
Programación
da

Asignatura
de

Informática
4º da ESO

Curso 2015- 2016
IES “Afonso X O Sabio” de Cambre

A Barcala – Cambre – A Coruña



1.OBXECTIVOS

A programación desta asignatura optativa vai dirixida ao alumnado de 4º da ESO e 
está baseada fundamentalmente no decreto 133/2007, do 5 de xuño, e publicado no D.O.G.o
13 de xullo de 2007, sendo os obxectivos:
 

1. Utilizar os servizos 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 forma apropiada.

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

3. 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.

4. 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.

5. Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír e expresar 
unidades complexas 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.

6. 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.

7. Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das diversas alternativas 
existentes para compartir os contidos publicados na web e aplicalos cando se 
difundan as producións propias.

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

9. Coñecer os paquetes de aplicacións en rede, os sistemas de almacenamento 
remotos e os posibles sistemas operativos na internet que faciliten a súa 
mobilidade e a independencia dun equipamento localizado espacialmente.

2.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS
Tal e como reflexa o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, e publicado no D.O.G.  o 

venres 13 de xullo de 2007 a materia de Informática contribúe de maneira plena á 
adquisición da competencia referida ao tratamento da información e competencia dixital, 



imprescindible para desenvolverse nun mundo que cambia, empuxado polo constante fluxo 
de información xerado e transmitido mediante unhas tecnoloxías da información cada vez 
máis potentes e omnipresentes.

Na sociedade da información, as tecnoloxías da información e da comunicación 
ofrecen ás persoas a posibilidade de se converter en creadoras e difusoras de coñecemento a 
través da súa comunicación con outras xentes conectadas por medio de redes de 
información.

O alumnado, debe desenvolver a capacidade para integrar informacións, reelaboralas 
e producir documentos en diversos formatos, e de comunicarse con outras persoas, sexa por 
medios telemáticos ou convencionais. Estas actividades deben favorecer o fortalecemento 
do pensamento crítico ante as producións alleas e propias, a utilización da creatividade na 
elaboración de novos contidos e a aplicación das destrezas comunicativas en diferentes 
contextos. Permitirá, así mesmo, proxectar cara ao futuro os coñecementos adquiridos na 
fase escolar e fomentará a valoración crítica dos avances tecnolóxicos e das modificacións
sociais que estes produzan.

Os coñecementos de tipo técnico, polo tanto, deben servir para o desenvolvemento de
destrezas e actitudes que posibiliten a localización e interpretación da información, 
utilizándoa para comunicala, evitando a exclusión de persoas e grupos, e para acceder á 
crecente oferta de servizos da sociedade do coñecemento.

Ademais, a materia contribúe de maneira parcial á adquisición da competencia 
cultural e artística porque facilita o acceso ás manifestacións culturais e potencia a expresión
do alumnado mediante algúns códigos artísticos. O acceso ás manifestacións de arte dixital 
e á información sobre obras artísticas non-dixitais, fisicamente inaccesibles, a captación de 
contidos multimedia e o seu tratamento, así como a creación de novos contidos que integren
informacións en diferentes linguaxes, enriquecen a imaxinación, aumentan a creatividade e 
contribúen á adopción de convencións compositivas e expresivas baseadas no coñecemento
artístico.

A contribución á adquisición da competencia social e cidadá céntrase en que as 
destrezas de busca, obtención, rexistro, interpretación e análise permiten acceder en tempo 
real ás fontes de información requiridas para unha correcta interpretación dos fenómenos 
sociais e históricos que conforman a visión da actualidade. Múltiples perspectivas 
favorecerán a adquisición dunha conciencia cidadá comprometida na mellora da súa propia 
realidade social. Compartir ideas e opinións a través da participación en redes sociais, 
brinda unhas posibilidades insospeitadas para intervir na vida cidadá e acceder a servizos 
relacionados coa administración dixital nas súas diversas facetas.

A contribución á adquisición da competencia para aprender a aprender está 
relacionada co acceso e a interacción en contornos virtuais de aprendizaxe, que facilita a 
aprendizaxe autónoma unha vez finalizada a escolaridade obrigatoria. Neste empeño 
contribúe decisivamente a capacidade para obter información, transformala en coñecemento 
propio e comunicar o aprendido poñéndoo en común con outras persoas ou grupos.

Esta materia contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística nos
aspectos relacionados coa linguaxe escrita e as linguas estranxeiras. Desenvolverse diante 



de fontes de información e situacións comunicativas diversas consolida as destrezas lectoras
e implica a composición de textos con diferentes finalidades comunicativas e o uso 
funcional das linguas estranxeiras que se empregan na interacción propia das comunidades 
virtuais.

