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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Tal e como se reflicte no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño publicado no DOG o 29

de xuño de 2015, as Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) desenvolven un

papel fundamental na sociedade actual, xa que proporcionan un conxunto de coñecementos

e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Así as TIC

aportan a capacidade de analizar e redeseñar a relación  entre dispositivos tecnolóxicos e

necesidades sociais. Na resolución de problemas coas TIC conxúganse diferentes aspectos

tales como a innovación,  o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, imprescindibles

para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento das novas

tecnoloxías  proporciona  unha  imprescindible  perspectiva  científico-tecnolóxica  sobre  a

necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto ao

que acontece arredor dela.

Ademais  a   través  das  TIC  intégranse  coñecementos  de  carácter  matemático  e

científico,  ademais  de  que  é  frecuente  que  as  TIC  se  utilicen  para  resolver  problemas

específicos doutras disciplinas.

A materia Tecnoloxías da Información e Comunicación prepara ao alumnado para

desenvolverse  non  só  na  súa  alfabetización  dixital  centrada  no  manexo dunha  serie  de

ferramentas en continua evolución senón que tamén o dotará dos coñecementos, destrezas e

aptitudes que faciliten o aprendizaxe permanente ao longo da súa vida, de xeito que poida

adaptarse con versatilidade ás demandas que xurdan no campo das TIC.

Por todo isto, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un

inmenso  potencial  para  axudar  a  comprender  o  contorno  social  e  para  desenvolver  un

conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que

a participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos

social e do desenvolvemento persoal.

A materia,  tal  e  como  se  recolle  na  LOMCE,   impartirase  nos  dous  cursos  de

bacharelato, se ben este ano por ser o primeiro curso da implantación da nova lei se levará a

cabo só no primeiro curso e xa a partires do vindeiro curso (2016-2017) no segundo curso

tamén. A distribución horaria da materia será:

1º Bacharelato: dúas horas semanais 



2º Bacharelato: tres horas semanais (a partires do curso 2016-2017)

No noso centro, atopamos alumnos con distintos coñecementos, en tanto en canto, 

hai alumnado que o pasado curso escolleu a materia de Informática como unha das súas 

optativas fronte a outros que non a escolleron. Ademais, o feito de ser unha materia 

eminentemente práctica, fai que na aula atopemos unha variedade de alumnos de diferente 

perfís, alumnos con elevados coñecementos informáticos fronte a alunmos cun nivel máis 

baixo de coñecementos informáticos.

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA TIC AO DESENVOLVEMENTO
DAS COMPETENCIAS CLAVE

Dacordo  co  desenvolvido  na  LOMCE,  tódalas  materias  do  currículo  deben  de

participar no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado e que son: 

• Comunicación lingüística (CCL).

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC).

2.1 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA EN TERMOS XERAIS

Dada  a  propia  natureza  da  materia,  algunhas  destas  competencias  clave  están

incluidas de xeito directo( CMCCT ou CD). Sen embargo, o carácter que posúe a materia,

tamén  permite  un  tratamento  axeitado  doutras  relacionadas  coa  creatividade,  a

comunicación, co traballo en grupo, a busca y selección de información ou coa aportación

de solucións a problemas ou situacións reais.



Deste modo, a competencia en comunicación lingüística traballarase a partires da

elaboración de textos escritos en diferentes formatos (procesadores de textos, programas de

presentacións ou redes sociais) e da exposición oral dalgún dos mesmos.

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía como xa

quedou  dito,  forma  parte  directa  da  propia  materia,  en  tanto  en  canto,  a  evolución

informática  responde  a  avances  científicos  e  técnicos  que  hai  que  traballar  para  poder

comprendelos e asimilalos. Por outra banda o desenvolvemento de aplicacións de software

(programación),  exise uns procedementos de resolución de problemas que responde con

exactitude aos de resolución de problemas matemáticos.

Evidentemente, a  competencia dixital é a que poderá desenvolverse dunha forma

máis explícita debido a que, na súa maioría, a materia proporciona información sobre os

recursos dixitais que logo poderán ser aplicados na resolución de problemas surxidos en

diferentes áreas de coñecemento.

A  competencia  para  aprender  a  aprender  e  a  competencia  sociales  e  cívicas

poderanse desenvolver en canto ao traballo en equipo que ten a materia así como nas tarefas

expositivas  e  busca  de  información  e  a  selección  e  filtración  da  mesma  por  parte  do

alumnado, en diferentes actividades a realizar ao longo do curso.

Por último a competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor así como a

competencia de conciencia e expresión culturais atópanse vinculadas a esta materia en canto

á organización, deseño e produción de información dixital,  onde a creatividade xoga un

papel importante.

2.2 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA TIC DE 1º BACHARELATO

O  DECRETO 86/2015, do 25 de xuño publicado no DOG o 29 de xuño de 2015

establece,  entre  outros  aspectos,  as  competencias  clave  a  desenvolver  en  relación  cos

estándares de aprendizaxe das materias, e que para o caso de TIC de 1º bacharelato son as

que se detallan a continuación:



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O ORDENADOR

Describe  as  diferenzas  entre  o  que  se  considera  sociedade  da
información e sociedade do coñecemento.

 CD  CCL  CSC

Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron como
consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da información e da
comunicación.

 CD  CSIEE  CSC  CCL

BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 

Describe  as  características   dos  subsistemas  que  compoñen  un
computador,  identificando  os  seus  principais  parámetros  de
funcionamento.

 CD  CMCCT  CCL  CAA

Realiza  esquemas  de  interconexión  dos  bloques  funcionais  dun
computador e describe a contribución de cada un ao funcionamento
integral do sistema. 

 CD  CAA   CMCCT  CCL

Describe  dispositivos  de  almacenamento  masivo  utilizados  en
sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia
da información. 

 CD  CMCCT  CCL  CAA

Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando
os  parámetros  que  as  definen  e  a  súa  achega  ao  rendemento  de
conxunto. 

 CD  CAA   CMCCT  CCL

Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo relacionando
cada parte coa súa función. 

