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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe

 Empregáronse ferramentas de elearning  Xestiona MOODLE
 Almacenouse contido multimedia na web  Xestiona contido multimedia na nube
 Integráronse as tecnoloxías web no escritorio  Traballa cas tecnoloxías web dende o escritorio
 Utilizáronse aplicacións web ofimáticas e colaborativas  Traballa cas aplicacións web ofimáticas e colaborativas

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Crear un mínimo de un traballo por cada criterio de avaliación. 

Instrumentos:
Lista de cotexo

Cualificación
final

As dúas primeiras avaliacións farán media aritmética (50% de ponderación cada 
unha). 
Os que teñan PD ou una nota final inferior a 5 farán un examen final que 
consistirá en preguntas teórico-prácticas que deberá resolver online en un tempo
determinado. Debendo de ter una nota de 5 ou mais para aprobar o módulo.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

Ampliación de materia por medio de :
- Envío por email dos temas a tratar
- Envío por email de videotutoriales
- Clases por videoconferencia 
- Envío de exercicios base resoltos
- Resolución de dúbidas por email

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía a empregar consta das clases telemáticas e do envío do 
material necesario para o seguimento das actividades, a corrección e 
valoración dos exercicios entregados e a resolución dos mesmos por 
videoconferencia.
Para todos os alumnos se envía tamén un resumo por email das clases por 
videoconferencia e os exercicios resoltos.

Materiais e recursos
Para o seguimento das clases se precisa un ordenador con acceso a internet 
e con calquera sistema operativo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Envío por email de este documento

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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