A informática contribúe de maneira parcial á adquisición da competencia matemática,
achegando a destreza no uso de follas de cálculo para calcular, representar e interpretar 
datos matemáticos e para resolver problemas. Por outra parte, a utilización de aplicacións 
interactivas permite formular e comprobar hipóteses acerca dos cambios producidos pola 
modificación de datos en escenarios diversos.

Á adquisición da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 
contribúese en tanto que proporciona destrezas coas que se pode obter información 
cualitativa e cuantitativa para a resolución de problemas sobre o espazo físico. A interacción
con aplicacións de simulación facilita a observación de procesos cuxa reprodución resulta 
especialmente difícil ou perigosa e proporciona unha mellor comprensión dos fenómenos 
físicos.

A informática contribúe, por último, á competencia de autonomía e iniciativa persoal 
na medida en que un contorno tecnolóxico cambiante esixe unha constante adaptación. A 
aparición de novos dispositivos e das aplicacións asociadas, os novos campos de 
coñecemento, a variabilidade dos contornos de traballo e dos contextos de comunicación 
esixen a reformulación de estratexias e a adopción de novos puntos de vista que
posibiliten a resolución de situacións multifacéticas progresivamente máis complexas.

3.CONTIDOS

1. Sistemas operativos e seguridade informática.
 Creación de redes locais: configuración de dispositivos físicos para a interconexión 

de equipos informáticos.
 Creación de grupos de persoas usuarias, adxudicación de permisos, e posta á 

disposición de contidos e recursos para o seu uso en redes locais baixo diferentes 
sistemas operativos.

 Seguridade na internet. O correo masivo e a protección fronte a diferentes tipos de 
programas, documentos ou mensaxes susceptibles de causar prexuízos. Uso de 
tornalumes. Importancia da adopción de medidas de seguridade activa e pasiva.

 Conexións sen fíos e intercambios de información entre dispositivos móbiles e fixos.

2. Multimedia.
 Adquisición de imaxe fixa mediante periféricos de entrada.
 Tratamento básico da imaxe dixital: os formatos básicos e o seu uso. Selección de 

fragmentos: tamaño e encadramento das imaxes. Acondicionamento de fotografías 
dixitais modificando exposición, saturación, luminosidade e contraste. Creación de 
debuxos sinxelos.

 Captura de son e de vídeo a partir de diferentes fontes. Edición e montaxe de audio e 
vídeo para a creación de contidos multimedia.



 As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. Necesidade de respectar
os dereitos que amparan as producións alleas.

 3. Publicación e difusión de contidos.
 Integración e organización de elementos textuais, numéricos, sonoros, gráficos e 

animados en estruturas hipertextuais.
 Elaboración de páxinas web que conteñan obxectos activos sinxelos: mapas, 

formularios e controis multimedia.
 Deseño de presentacións. Emprego de animacións sinxelas con elementos gráficos.
 Creación e publicación na web. Estándares de publicación. Deseño gráfico das 

páxinas web.
 Accesibilidade da información.

Bloque 4. A internet e redes sociais.
 A información e a comunicación como fontes de comprensión e transformación do 

contorno social: comunidades virtuais e globalización.
 Actitude positiva cara ás innovacións no ámbito das tecnoloxías da información e da 

comunicación e cara a súa aplicación para satisfacer necesidades persoais e de grupo.
 Acceso a servizos de Administración electrónica e comercio electrónico: os 

intercambios económicos e a seguridade.
 Acceso a recursos e plataformas de formación a distancia, emprego e saúde.
 A propiedade e a distribución do software e a información: software libre e software 

propietario,
 tipos de licenzas de uso e distribución.
 A enxeñaría social e a seguridade: estratexias para o recoñecemento da fraude, 

desenvolvemento de actitudes de protección activa diante dos intentos de fraude.
 Adquisición de hábitos orientados á protección da intimidade e da seguridade persoal

na interacción en contornos virtuais: acceso a servizos de lecer.
 Canles de distribución dos contidos multimedia: música, vídeo, radio, TV.
 Acceso, descarga e intercambio de programas e información. Diferentes modalidades

de intercambio.

4.CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Instalar e configurar aplicacións, e desenvolver técnicas que permitan asegurar sistemas 
informáticos conectados entre si.

2. Conectar dispositivos móbiles con outros, sen fíos ou con fíos, fixos ou móbiles, para 
intercambiar información e datos.

3. Obter imaxes fotográficas, aplicarlles técnicas de edición dixital e diferencialas das 
imaxes xeradas por ordenador.

4. Capturar, editar e montar fragmentos de vídeo con audio.

5. Deseñar e elaborar presentacións destinadas a apoiar o discurso verbal na exposición de 



ideas e de proxectos.