 CD  CMCCT  CAA  

Instala  sistemas  operativos  e  programas  de  aplicación  para  a
resolución  de  problemas  en  computadores  persoais,  seguindo
instrucións de fábrica. 

 CD  CAA   CMCCT 

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae información, realizando
consultas, formularios e informes. 

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE
 CCEC

Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, aplicando as
posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destinatario. 

 CD  CMCCT  CCL  CAA
 CSIEE  CSC  CCEC

Elabora  presentacións  que  integren  texto,  imaxes  e  elementos
multimedia,  adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao que se
destina. 

 CD  CMCCT  CCL  CAA
 CSIEE  CSC

Resolve problemas que requiran a  utilización de follas  de cálculo,
xerando resultados textuais, numéricos e gráficos. 

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE
 CCEC

 Deseña elementos  gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas.  CD  CMCCT  CCL  CCEC
 CAA  CSIEE  CSC

Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes, utilizando
programas de edición de ficheiros multimedia.

 CD  CMCCT  CCL  CAA
 CSIEE  CSC  CCEC

BLOQUE 4: REDES DE COMPUTADORAS

Debuxa  esquemas  de  configuración  de  pequenas  redes  locais,
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE

Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados
en redes de datos.

 CD  CAA   CMCCT  CCL

Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e sen eles,
e indica posibles vantaxes e inconvenientes. 

 CD  CAA   CMCCT  CCL



Explica  a  funcionalidade  dos  elementos  que  permiten  configurar
redes de datos, indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes
principais.

 CD  CAA   CMCCT  CCL

Elabora  un  esquema  de  como  se  realiza  a  comunicación  entre  os
niveis OSI de dous equipamentos remotos.

 CD  CAA   CMCCT  CCL

BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN

Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos
sinxelos, elaborando os correspondentes diagramas de fluxo.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE

Escribe  programas  que  inclúan  bucles  de  programación  para
solucionar  problemas  que  impliquen  a  división  dun  conxunto  en
partes máis pequenas.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE

Obtén o resultado de seguir un pequeno programa escrito nun código
determinado, partindo de determinadas condicións.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE

Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación
e propón exemplos concretos dunha linguaxe determinada.

 CD  CMCCT.  CCL

Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe determinada
que solucionen problemas da vida real.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE
 CSC  CCEC

3.OBXECTIVOS

Dos obxectivos xerais de Bacharelato descritos no D.O.G. do 29 de xullo de 2015,  

os que pretende acadar a materia de TIC no seu 1º curso son os que se detallan de seguido:

 Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade.

 Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

 Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá.

 Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.



 Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.

 Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

 Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

 Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego.

4.CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN

PRIMEIRO TRIMESTRE

BLOQUE 1: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O ORDENADOR (11 sesións)

Concepto de sociedade da información.

O sector das TIC: composición e características.

BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES (15 sesións)

Bloques funcionais dun sistema microinformático e compoñentes de cada bloque funcional.

Compoñentes dos sistemas microinformáticos. Periféricos básicos

Dispositivos de almacenamento e de memoria: características e tipos.

Sistema operativo: elementos e estrutura. Clasificación, funcións e procesos do sistema 

operativo. Sistemas operativos actuais.

Instalación e actualización de sistemas operativos e de aplicacións de software.

SEGUNDO TRIMESTRE

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS (24 sesións)

Deseño e utilización de bases de datos sinxelas.

Elaboración de documentos mediante procesadores de texto.



Elaboración de presentacións. 

Presentación ao público: conexión a un proxector e configuración.

Resolución de problemas mediante follas de cálculo.

Deseño e edición de Imaxes en 2D e 3D.

Creación de contidos audiovisuais.

Elaboración de guións, captura de son e de imaxes, edición e montaxe.

As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. Dereitos que amparan as 

producións alleas.

TERCEIRO TRIMESTRE

BLOQUE 4: REDES DE COMPUTADORES (8 sesións)

Configuración básica de redes locais: características, tipos, topoloxías e arquitecturas.

Cables e conectores: características e tipoloxía. Normalización.

Elementos das redes de datos: situación, dispositivos e adaptadores de interconexión de 

redes con fíos e sen eles; configuración básica destes.

Despregamento de redes locais sen fíos: elementos, medios de transmisión, protocolos e 

recomendacións. Seguridade básica.

Niveis do modelo OSI: funcións dos niveis, os protocolos e os dispositivos.

BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN (16 sesións)

Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado. 

Identificación dos elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais.

Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo.

Uso de estruturas de control: operadores, condicións, bloques e estruturas de repetición.

Execución, proba, depuración e documentación de programas.

Identificación dos elementos da sintaxe da linguaxe.

5.CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

Na seguinte táboa relaciónanse os contidos cos criterios de avaliación e os estándares

de aprendizaxes, secuenciados por avaliacións:



CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

BLOQUE 1: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O ORDENADOR

Concepto de sociedade da 
información.
O sector TIC: composición e 
características.

Analizar e valorar as influencias 
das tecnoloxías da información e 
da comunicación na 
transformación da sociedade 
actual, tanto nos ámbitos da 
adquisición do coñecemento 
como nos da produción.

Describe  as  diferenzas  entre  o  que  se
considera  sociedade  da  información  e
sociedade do coñecemento.
Explica  cales  son  os  novos  sectores
económicos  que  apareceron  como
consecuencia  da  xeneralización  das
tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 

Bloques funcionais dun sistema
microinformático  e
compoñentes de cada bloque.
Compoñentes  dos  sistemas
microinformáticos.
Periféricos básicos.
Dispositivos de almacenaxe
Dispositivos de memoria.
Sistemas  operativos:  elementos
e  estrutura.  Clasificacións,
funcións e procesos do sistema
operativo.
Instalación  e  actualización  de
sistemas  operativos  e  de
aplicacións de software.

Configurar  computadores  e
equipamentos  informáticos
identificando os subsistemas que
os  compoñen  e  relacionando
cada  elemento  coas  prestacións
do conxunto, e describir as súas
características.
Instalar  e  utilizar  software  de
propósito xeral e de aplicación, e
avaliar  as  súas  características  e
os contornos de aplicación.

