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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe Competencias

Procesa textos alfanuméricos nun tecladoestendido aplicando as 
técnicas mecanográficas.

Alcanzar a velocidade (mínimo de 150 ppm) e a precisión (máximo 
dunha falta por minuto) no mecanografiado dun texto nun procesador 
de textos.

Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de 
cálculo Calc de LibreOffice

Aplicar fórmulas con operadores básicos (+, -, *, /) e funcións 
(PAGO, PAGOPRIN, PAGO INT, REDONDEAR e SUMA), 
utilizando diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, 
follas e libros, con especial referencia o arrastre de fórmulas. 
Xenerar e configurar táboas dinámicas.
Xenerar e configurar gráficos
Xenerar, e no seu caso configurar, formularios, creación de listas, 
filtraxe, protección e ordenación de datos 

Elabora documentos de textos utilizando asopcións dun 
procesador de textos Write de LibreOffice

Utilizar as funcións, as prestacións eos procedementos do procesador 
de textos Write de LibreOffice, en especial os menújs: Formato, 
Estilos, Tablas e Ferramentas.
Redactar documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as 
normas de estrutura.
Integrar obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo e hiperligazóns.

Elabora presentacións multimedia utilizando Impress de 
LibreOffice

Elaborar presentacións coa aplicaciòn  Impress de LibreOffice incluindo 
textos, figuras, imáxenes, voz e video, con efectos de animación e 
automatización.l

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 IES CHAN DO MONTE:
CURSO 1º:

TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMACIÓN:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Realización dun exercicio práctico que comprenda alomenos as 
competencias imprescindibles expostas na páxina anterior

Instrumentos:
Corrección do exercicio práctico indicado no punto anterior.  Cada 
apartado do exercicio debe estar correctamente realizado. De ser asi 
cada apartado obtendrá a puntuación indicada na casilla superior. En 
caso contrario cada apartado sumará 0 puntos. Para aprobar deberá 
obter unha suma mínina de 7 puntos. 7 puntos calificarase cun 5, de 
obter unha suma maior de puntos calcularase a nota proporcional, e en 
caso de redondeo aplicarase por exceso se a parte decimal suma 0,5 ou 
máis, e por defecto en caso contrario.
Un dos apartados consistirá en un exercicio de mecanografía cunha 
duración de 5 minutos cun máximo de 5 fallos. No suposto de cometer 
un número de fallos maior non se terán en contacto as pulsaciones 
desde o momento en que se cometa o 6 fallo. Este exercicio valorasse 
con 0,5 puntos mais unha décima por cada 10 pulsacións a maiores a 
partir das 150 mínimas con redondeo por exceso no primeiro decimal da
nota.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cálculo da media da primerira e segunda avaliación mais un máximo 
dun punto en función do seguimento do seguimento das 
videoconferencias e da realización dos exercicios propostos. Se fose o 
caso redondearase a puntuación

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Realización dun exercicio práctico que comprenda as competencias 
imprescindibles expostas na páxina anterior
Incorporarse entre os apartados do exercicio o mecanografiado dun 
texto cos memos criterios indicados nos apartados anteriores.

Criterios de cualificación:
Distribuirase un total de 10 puntos entre todolos aparatados do 
exercicio, correspondendolle a cada un deles a parte proporcional do 
total de puntos.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Cada unha dos apartados do exercicio debe estar correctamente 
realizado. De ser asi obtendrá a puntuación indicada na casilla superior. 
En caso contrario sumará 0 puntos. Para aprobar deberá obter unha 
suma mínina de 7 puntos. A cualificación final calcularase do mesmo 
xeito que o indicado nos instrumentos da Avaliación.



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

Actividades Realización de videoconferencias coa plataforma proporcionada pola Conselleria e 
realización de exercicios

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Completase o indicado no punto anterior coa realización de videotutoriais 
que son subidos a rede.
A falta de conectividade é un atranco grave  para o seguimento das 
actividades, afortunadamente non teño alumnos con este problema,. Se fose
o caso remitiranselle os exercicios en pendrive ou papel e correxiriaselle 
cando o retorne.

Materiais e recursos Youtube, videoconferencia, videotutoriales, correo electrónico, whatsapp e 
chamadas telefónicas.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico, chamadas telefónicas,  videoconferencias e 
videotutoriais 

Publicidade Na páxina web do centro.
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