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Introdución

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade actual, porque proporcionan un
conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer  as necesidades individuais e colectivas.  Neste sentido,  as TIC
achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito
no que a innovación  e  a  condición  de inmediata  que lle  son propias  dotan esta  materia  dunha grande relevancia  educativa.  Na
resolución  de  problemas  coas  TIC  conxúganse,  ademais  da  innovación,  elementos  como  o  traballo  en  equipo  ou  o  carácter
emprendedor,  que son 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.

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación trata de achegarlle ao alumnado as habilidades necesarias para adaptarse
aos cambios propios deste ámbito tecnolóxico. Deste xeito, na parte da materia correspondente a cuarto curso de educación secundaria
obrigatoria,  os  bloques  de  "Ética  e  estética  da  interacción  en  rede",  de  "Seguridade  informática"  e  de  "Internet,  redes  sociais  e
hiperconexión"  tratan  aspectos  das  redes  moi  relacionados  entre  si,  que  é  necesario  que  o  alumnado  domine  para  que  poida
desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e persoal. O bloque de "Computadores, sistemas operativos e redes"
abonda  en  aspectos  de  configuración  dos  computadores  e  de  instalación  de  aplicación  cos  que  as  persoas  usuarias  deben
familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto con outros dispositivos hoxe imprescindibles, como teléfonos intelixentes e
táboas, ou para utilizar as posibilidades de conectividade das TIC. O bloque de "Organización, deseño e produción de información
dixital" e o de "Publicación e difusión de contidos" tratan os aspectos que poden necesitarse para producir documentos e difundilos,
ademais dalgúns temas relacionados co soporte  das publicacións,  como son o tratamento  de datos,  a  xeración de informes e  a
incorporación de elementos gráficos e audiovisuais nos documentos.

Nos dous cursos de bacharelato, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación persegue a consolidación dunha serie de
coñecementos tecnolóxicos indispensables.  Así,  o bloque "A sociedade da información e o computador"  introduce o alumnado na
importancia desta materia na sociedade actual. Os bloques "Arquitectura de computadores", "Redes de computadores" e "Seguridade"
abondan en aspectos relativos aos compoñentes e á configuración dos computadores, e á súa conexión en redes. O bloque "Software
para sistemas informáticos" afonda no uso de aplicacións de uso común no mundo actual, tales como as aplicacións ofimáticas de
edición de texto, de cálculo, de elaboración de presentación, de almacenaxe de información e de traballo con imaxe e vídeo. E os
bloques  "Programación"  e  "Publicación  e  difusión  de  contidos"  afondan  no  deseño  de  programas  que  permitan  dar  solucións  a
problemas do mundo real, e no uso destes no mundo de internet.

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, ademais
de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que
logo, favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade.
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Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto para integrar as restantes materias
do currículo como para afondar en aspectos moi  específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son
especialmente indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade.

Esta materia  caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para acceder ás redes de
información, que tamén se comparte, e se utilizan aplicacións informáticas de propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración
e o respecto polas normas de seguridade e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas
informáticos son tan importantes como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións.

A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a resolución colaborativa de problemas mediante a
realización de proxectos informáticos, a utilización colectiva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet,
aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe.

Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas concretos onde se
poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.

O Departamento de Tecnoloxía

O Departamento de Tecnoloxía no IES Fermín Bouza Brey no curso 2020/21 está integrado por:

NOME E APELIDOS FUNCIÓN MATERIAS IMPARTIDAS CURSO

FRANCISCO JAVIER CASTROGUDÍN MELÓN
XEFE DE

DEPARTAMENTO

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E
DA COMUNICACIÓN II

2º BACHARELATO

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E
DA COMUNICACIÓN I

1º BACHARELATO

TECNOLOXÍA 4º ESO

NOME E APELIDOS FUNCIÓN MATERIAS IMPARTIDAS CURSO

LETICIA BARREIRO TORRES PROFESORA

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E
DA COMUNICACIÓN

4ºESO

TECNOLOXÍA 3ºESO
TECNOLOXÍA 2ºESO

Francisco Javier Castroagudín Melón exerce tamén o cargo de Coordinador TIC do centro. En 4º da ESO hai 1 grupo con 20 alumnos.