Describe  as  características   dos
subsistemas  que  compoñen  un
computador,  identificando  os  seus
principais parámetros de funcionamento.
Realiza  esquemas  de  interconexión  dos
bloques  funcionais  dun  computador  e
describe  a  contribución  de  cada  un  ao
funcionamento integral do sistema. 
Describe  dispositivos  de  almacenamento
masivo  utilizados  en  sistemas  de
computadores,  recoñecendo  a  súa
importancia na custodia da información. 
Describe  os  tipos  de  memoria  utilizados
en  computadores,  analizando  os
parámetros que as definen e a súa achega
ao rendemento de conxunto. 
Elabora  un  diagrama  da  estrutura  dun
sistema operativo relacionando cada parte
coa súa función. 
Instala sistemas operativos e programas de
aplicación para a resolución de problemas
en  computadores  persoais,  seguindo
instrucións de fábrica. 

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Deseño e utilización de bases de
datos sinxelas.
Elaboración  de  documentos
mediante  procesadores  de
textos.
Elaboración de presentacións. 
Presentación ao público: 
conexión a un proxector e 
configuración.
Resolución de problemas 
mediante follas de cálculo.
Deseño e edición de Imaxes en 
2D e 3D.
Creación de contidos 
audiovisuais.
Elaboración de guións, captura 
de son e de imaxes, edición e 
montaxe.
As redes de intercambio como 
fonte de recursos multimedia. 
Dereitos que amparan as 
producións alleas.

Utilizar  aplicacións  informáticas
de  escritorio  ou  web,  como
instrumentos  de  resolución  de
problemas específicos: creación e
edición  de  documentos,
realización  de  follas  de  cálculo
completas (funcións, gráficos…),
manexo  de  bases  de  datos
(filtros,  consultas,
formularios…),  elaboración  de
presentacións  semiprofesionais,
edición e retoque fotográfico, son
e vídeo.

Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae
información,  realizando  consultas,
formularios e informes. 
Elabora  informes  de  texto  que  integren
texto e imaxes, aplicando as posibilidades
das  aplicacións  e  tendo  en  conta  o
destinatario. 
Elabora presentacións que integren texto,
imaxes  e  elementos  multimedia,
adecuando  a  mensaxe  ao  público
obxectivo ao que se destina.
Realiza pequenas películas integrando 
son, vídeo e imaxes, utilizando programas 
de edición de ficheiros multimedia.
Resolve  problemas  que  requiran  a
utilización  de  follas  de  cálculo,  xerando
resultados textuais, numéricos e gráficos.
Deseña elementos  gráficos en 2D e 3D 
para comunicar ideas.



3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

BLOQUE 4: REDES DE COMPUTADORAS

Configuración  básica  de  redes
locais:  características,  tipos,
topoloxías e arquitecturas.
Cables  e  conectores:
características  e  tipoloxía.
Normalización.
Elementos das redes de datos: 
situación, dispositivos e 
adaptadores de interconexión de
redes con fíos e sen eles; 
configuración básica destes.
Despregamento de redes locais 
sen fíos: elementos, medios de 
transmisión, protocolos e 
recomendacións. Seguridade 
básica.
Niveis do modelo OSI: funcións
dos  niveis,  os  protocolos  e  os
dispositivos.

Analizar as principais topoloxías
utilizadas no deseño de redes de
computadores,  relacionándoas
coa  área  de  aplicación  e  coas
tecnoloxías empregadas.
Analizar  a  función  dos  equipos
de  conexión  que  permiten
realizar configuracións de redes e
a súa interconexión con redes de
área extensa.

Describir  os  niveis  do  modelo
OSI,  relacionándoos  coas  súas
funcións nunha rede informática.

Debuxa  esquemas  de  configuración  de
pequenas  redes  locais,  seleccionando  as
tecnoloxías  en  función  do  espazo  físico
dispoñible.
Realiza unha análise comparativa entre os
tipos  de  cables  utilizados  en  redes  de
datos.
Realiza  unha  análise  comparativa  entre
tecnoloxía  con  fíos  e  sen  eles,  e  indica
posibles vantaxes e inconvenientes.
Explica  a  funcionalidade  dos  elementos
que  permiten  configurar  redes  de  datos,
indicando  as  súas  vantaxes  e  os  seus
inconvenientes principais.
Elabora un esquema de como se realiza a
comunicación entre os niveis OSI de dous
equipamentos remotos.

BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN

Diagramas  de  fluxo:  elementos
e ferramentas; símbolos e o seu
significado. 
Identificación dos elementos 
dun programa informático: 
estruturas e bloques 
fundamentais.
Deseño de algoritmos utilizando
diagramas de fluxo.
Uso  de  estruturas  de  control:
operadores, condicións, bloques
e estruturas de repetición.
Execución, proba, depuración  e
documentación de programas.
Identificación dos elementos  da
sintaxe da linguaxe.
Diagramas  de  fluxo:  elementos
e ferramentas; símbolos e o seu
significado.
Identificación dos elementos 
dun programa informático: 
estruturas e bloques 
fundamentais.
Deseño de algoritmos utilizando
diagramas de fluxo.

Aplicar  algoritmos  á  resolución
dos  problemas  máis  frecuentes
que se presentan ao traballar con
estruturas de datos.
Analizar e resolver problemas de
tratamento  de  información,
dividíndoos  en  subproblemas  e
definindo  algoritmos  que  os
resolven.

Analizar  a  estrutura  de
programas  informáticos,
identificando  e  relacionando  os
elementos propios da linguaxe de
programación utilizada.

Coñecer e comprender a sintaxe
e  a  semántica  das  construcións
básicas  dunha  linguaxe  de
programación.

Realizar pequenos programas de
aplicación  nunha  linguaxe  de
programación  determinada  e
aplicalos  á  solución  de
problemas reais.