6. Desenvolver contidos interactivos para a rede aplicando estándares de accesibilidade na 
publicación da información.

7. Participar en redes sociais virtuais como emisores e receptores de información e 
iniciativas comúns.

8. Elixir entre produtos de software e de contidos, tanto de código aberto e comerciais, con 
funcionalidades similares, os que sexan compatibles co respecto polos dereitos de autor e 
que mellor se axusten aos requirimentos das publicacións e ás necesidades dos usuarios.

5.MÍNIMOS ESIXIBLES

 Coñecer o desenvolvemento histórico da informática.

 Identificar, conectar e describi-los periféricos que configuran un sistema informático.

 Manexar con fluidez o sistema operativo windows ou Ubuntu.

 Instalar correctamente un antivirus e saber manexalo.

 Saber  realizar  copias  de  seguridade  dos  datos  sensibles,  protexe-lo  equipo
informático fronte á manipulación incorrecta de arquivos e interesarse por repara-los
danos. 

 Empregar correctamente funcións básicas do procesador de textos, a folla de cálculo
e a base de datos.

 Empregar con fluidez e correctamente unha aplicación para elaborar presentacións.

 Manexar con fluidez algún navegador (Firefox; Google Chrome, Internet Explorer...).

 Manexar con soltura as funcións básicas do paquete Microsoft Office ou Openoffice
(procesador de textos, folla de cálculo, presentacións) e empregalos de forma habitual
na elaboración dos seus traballos. 

 Coñecer e empregar software de tratamento dixital de imaxe, así como de audio e
vídeo. 

 Recoñecer os elementos básicos dunha rede de área local e detectar a fonte de erro no
mal funcionamento da rede.

 Coñecer a evolución de Internet ao longo da historia.

 Empregar correctamente un buscador na procura de información.

 Empregar o correo electrónico como medio de comunicación e saber realizar xestións
a través da rede.

 Colaborar en comunidades virtuais e foros.

 Saber elaborar páxinas web. 

 Diferenciar  os  elementos  dunha  páxina web.  Inserir  e  editar  hipervínculos  nunha
páxina web. 



6.MATERIAIS E RECURSOS
Para o desenvolvemento da materia empregarase os equipos informáticos cos que 

conta a aula de informática do centro, así como as aulas TIC que dispón o centro.

Para  os  contidos  teóricos,  se  lles  proporcionarán  aos  alumn@  unha  serie  de
apuntamentos e fichas ao longo do curso,  relacionados cos contidos a traballar  en cada
momento. Os títulos dos apuntamentos e fichas é:

1. INFORMÁTICA BÁSICA
2. SISTEMAS OPERATIVOS. SEGURIDADE INFORMÁTICA
3. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN: OFIMÁTICA BÁSICA
4.  PRESENTACIÓNS
5. TRATAMENTO DE IMAXES
6. MONTAXES MULTIMEDIA
7. REDES DE ÁREA LOCAL
8. INTERNET. DESEÑOS DE PÁXINAS WEB.

7.METODOLOXÍA

Esta é unha materia fundamentalmente práctica polo que empregarase unha 
metodoloxía encamiñada nesta dirección. Con todo, non se debe restar importancia aos 
contidos teóricos como fundamento onde desenvolver a parte práctica. Así pois, nas 
diferentes unidades didácticas a traballar haberá unha exposición dos contidos a traballar 
por parte do profesor, habitualmente mediante presentacións, acompañado das diferentes 
partes prácticas a levar a cabo (traballo co sistema operativo, procesador de datos, 
tratamento dixital da imaxe...), usualmente, na aula de informática. Tendo en conta os 
contidos a traballar desta materia e dos procedementos a levar a cabo, a contribución da 
materia ao plan Tic do centro é fundamental.

 Ademais, cando as características da unidade didáctica o permitan, tratarase de propoñer
a  lectura  de  diferentes  noticias,  artigos  ou  capítulos  de  libros  (se  hai  tempo  para  elo)
relacionados cos contidos a traballar, co obxectivo de que practiquen a lectura de forma
continuada, contribuíndo, deste xeito, ao plan lector do centro.

8.PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Ao longo de cada avaliación levaranse a cabo diferentes probas de asimilación de 
contidos, xa sexan de carácter teórico ou  de carácter práctico, que contarán cun 40 % do 
valor da nota trimestral. Outro 40 % da nota virá dada polo seu traballo diario o cal se verá 
reflectido no seu caderno de aula así como nos diferentes traballos e actividades realizados 
na aula de informática (onde tamén se terá en conta o coidado na presentación, a limpeza, 
coherencia de presentación...). O 20% restante virá dado  pola actitude do alumn@, o seu 
interese pola materia, o respecto do material, o seu comportamento, puntualidade...

A avaliación, dado o carácter descontinuo da materia, non será continua co cal ao
final do curso, e para aqueles alumnos que teñen suspensa algunha avaliación, poderase
facer unha proba de recuperación ordinaria, para que poidan recuperar ditas avaliacións.


