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

B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo...
TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na ...
TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio...
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
-Clases a través de Webex
-Exercicios na aula virtual

Instrumentos:
-Rúbrica de exercicios
-Observación (nivel de interacción, pregunta dúbidas...)

Cualificación final

Calcularase:
a) 40% para as dúas primeiras avaliacións e 20% para a terceira, 
redondeado a partir do x,6 a x+1.
b) Nota media das dúas primeiras, redondeadas de igual xeito.
A nota do curso será: máx (a, b)

Proba extraordinaria
de setembro

Habida conta da normativa publicada co gallo da COVID19, e das 
notas das dúas primeiras avaliacións, só un alumno faría esa proba. 
Este alumno fará un exame teórico-práctico que recolla os EA non 
superados e que suporá o 100% da nota. Se se puxese en contacto 
co profesor nalgún momento, ofertaríaselle  a posibilidade de que 
fixese un traballo no verán que valese o 35% da nota.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
Non ha lugar.

Criterios de cualificación:
Non ha lugar.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non ha lugar.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 -Explicacións a través de Webex, mínimo unha vez á semana.
 -Visionado de vídeos subidos a youtube polo profesor ou doutros que xa 
existen na rede.
 -Lectura de materiais en pdf.
 -Exercicios prácticos que se corrixen cada semana.
 -Traballo interdisciplinar cos dptos de LG e LE

Metodoloxía
(alumnado todo con

conectividade)

Os 10 alumnos desta materia teñen posibilidades de conectividade 
manifesta.
1.-Explicación do profesor por Webex e solucionado de dúbidas.
2.-Traballo individual a partir dos materiais da aula virtual.
3.-Envío ao profesor de dúbidas a través de mensaxería ou foro que se 
contestan, ben pola mesma vía, ben realizando un vídeo e enlazándoo na 
aula virtual.
4.-Corrección dos exercicios entregados polo alumnado na aula virtual, 
con comentarios individuais, se ha lugar.

Materiais e recursos

1. pdf de elaboración propia e alleos.
2. Vídeos de elaboración propia e alleos.
3. Aula virtual do centro e Webex.
4. Software libre ou propietario de balde.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicarase este documento na Aula Virtual e na web do centro e 
darase conta ás familias a través de mensaxe Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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