Desenvolve  algoritmos  que  permitan
resolver  problemas  aritméticos  sinxelos,
elaborando os correspondentes diagramas
de fluxo.
Escribe programas que inclúan bucles de
programación  para  solucionar  problemas
que impliquen a división dun conxunto en
partes máis pequenas.
Obtén  o resultado  de  seguir  un pequeno
programa escrito nun código determinado,
partindo de determinadas condicións.
Define o que se entende por sintaxe dunha
linguaxe  de  programación  e  propón
exemplos  concretos  dunha  linguaxe
determinada.
Realiza programas de aplicación sinxelos
nunha  linguaxe  determinada  que
solucionen problemas da vida real.

6.  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A
MATERIA

 
 Identificar  as  diferenzas  entre  sociedade  de  información  e  sociedade  de

comunicación.

 Coñecer os novos sectores provocados pola aparición e evolución das TICs.



 Identificar,  conectar  e  describir-los  periféricos  que  configuran  un  sistema

informático.

 Coñece-lo funcionamento do sistema e dos programas, identificando as operacións

que realizan. 

 Identificar diferentes tipos de memorias empregados en ordenadores, xunto cos seus

parámetros e rendemento.

 Realizar  operacións  con  soportes  de  datos,  con subdirectorios  e  con arquivos  en

unidades de almacenaxe de soportes fixos e removibles. 

 Saber  realizar  copias  de  seguridade  dos  datos  sensibles,  protexe-lo  equipo

informático fronte á manipulación incorrecta de arquivos e interesarse por repara-los

danos. 

 Recoñece-lo tipo e as funcións de aplicacións informáticas sinxelas. 

 Coñecer as principais topoloxías empregadas no deseño de redes de ordenadores.

 Describir os niveis do modelo OSI.

 Manexar con soltura as funcións básicas dun paquete de ofimática (procesador de

textos,  folla  de  cálculo,  base  de  datos  e  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. 

 Elaborar diagramas de fluxo sinxelos.

 Desenvolver algoritmos para resolver problemas aritméticos sinxelos.

 Elaborar pequenos programas sinxelos.

7.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@s  unha  serie  de



apuntamentos e fichas ao longo do curso,  relacionados cos contidos a traballar  en cada

momento. O título dos apuntamentos e fichas é:

1.- A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO: AS TICS

2.- ARQUITECTURA DE ORDENADORES: HARDWARE.  SISTEMAS OPERATIVOS 

3.-PROCESAMENTO  DE  DATOS:  PROCESADOR  DE  TEXTOS,  FOLLAS  DE

CÁLCULO E BASES DE DATOS.

4.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

5.- TRATAMENTO DE IMAXES, AUDIO E VIDEO DIXITAL.

6.- REDES DE ORDENADORES.

7.- LINGUAXES DE PROGRAMACIÓN

Así mesmo empregarase a aula virtual (plataforma moodle) da páxina web do centro

como medio de comunicación do profesor co alumnado, aproveitando tódalas posibilidades

que esta ofrece: datas de exames, enlaces a contidos, cuestionarios...

8.METODOLOXÍA

Aínda que hai que destacar a importancia dos contidos teóricos (como base onde

apoiar a parte práctica), é esta unha materia eminentemente práctica, polo que a metodoloxía

empregada tenderá a ir orientada nesa dirección. En cada unidade didáctica, tras unha fase

inicial  na  que  o  profesor  exporá  os  contidos  a  tratar  e  os  procedementos  a  seguir,  o

alumnado,  traballando  ben  individualmente,  ben  en  pequenos  grupos  (segundo  a

dispoñibilidade  de  equipos  informáticos  na  aula)  procederá  a  realiza-los  traballos  de

elaboración de  documentos,  follas  de  cálculo,  bases  de  datos,  presentacións,  tratamento

dixital de imaxes... . Á vista dos contidos a traballar desta materia e dos procedementos a

levar a cabo, a contribución da materia ao plan Tic do centro é fundamental.

Tratarase de presenta-la parte práctica das actividades en contextos de aprendizaxe

reais, que orienten ó alumno acerca de para que serve o que están a facer, sen reducirse á

realización de rutinas prefixadas que sexa necesario dominar en función, exclusivamente,

dunha posterior avaliación. É conveniente, sen embargo, que tales rutinas se practiquen en



momentos previstos para elo, co fin de consolida-las destrezas adquiridas.

Na elaboración do seu traballo os alumnos habitualmente deberán buscar e contrastar a

información,  apoiándose  na  súa  lectura  e  comprensión  da  mesma.  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.

9.PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN

A avaliación na materia de TIC terá como obxectivo valorar a evolución do 

alumnado no seu proceso de ensino-aprendizaxe contando coa secuenciación de contidos 

para o curso. Para este propósito os procedementos e instrumentos de avaliación contarán 

con diferentes indicadores:

 Ao longo de cada avaliación realizaranse diferentes probas de asimilación de 

contidos (polo menos unha), ben de carácter teórico ou ben de carácter 

práctico, que contarán cun 40 % do valor da nota trimestral. 

 Así mesmo realizaranse unha serie de actividades,  xa sexan teóricas ou 

prácticas, na aula de informática ou na aula de grupo as cales 

corresponderalles outro 40 % da nota. 

 O 20 % restante virá dado polo comportamento, a actitude e interese pola 

materia así como polo traballo diario, puntualidade, iniciativa...información 

que se recollerá na ficha de seguimento do profesor.

No caso de que algún alumno/a perda o dereito de á avaliación continua, para poder

aprobar a materia terá que realizar un exame final onde se inclúe toda a materia do curso.

A nota final de Xuño será a media das tres avaliacións. Salientar que 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 suspensas, 

podendo ser esta substituída pola entrega dun traballo ou traballos segundo o acordado co 

profesor.



Para os alumnos que non promocionen en Xuño, haberá unha proba extraordinaria en

Setembro á que se lle aplicarán os criterios mencionados anteriormente.

10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Avaliación do proceso de ensino:

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

INDICADORES DE
LOGRO

Describe  as  diferenzas  entre  o  que  se
considera  sociedade  da  información  e
sociedade do coñecemento.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Identifica as diferencias
entre ambas sociedades.

