
PROGRAMACIÓN-2ºESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO.INSTRUMENTOS AVALIACIÓN
PROGRAMACIÓN 2º DE ESO

Obxs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo con. Estándar C clave Elem. Trans. Instrumento de
Avaliación

BLOQUE 1.DIAGRAMAS DE FLUXO

b

d

g

i

l

B1.1.  Diagramas  de
fluxo:  elementos,
símbolos  e  o  seu
significado;
ferramentas.

B1.1.  Representar  algoritmos
mediante diagramas de fluxo.

PROB1.1.1.  Elabora
diagramas de fluxo para
deseñar  e  representar
algoritmos.

Describe a función dun diagrama de
fluxo.

Identifica  a  función  dos  elementos
dun diagrama de fluxo.

Elabora  diagramas  de  fluxo  sobre
problemas cotiás.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

EOE

CA

TIC

Actividades

Observación diaria

Proba escrita

b

d

g

i

l

B1.2.  O  termo
"algoritmo".  Deseño
de  algoritmos
utilizando  diagramas
de fluxo.

B1.3.  Técnicas  de
resolución  de
problemas.

B1.2. Resolver problemas sinxelos
utilizando algoritmos.

PROB1.2.1.  Analiza
problemas para elaborar
algoritmos  que  os
resolven.

Describe  os  pasos  a  seguir  para
resolver  un  problema  empregando
diagramas de fluxo
Analiza  problemas  para  elaborar
algoritmos que os resolven.

CMCCT

CD

CSIEE

EOE

CA

TIC

E

Actividades

Observación diaria

Proba escrita

PROB1.2.2.  Obtén  o
resultado  de  seguir  un
algoritmo  partindo  de
determinadas condicións.

Aplica un algoritmo a unha situación
concreta e analiza o resultado.

CMCCT

CD

EOE

CA

TIC

Actividades

Observación diaria

Proba escrita

b

d

g

i

l

B1.4.  Elementos  dun
programa  informático:
estruturas  e  bloques
fundamentais.

B1.5.  Estruturas  de
control:  secuenciais,
condicionais  e
iterativas.

B1.6.  Programación
estruturada:
procedementos  e
funcións.

B1.3.  Analizar  a  estrutura  dun
programa  informático,
identificando  os  elementos
propios  da  linguaxe  de
programación utilizada e a súa
función.

PROB1.3.1.  Identifica
elementos
característicos  da
linguaxe  de
programación  en
programas sinxelos.

Identifica  elementos  básicos  da
linguaxe  de  programación  en
Scratch.

CMCCT

CD

TIC Actividades

Observación diaria

Proba escrita

BLOQUE 2. PROGRAMACIÓN POR BLOQUES

b B2.1.  Elementos  da B2.1.  Empregar  as  construcións PROB2.1.1.  Describe  o Manexa  as  instrucións  básicas CCL TIC Actividades



Obxs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo con. Estándar C clave Elem. Trans. Instrumento de
Avaliación

d

g

i

l

sintaxe da linguaxe.

B2.2.  Elementos  do
contorno de traballo.

B2.3.  Deseño  de
algoritmos  utilizando
ferramentas
informáticas.

básicas  dunha  linguaxe  de
programación por bloques para
resolver problemas.

comportamento  dos
elementos  básicos  da
linguaxe.

Scratch. CMCCT

CD

Observación diaria

PROB2.1.2.  Emprega
correctamente  os
elementos  do  contorno
de  traballo  de
programación.

Manexa  o  contorno  de  traballo  do
programa  Scratch.

CMCCT

CD

TIC Actividades

Observación diaria

PROB2.1.3.  Implementa
algoritmos  sinxelos
usando  elementos
gráficos  e
interrelacionados  para
resolver  problemas
concretos.

Aprende  a  diferenciar  as  diferentes
instrucións do programa  Scratch

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

TIC Actividades

Observación diaria

b

d

g

i

l

B2.4.  Instrucións
básicas:  movemento,
aparencia,  sons  e
debuxo.

B2.2. Resolver problemas sinxelos
nunha  linguaxe  de
programación  por  bloques
empregando  instrucións
básicas.

PROB2.2.1.  Realiza
programas  sinxelos  na
linguaxe  de
programación
empregando  instrucións
básicas.

Deseña  programas  sinxelos  para
resolver problemas establecidos.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CL

TIC

Actividades

Observación diaria

Proba escrita

b

d

g

i

l

B2.5.  Instrucións  de
control  de  execución:
condicionais e bucles

B2.6.  Operadores
aritméticos e lóxicos.

B2.3.  Resolver  problemas  nunha
linguaxe  de  programación  por
bloques  empregando
instrucións iterativas.

PROB2.3.1.  Realiza
programas  de  mediana
complexidade  na
linguaxe  de
programación
empregando  instrucións
condicionais e iterativas.

