou a 

práctica ao menos no tempo 

establecido. 

O alumno completou a 

práctica con un adío menor 
ao 5%. 

O alumno completou a 

práctica con un adío menor ao 
10%. 

O alumno completou a 

práctica con un adío menor ao 
20%. 

O alumno completou a 

práctica con un adío maior ao 
20%. 

TRABALLO EN 

GRUPO 

Traballou sen dif icultade, 

realizando a súa tarefa, e 

axudando aos compañeiros a 

rematar as súas. 

Traballou sen dif icultade, 

realizando a súa tarefa. 

Traballou con algunha 

dif icultade, recibindo algo de 

axuda dos seus compañeiros. 

Non deu  rematado o seu 

traballo, adiando a entrega do 

traballo en grupo de xeito 
signif icativo. 

Non quixo traballar en grupo, 

cargado o seu traballo sobre 

os demais compañeiros. 
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16. Mecanismo de revisión, avaliación e modificación da programación 

 
O mecanismo vai a ser a reflexión do profesor/es sobre como se teñen desenvolvido as 

clases durante o curso pasado. As principais preguntas que se deben facer na reflexión son: 
 

1. Foi adecuada a metodoloxía que se empregou? 

2. Foi adecuada a temporalización? 
3. As actividades programadas necesitan revisión? 
4. O sistema de avaliación reflicte fielmente os coñecementos adquiridos polos 

alumnos? 
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O Xefe de departamento:                           O Profesor: 
 

 
 
 

Asdo :  Celso Fernández Lorenzo                     Asdo :  Celso Fernández Lorenzo 
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