Explica  cales  son  os  novos  sectores
económicos  que  apareceron  como
consecuencia  da  xeneralización  das
tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece os cambios
laborais e económicos

provocados porlas Tics.

Describe  as  características   dos
subsistemas  que  compoñen  un
computador,  identificando  os  seus
principais parámetros de funcionamento.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece as principais
características dos
subsistemas dun

computador.

Realiza  esquemas  de  interconexión  dos
bloques  funcionais  dun  computador  e
describe  a  contribución  de  cada  un  ao
funcionamento integral do sistema. 

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Elabora diagramas de
funcionamento dos

bloques funcionais do
ordenador.

Describe  dispositivos  de  almacenamento
masivo  utilizados  en  sistemas  de
computadores,  recoñecendo  a  súa
importancia na custodia da información. 

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Coñece os dispositivos de
almacenamento mais

usuais.

Describe os tipos de memoria utilizados en
computadores,  analizando  os  parámetros
que  as  definen  e  a  súa  achega  ao
rendemento de conxunto. 
 

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Coñece os principais
elementos de memoria do
ordenador e identifica sus

parámetros básicos.

Elabora  un  diagrama  da  estrutura  dun
sistema operativo relacionando cada parte
coa súa función. 

Actividades de identificación e escritas. Recoñece os principais
elementos dun sistema

operativo e a súa función
básica.

Instala sistemas operativos e programas de
aplicación para a resolución de problemas
en  computadores  persoais,  seguindo
instrucións de fábrica.

Probas escritas.
Actividades de manexo dos sistemas

operativos.

Manexa os sistemas
operativos con soltura.

Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae
información,  realizando  consultas,
formularios e informes. 

Realización de prácticas cos programas de
ofimática.

Realiza e consulta bases
de datos sinxelas.

Elabora  informes  de  texto  que  integren
texto e imaxes, aplicando as posibilidades

Realización de prácticas cos programas de
ofimática.

Emprega o procesador de
textos con  destreza.



das  aplicacións  e  tendo  en  conta  o
destinatario. 

Elabora presentacións que integren texto,
imaxes  e  elementos  multimedia,
adecuando  a  mensaxe  ao  público
obxectivo ao que se destina.

Realización de prácticas cos programas de
ofimática.

Elabora presentacións con
criterio e con diferentes
elementos multimedia.

Realiza pequenas películas integrando son,
vídeo e imaxes, utilizando programas de 
edición de ficheiros multimedia.

Realización de prácticas de emprego e
manipulación de elementos multimedia.

Crea montaxes
multimedia sinxelos.

Resolve  problemas  que  requiran  a
utilización  de  follas  de  cálculo,  xerando
resultados textuais, numéricos e gráficos.

Realización de prácticas cos programas de
ofimática.

Emprega con soltura a
folla de cálculo con
funcións, gráficos...

Deseña elementos  gráficos en 2D e 3D 
para comunicar ideas.

Actividades de deseño gráfico en 2d e 3d. Manexa con destreza
software de deseño

gráfico.

Debuxa  esquemas  de  configuración  de
pequenas  redes  locais,  seleccionando  as
tecnoloxías  en  función  do  espazo  físico
dispoñible.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece diferentes tipos
de redes e a máis axeitada
a empregar en cada caso.

Realiza unha análise comparativa entre os
tipos  de  cables  utilizados  en  redes  de
datos.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece as diferenzas
entre os diferentes cables

empregados nas redes
informáticas.

Realiza  unha  análise  comparativa  entre
tecnoloxía  con  fíos  e  sen  eles,  e  indica
posibles vantaxes e inconvenientes.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Coñecce as principais
vantaxes e inconvenientes
do emprego das redes con

fíos e sen eles.

Explica  a  funcionalidade  dos  elementos
que  permiten  configurar  redes  de  datos,
indicando  as  súas  vantaxes  e  os  seus
inconvenientes principais.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación

(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Identifica as partes e
funcións dos elementos
dunha rede informática.

Desenvolve  algoritmos  que  permitan
resolver  problemas  aritméticos  sinxelos,
elaborando os  correspondentes  diagramas
de fluxo.

Elaboración de prácticas de  programas
sinxelos empregando unha linguaxe de

programación.

Deseña diagramas de
fluxo para resolver un
problema artimético

sinxelo.

Escribe programas que inclúan bucles  de
programación  para  solucionar  problemas
que impliquen a división dun conxunto en
partes máis pequenas.

Elaboración de prácticas de  programas
sinxelos empregando unha linguaxe de

programación.

Elabora programas que
resolvan un problema

sinxelo.

Obtén  o  resultado  de  seguir  un  pequeno
programa escrito nun código determinado,
partindo de determinadas condicións.

Elaboración de prácticas de  programas
sinxelos empregando unha linguaxe de

programación.

Elabora programas que
resolvan un problema

sinxelo.

Define o que se entende por sintaxe dunha
linguaxe  de  programación  e  propón
exemplos  concretos  dunha  linguaxe
determinada.

Elaboración de prácticas de  programas
sinxelos empregando unha linguaxe de

programación.

Coñece diferentes
linguaxes de

programación e identifica
as súas sintaxes.

Realiza programas de aplicación sinxelos
nunha  linguaxe  determinada  que
solucionen problemas da vida real.

Elaboración de prácticas de  programas
sinxelos empregando unha linguaxe de

programación.

Elabora programas que
resolvan un problema

sinxelo.



Da práctica docente:

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

PLANIFICACIÓN

Planifica a práctica docente en función dos estándares de aprendizaxe. 
Realiza a temporización dacordo cas sesións da materia e a súa duración.
Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente 
na aula de informática.
Prepara o enunciado e ligazóns das actividades que se desenvolverán na aula de 
informática. 
Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación dacordo cos estándares de 
aprendizaxe. 
Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos. 

MOTIVACIÓN
DO ALUMNADO

Presenta a actividade a realizar na aula de informática.
Propón canles de comunicación para un diálogo fluído dentro e fóra da aula de informática.
Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe. 
Propón actividades que resulten atractivas e que se acheguen á realidade do alumnado.
Fomenta un bo ambiente na aula de informática.
Posibilita a realimentación na entrega e avaliación das actividades.
Propón actividades de diversa índole tratando de introducir elementos novedosos. 