Realiza  programas  de  mediana
complexidade co programa Scratch.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CL

TIC

E

Actividades

Observación diaria

Proba escrita

PROB2.3.2.  Descompón
problemas  de  certa
complexidade  en
problemas  máis
pequenos  susceptibles
de  seren  programados
como partes separadas.

Comprende  a  estrutura  xeral  dun
programa  que  inclúe  variables,
bucles, condicións, subrutinas, etc

CMCCT

CD

CSIEE

CL

TIC

E

Actividades

Observación diaria

b

d

B2.7.  Estruturas  de
almacenamento  de
datos.  Variables  e

B2.4.  Resolver  problemas  nunha
linguaxe  de  programación  por
bloques  empregando  variables

PROB2.4.1.  Explica  as
estruturas  de
almacenamento  para

Describe as instrucións de variables
no entorno do programa Scratch.

CCL

CMCCT

EOE

CL

Actividades

Observación diaria



Obxs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo con. Estándar C clave Elem. Trans. Instrumento de
Avaliación

g

i

l

listas. e estruturas de datos. diferentes  aplicacións
tendo  en  conta  as  súas
características.

CD TIC

E

PROB2.4.2.  Realiza
programas  de  certa
complexidade  na
linguaxe  de
programación
empregando  variables  e
estruturas  de
almacenamento.

Deseña  programas  sinxelos  con
instrucións de variable  e  estruturas
de almacenamento.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CL

TIC

E

Actividades

Observación diaria

Proba escrita

Presentación da 
documentación técnica 
ligada ao prototipo ou 
maqueta.

b

d

g

i

l

B2.8.  Instrucións  de
manexo  de  controis,
sensores e eventos.

B2.5.  Resolver  problemas  nunha
linguaxe  de  programación  por
bloques  empregando  controis,
eventos e fíos.

PROB2.5.1.  Realiza
programas  de  certa
complexidade  na
linguaxe  de
programación
empregando  eventos,
sensores e fíos.

Deseña  programas  sinxelos  con
instrucións de eventos e sensores.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

TIC

E

Actividades

Observación diaria

Proba escrita

Presentación da 
documentación técnica 
ligada ao prototipo ou 
maqueta.

b

d

g

i

l

B2.9. Execución. Deseño
e  realización  de
probas:  tipos  de
probas  e  casos  de
proba.

B2.10.  Depuración  e
documentación  de
programas. 

B2.6.  Verificar  o  funcionamento
dos  programas  para  depuralos
ou  para  optimizar  o  seu
funcionamento.

PROB2.6.1.  Obtén  o
resultado  de  seguir  un
programa  escrito  nun
código  determinado,
partindo  de
determinadas condicións.

Comproba o resultado dun deseño e
analízao.

CMCCT

CD

TIC Actividades

Observación diaria

PROB2.6.2.  Depura  e
optimiza  o  código  dun
programa dado aplicando
procedementos  de
depuración. 

Busca solucións a os problemas dun
programa.

CMCCT

CD

TIC

E

Actividades

Observación diaria

BLOQUE 3. PROGRAMACIÓN WEB

a B3.1.  Linguaxes  de
marcas  para  a

B3.1. Empregar os elementos das
linguaxes de marcas para crear

PROB3.1.1.  Describe  as
características

Describe  as  partes  fundamentais CCL CL Actividades



Obxs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo con. Estándar C clave Elem. Trans. Instrumento de
Avaliación
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creación  de
documentos
web.HTML.

B3.2.  Accesibilidade  e
usabilidade  en
internet.

contidos accesibles. fundamentais  e  os
comportamentos  dos
elementos das linguaxes
de marcas.

dunha páxina web.

Identifica  as  partes  fundamentais
dunha páxina web.

CMCCT

CD

CSC

CCEC

EOE

TIC

E

Observación diaria

Proba escrita

PROB3.1.2.  Identifica  as
propiedades  dos
elementos  da  linguaxe
de  marcas  relacionadas
coa  accesibilidade  e  a
usabilidade das páxinas.

Define  as  funcións  das  instrucións
para  a  elaboración  dunha  páxina
web.

Emprega  as  instrucións  para  a
elaboración dunha páxina web.

CCL

CMCCT

CD

CL

EOE

TIC

E

Actividades

Observación diaria

Proba escrita

PROB3.1.3.  Deseña
páxinas  web  sinxelas  e
accesibles.

Deseña unha páxina web sinxela CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

TIC

E

Actividades

Observación diaria

Presentación da 
documentación técnica 
ligada ao prototipo ou 
maqueta.
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B3.3.  Ferramentas  de
creación  de  contidos
da web 2.0.

B3.2. Elaborar e publicar contidos
na web integrando información
textual, gráfica e multimedia.

PROB3.2.1.  Elabora
contidos  utilizando  as
posibilidades  que
permiten as ferramentas
de  creación  de  páxinas
web e contidos 2.0.

Elabora material para a páxina web
creada.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

CL

EOE

TIC

E

Actividades

Observación diaria

Presentación da 
documentación técnica 
ligada ao prototipo ou 
maqueta.
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