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INTRODUCIÓN

•As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)
desenvolven un papel fundamental na sociedade actual,
porque proporcionan un conxunto de coñecementos e de
técnicas que permiten satisfacer as necesidades
individuais e colectivas.

•Carga lectiva: 3 sesión de 50 minutos semanais.

•Aviso de perda de avaliación continua (6% de faltas)

•Perda de avaliación continua (10% de faltas)

•As TIC achegan ao alumnado as habilidades necesarias

para adaptarse aos cambios propios deste ámbito

tecnolóxico.



Unidades didácticas e contidos



Unidades didácticas e contidos



PROCEDEMENTODEAVALIACIÓN

CONTÍNUA

• Realizaranse probas escritas na 1ª, 2ª e 3ª avaliación.

• Prácticas individuais ou en grupo, o seu valor será do 60% da nota final, ao

igual que os exercicios, a nota final de prácticas será a media ponderada das

distintas prácticas realizadas ao longo de cada avaliación. A nota mínima

para poder facer media co resto dos ítems será dun 3 sobre 10.

• Proba escrita, a nota da proba escrita será dun 40% da nota final de cada

avaliación, a nota mínima para facer media co resto de ítems será dun 3. As

probas poderán ser de dous tipos:

• As probas que avaliarán os contidos de cada unidade serán preguntas

tipo test.

• En canto as probas que avaliarán as competencias utilizaranse probas

prácticas a resolver no propio ordenador ou ben mediante pequenos

exercicios.



PROCEDEMENTODEAVALIACIÓN

¿Qué ocorre se un alumno non acude a un examen?
Se un alumno falta a un exame non terá dereito a que se lle repita a non ser que

teña unha xustificación documentada (exemplo: causa médica debidamente

xustificadadocumentalmente).

¿Como se recupera una proba non superada?
No caso de que un exame non chegue ao mínimo para facer media, o 

alumno realizará un exame de recuperación de todos os contidos vistos no 

trimestre.

¿Que se valora do traballo na aula?
• Falta de respecto ao profesor ou a algún compañeiro.
• Actitude de non colaboración á hora de facer as tarefas
• Mal comportamento durante as sesións de formación.



AVALIACIÓNEXTRAORDINARIA

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL

Quen debe ir a avaliación final?
• Todo aquel alumnado que non puidera recuperar as distintas avaliacións, 

acudirá a unha avaliación final en xuño.

En que consistirá a proba?
• Proba distribuída nunhas preguntas tipo test e un ou varios exercicios

prácticos no ordenador.



CUALIFICACIÓN FINAL

Todas as avaliación superadas:

• Nota final: ((1 x Nota 1ª avaliación) + (2 x Nota 2ª avaliación) + 
(3 * Nota 3ª avaliación))/6

Alumnos que acudan o exame final:

• Nota final: ((Nota do exame teórico) + (Nota do exame
práctico))/2

Sendo preciso sacar 5 puntos en cada unha para facer
media.