TRABALLO
DIARIO NA

AULA

Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións anteriores.
Emprega exemplos reais que poidan facilitar a comprensión dos novos contidos.
Resolve as dúbidas do alumnado.
Selecciona actividades que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e a adquisición 
das competencias clave. 

AVALIACIÓN
DO PROCESO
DE ENSINO-

APRENDIZAXE

Realiza a avaliación inicial e toma as medidas individuais ou colectivas necesarias. 
Analiza os procesos e os resultados das actividades e probas en xeral. Establece medidas 
que permitan introducir melloras. 
Proporciona indicacións durante a realización da actividade
Favorece os procesos de autoavaliación.
Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación. 
Informa ao alumnado dos resultados obtidos. 

11. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADE 1: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO: AS TICS

CONTIDOS
(BLOQUE 1)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

C.C.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Concepto de
sociedade da

información e da
sociedade do
coñecemento.

Describir as diferenzas entre o que
se considera sociedade da

información e sociedade do
coñecemento.

Identifica as diferencias
entre ambas sociedades. X X X

O sector das TIC:
composición e
características.

Explicar cales son os novos
sectores económicos que

apareceron como consecuencia da
xeneralización das tecnoloxías da
información e da comunicación.

Recoñece os cambios
laborais e económicos
provocados polas Tics.

X X X X



COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑO

COMPETENCIAS DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Escoita, lee e comprende os
apuntamentos e artigos  da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as
estruturas lingüísticas e as normas

ortográficas e gramaticais para
elaborar textos escritos e orais.

Relaciona os diversos contidos da
unidade.

Tratamento da información e
competencia dixital

Comprender as mensaxes que veñen
dos medios dixitais e empregar os
medios dixitais dos que dispón.

Entende as mensaxes e contidos dos
elementos multimedia empregados e
utiliza os elementos dixitais dos que

dispón.

Aprender a aprender
Identificar as características da

evolución da sociedade.
Logra experiencias de aprendizaxes

conscientes e gratificantes.

Social e cidadá
Mostrar dispoñibilidade para a

participación activa en ámbitos de
participación establecidos.

Intervén por medio do diálogo
seguindo unhas pautas dadas e
respetando a intervención dos

compañeiros.

Autonomía e iniciativa persoal
Optimizar o uso de recursos materiais

e persoais para a consecución de
obxectivos.

Desenvolve as súas actividades nos
tempos previstos.

Cultural e artística.
Apreciar a beleza das expresións
artísticas e das manifestacións de

creatividade.

Manifesta interese pola execución dos
traballos multimedias dentro dunha

estética e  orixinalidade.

UNIDADE 2: HARDWARE E SISTEMAS OPERATIVOS

CONTIDOS
(BLOQUE 2)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

C.C.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

A linguaxe do
ordenador.

Describir as
características de
funcionamento do

linguaxe empregado
polos sistemas
informáticos.

Recoñece o código empregado
polos sistemas informáticos e a

súa conversión ao decimal.
X X X X

Sistemas
informáticos

Coñecer os bloques
funcionais dun sistema

microinformático.

Identifica os bloques funcionais
dun sistema microinformático.

X X X X

Compoñentes
dun ordenador

Describir os
compoñentes básicos

dun sistema
informático: placa base,

Identifica e explica o
funcionamento básico dos

compoñentes principais dun
sistema informático.

X X X X



memorias,
microprocesador,

tarxeta gráfica, portos,
periféricos.

Sistemas
operativos

Recoñecer a evolución
do sistemas operativos

e identificar os sistemas
operativos actuais e as

súas funcións.

Clasifica os diferentes sistemas
operativos e actualiza e instala

aplicación con eles.
X X X X

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑO

COMPETENCIAS DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Escoita, lee e comprende os
apuntamentos e artigos  da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as
estruturas lingüísticas e as normas

ortográficas e gramaticais para
elaborar textos escritos e orais.

Relaciona os diversos contidos da
unidade.

Tratamento da información e
competencia dixital

Comprender as mensaxes que veñen
dos medios dixitais e empregar os
medios dixitais dos que dispón.

Entende as mensaxes e contidos dos
elementos multimedia empregados e
utiliza os elementos dixitais dos que

dispón.

Aprender a aprender
Identificar os elementos físicos do

ordenador e instalar software a través
do sistema operativo.

Logra experiencias de aprendizaxes
conscientes e gratificantes.

Social e cidadá
Mostrar dispoñibilidade para a

participación activa en ámbitos de
participación establecidos.

Intervén por medio do diálogo
seguindo unhas pautas dadas e
respetando a intervención dos

compañeiros.

Autonomía e iniciativa persoal
Optimizar o uso de recursos materiais

e persoais para a consecución de
obxectivos.

Desenvolve as súas actividades nos
tempos previstos.

Cultural e artística.
Apreciar a beleza das expresións
artísticas e das manifestacións de

creatividade.

Manifesta interese pola execución dos
traballos multimedia dentro dunha

estética e  orixinalidade.

UNIDADE 3: PROCESAMENTO DE DATOS: PROCESADOR DE TEXTOS,
FOLLAS DE CÁLCULO E BASES DE DATOS.

CONTIDOS
(BLOQUE 3)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

C.C.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Procesador de Elaborar documentos a Realiza e edita documentos X X X X X X X



textos (tanto
instalable como en

liña)

través de diferentes
procesadores en texto.

empregando con soltura o
procesador de textos.

A folla de cálculo
(tanto instalable
como en liña)

Elaborar libros a través de
diferentes follas de cálculo.

Realiza e edita (funcións,
gráficos...) libros e resolve
problemas empregando con
soltura a folla de cálculo.

X X X X X

A base de datos
(tanto instalable
como en liña)

Elaborar bases de datos a
través dunha aplicación

para este fin.

Realiza e edita (consultas,
filtros...) base de datos

empregando con soltura un
software de base de datos. 

X X X X X

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑO

COMPETENCIAS DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística

Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Escoita, lee e comprende os
apuntamentos e artigos  da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as
estruturas lingüísticas e as normas

ortográficas e gramaticais para
elaborar textos escritos.

Relaciona os diversos contidos da
unidade.

Tratamento da información e
competencia dixital

Empregar os sistemas informáticos
para a elaboración de documentos de

texto, follas de cálculo e bases de
datos.

Entende a importancia do emprego do
sistema informática para a elaboración

de arquivos de ofimática.

Aprender a aprender
Realizar documentos, follas de cálculo

e bases de datos por sí mesmos.
Logra experiencias de aprendizaxes

conscientes e gratificantes.

Social e cidadá
Mostrar dispoñibilidade para a

participación activa en ámbitos de
participación establecidos.

Intervén por medio do diálogo
seguindo unhas pautas dadas e
respetando a intervención dos

compañeiros.

Autonomía e iniciativa persoal
Optimizar o uso de recursos materiais

e persoais para a consecución de
obxectivos.

Desenvolve as súas actividades nos
tempos previstos.

Cultural e artística.
Apreciar a beleza das expresións
artísticas e das manifestacións de

creatividade.

Manifesta interese pola execución dos
traballos multimedia dentro dunha

estética e  orixinalidade.



UNIDADE 4: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

CONTIDOS
(BLOQUE 3)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

C.C.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Software de
presentacións

(tanto instalable
como en liña)

Elaborar presentacións a
través de diferente tipo de

software tanto instalable no
ordenador (Libreoffice.org

Impress) como en liña
(google docs ou prezi)

Elabora boas presentacións
manexando con soltura o

software axeitado.
X X X X X X

Presentación dos
resultados.

Conectar o ordenador ao
proxector e defender

presentacións previamente
elaboradas diante dun

público.

Conecta correctamente o
prdenador ao proxecto e
expón con seguridade,

empregando efizcamente o
programa de presentacións e

utilizando un vocabulario
axeitado.

X X X X X X

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑO

COMPETENCIAS DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística

Comprender o sentido dos titoriais
escritos e orais.

Escoita, lee e comprende os
apuntamentos e titoriais e da unidade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as
estruturas lingüísticas e as normas

ortográficas e gramaticais para
elaborar textos escritos e orais.

Relaciona os diversos contidos da
unidade.

Tratamento da información e
competencia dixital

Comprender e empregar software de
presentacións no seu ámbito diario.

Entende a importancia que ten hoxe
en día o emprego de presentacións

multimedia na nosa sociedade.

Aprender a aprender
Realizar presentación seguindo uns

patróns mínimos en canto ao contido e
estética.

Logra experiencias de aprendizaxes
conscientes e gratificantes.

Social e cidadá
Mostrar dispoñibilidade para a

participación activa en ámbitos de
participación establecidos.

Intervén por medio do diálogo
seguindo unhas pautas dadas e
respetando a intervención dos

compañeiros.

Autonomía e iniciativa persoal
Optimizar o uso de recursos materiais

e persoais para a consecución de
obxectivos.

Desenvolve as súas actividades nos
tempos previstos.

Cultural e artística.
Apreciar a beleza das expresións
artísticas e das manifestacións de

creatividade.

Manifesta interese pola execución dos
traballos multimedias dentro dunha

estética e  orixinalidade.



UNIDADE 5: TRATAMENTO DE IMAXES,  AUDIO E VÍDEO DIXITAL

CONTIDOS
(BLOQUE 3)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

C.C.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Deseo e edición
de imaxes
dixitais.

Editar imaxes dixitais a
través dun software de

retoque fotográfico (gimp)

Manexa con soltura o
programa de retoque

fotográfico para editar
imaxes sinxelas.

X X X X X X X

Creación de
contidos

audiovisuais.

Elaborar contidos
audiovisuais sinxelos

empregando diferentes
técnicas: stop-motion,
animacións, cortos...

Realiza contidos
audiovisuais aunando
imaxes, vídeo e son.

X X X X X X X

Elaboración de
guións, captura

de son e de
imaxes, edición

e montaxe.

Realizar capturas de son e
de imaxes para a súa
posterior edición e

montaxe a través de
software específico (para
son audacity, para imaxes

gimp).

Manexa con soltura
software específico de

edición de audio
(audacity) e de retoque

fotográfico (gimp).

X X X X X X X

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑO

COMPETENCIAS DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística
Comprender o sentido dos textos

escritos e orais.
Escoita, lee e comprende os

apuntamentos e artigos  da unidade. 

Tratamento da información e
competencia dixital

Empregar os medios dixitais multimedia
como elemento esencial para informarse,

aprender e comunicarse.

Entende as mensaxes e contidos dos
elementos multimedia empregados.

Aprender a aprender
Identificar as características dos
elementos multimedia dixitais.

Logra experiencias de aprendizaxes
conscientes e gratificantes.

Social e cidadá
Mostrar dispoñibilidade para a

participación activa en ámbitos de
participación establecidos.

Intervén por medio do diálogo
seguindo unhas pautas dadas e
respetando a intervención dos

compañeiros.

Autonomía e iniciativa persoal
Optimizar o uso de recursos materiais

e persoais para a consecución de
obxectivos.

Desenvolve as súas actividades nos
tempos previstos.

Cultural e artística.
Apreciar a beleza das expresións
artísticas e das manifestacións de

creatividade.

Manifesta interese pola execución dos
traballos multimedias dentro dunha

estética e  orixinalidade.



UNIDADE 6:  REDES DE ORDENADORES

CONTIDOS
(BLOQUE 4)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

C.C.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Configuración básica
de redes locais:

características, tipos,
topoloxías e

arquitecturas.Cables
e conectores:

características e
tipoloxía.

Normalización.

Coñecer a
configuración básica
das redes locais, as
súas características,

topoloxías e cableados.
Analizar as principais

tipoloxías utilizadas no
deseño de redes de

computadores,
relacionándoas coa
área de aplicación e

coas tecnoloxías
empregadas.

Identifica os compoñentes
fundamentais dunha rede local e
recoñece as súas características e

tipos de elementos que a
compoñen.

Debuxa esquemas de
configuración de pequenas redes

locais, seleccionando as
tecnoloxías en función do espazo

físico dispoñible.
Realiza unha análise comparativa
entre os tipos de cables utilizados

en redes de datos.

X X X X

Elementos das redes
de datos: situación,

dispositivos e
adaptadores de

interconexión de
redes con fíos e sen
eles; configuración

básica destes.

Coñecer os elementos
de interconexión das
redes con e sen fíos e

analizar a súa
configuración esencial.

Coñece a configuración básica dos
dispositivos de interconexión das

redes con e sen fíos.
Realiza unha análise comparativa

entre tecnoloxía con fíos e sen
eles, e indica posibles vantaxes e

inconvenientes.
Explica a funcionalidade dos

elementos que permiten
configurar redes de datos,

indicando as súas vantaxes e os
seus inconvenientes principais.

X X X

Despregamento de
redes locais sen fíos:
elementos, medios de

transmisión,
protocolos e

recomendacións.
Seguridade básica.

Valorar o despegue das
redes sen fíos e
analizar os seus

elementos de
transmisión,

protocolos empregados
e seguridade.

Coñece os mecanismos mínimos
de seguridade a ter en conta nunha
rede sen fíos e identifica os seus

elementos de transmisión e
protocolos que emprega.

X X X

Niveis do modelo
OSI: funcións dos

niveis, os protocolos
e os dispositivos.

Coñecer os 7 niveis do
modelo de

interconexión de
sistemas abertos (OSI)

e distinguir as súas
funcións 

Identifica as funcións das capas do
modelo OSI.

Elabora un esquema de como se
realiza a comunicación entre os

niveis OSI de dous equipamentos
remotos.

X X X

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑO

COMPETENCIAS DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística
Comprender o sentido dos textos

escritos e orais.
Escoita, lee e comprende os

apuntamentos e artigos  da unidade.

Tratamento da información e Comprender a importancia das redes
informáticas na nosa sociedade.

Valora a importancia das redes
informáticas.



competencia dixital

Aprender a aprender
Identificar as características das redes

informáticas.
Logra experiencias de aprendizaxes

conscientes e gratificantes.

Social e cidadá
Mostrar dispoñibilidade para a

participación activa en ámbitos de
participación establecidos.

Intervén por medio do diálogo
seguindo unhas pautas dadas e
respetando a intervención dos

compañeiros.

Autonomía e iniciativa persoal
Optimizar o uso de recursos materiais

e persoais para a consecución de
obxectivos.

Desenvolve as súas actividades nos
tempos previstos.

Cultural e artística.
Apreciar a beleza das expresións
artísticas e das manifestacións de

creatividade.

Manifesta interese pola execución dos
traballos multimedias dentro dunha

estética e  orixinalidade.

UNIDADE 7: LINGUAXES DE PROGRAMACIÓN

CONTIDOS
(BLOQUE 5)

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

C.C.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Diagramas de
fluxo: elementos e

ferramentas;
símbolos e o seu

significado.
Deseño de
algoritmos
utilizando

diagramas de
fluxo.

Aplicar algoritmos á
resolución dos problemas

máis frecuentes que se
presentan ao traballar con

estruturas de datos.
Analizar e resolver

problemas de tratamento
de información,
dividíndoos en

subproblemas e definindo
algoritmos que os resolven.

Desenvolve algoritmos
que permitan resolver
problemas aritméticos
sinxelos, elaborando os

correspondentes
diagramas de fluxo.

Escribe programas que
inclúan bucles de

programación para
solucionar problemas

que impliquen a división
dun conxunto en partes

máis pequenas.

X X X X

Identificación dos
elementos dun

programa
informático:
estruturas e

bloques
fundamentais.

Identificación dos
elementos da

sintaxe da
linguaxe.

Analizar a estrutura de
programas informáticos,

identificando e
relacionando os elementos

propios da linguaxe de
programación utilizada.

Obtén o resultado de
seguir un pequeno

programa escrito nun
código determinado,

partindo de
determinadas
condicións.

Define o que se entende
por sintaxe dunha

linguaxe de
programación e propón

exemplos concretos
dunha linguaxe
determinada.

X X X X



Uso de estruturas
de control:
operadores,
condicións,
bloques e

estruturas de
repetición

Execución, proba,
depuración e

documentación de
programas.

Coñecer e comprender a
sintaxe e a semántica das

construcións básicas dunha
linguaxe de programación.

Realizar pequenos
programas de aplicación

nunha linguaxe de
programación determinada
e aplicalos á solución de

problemas reais.

Realiza programas de
aplicación sinxelos

nunha linguaxe
determinada que

solucionen problemas da
vida real.

X X X X

 
COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑO

COMPETENCIAS DESCRITOR DESEMPEÑO

Comunicación lingüística
Comprender o sentido dos textos

escritos e orais.
Escoita, lee e comprende os

apuntamentos e artigos  da unidade. 

Tratamento da información e
competencia dixital

Comprender os aspectos básicos da
linguaxe de programación.

Valora a importancia das linguaxes de
programación na elaboración de

programas informáticos.

Aprender a aprender
Realizar diagramas de fluxo e elaborar

programas sinxelos.
Logra experiencias de aprendizaxes

conscientes e gratificantes.

Social e cidadá
Mostrar dispoñibilidade para a

participación activa en ámbitos de
participación establecidos.

Intervén por medio do diálogo
seguindo unhas pautas dadas e
respetando a intervención dos

compañeiros.

Autonomía e iniciativa persoal
Optimizar o uso de recursos materiais

e persoais para a consecución de
obxectivos.

Desenvolve as súas actividades nos
tempos previstos.

Cultural e artística.
Apreciar a beleza das expresións
artísticas e das manifestacións de

creatividade.

Manifesta interese pola execución dos
traballos multimedias dentro dunha

estética e  orixinalidade.