Premer aquí para subir ao índice Páxina 3



Programación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación 4ºESO 2020/21                                      IES Fermín Bouza Brey

Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de actividades; é
dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e
utilice  un  vocabulario  técnico  preciso,  elabore  programas e  documentos,  explique conceptos  ou elabore  e  expoña información.  A
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse configurando e administrando máquinas
e sistemas operativos, aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos ou asumindo hábitos seguros no contexto das
redes de comunicación, competencias que tamén se favorecen analizando o funcionamento de programas, aplicacións e sistemas
operativos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en internet.  A competencia dixital,  que é a
específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar
datos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que
organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo
xeito, as competencias sociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e
con  grupos  de  forma  democrática,  e  respecte  a  diversidade  e  as  normas,  e  tamén  mediante  a  análise  da  interacción  entre  o
desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos
informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en documentos. E a conciencia e as expresións culturais
reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En resumo, 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.

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• 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)
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Obxectivos xerais
A impartición desta materia  contribue a acadar os seguintes obxectivos da etapa:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a
cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato
e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía
democrática.

b) Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo  como condición  necesaria  para  unha
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas
por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar
a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos.
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os
métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade
para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas,
e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
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j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas , así como o patrimonio
artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do
mundo.

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde
corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar
a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde,  o
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión
e representación.

m) Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do  patrimonio  lingüístico,  cultural,  histórico  e  artístico  de  Galicia,  participar  na  súa
conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desen-volvendo actitudes
de interese e respecto cara o exercicio deste dereito.

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como
medio de relación interpersoal  e expresión de riqueza cultural  nun contexto plurilingüe,  que nos comunica con outras linguas,  en
especial coas pertencentes a comunidade lusófona.
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Obxectivos,  bloques  de  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de
aprendizaxe e competencias clave na materia de Tecnoloxías da Información e da
Comunicación en 4º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ o

▪ B1.1.  Políticas  de  seguridade
para  a  protección  do  individuo
na interacción coa rede. Contra-
sinais.  Condutas  e  hábitos  se-
guros.

▪ B1.2. Intercambio e publicación
de  información  dixital  na  rede.
Seguridade  e  responsabilidade
no uso dos servizos de publica-
ción.

▪ B1.1.  Adoptar  condutas  e  hábitos
que permitan a protección do indivi-
duo na súa interacción na rede.

▪ TICB1.1.1.  Interactúa  con  hábitos
adecuados en contornos virtuais.

▪ CD

▪ CSC

▪ TICB1.1.2. Aplica políticas seguras
de utilización de contrasinais para
a  protección  da  información  per-
soal.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ B1.3. Dereitos de propiedade in-
telectual  e  de  explotación  dos
materiais  aloxados na web.  Ti-
pos de licenzas de distribución.

▪ B1.2.  Acceder  a  servizos  de  inter-
cambio e publicación de información
dixital con criterios de seguridade e
uso responsable.

▪ TICB1.2.1. Realiza actividades con
responsabilidade  sobre  conceptos
como a propiedade e o intercambio
de información.

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC

▪ CCEC
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Obxectivos,  bloques  de  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de
aprendizaxe e competencias clave na materia de Tecnoloxías da Información e da
Comunicación en 4º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

▪ ñ

▪ o

▪ a

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ B1.4. Propiedade e distribución
do  software  e  da  información.
Tipos de licenzas de uso e dis-
tribución.

▪ B1.5. Identidade dixital,  privaci-
dade e seguridade. Desenvolve-
mento  de  actitudes  de  protec-
ción activa ante dos intentos de
fraude.

▪ B1.3.  Recoñecer  e  comprender  os
dereitos  dos materiais  aloxados na
web.

▪ TICB1.3.1.  Consulta  distintas  fon-
tes e navega coñecendo a impor-
tancia da identidade dixital e os ti-
pos de fraude da web.

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC

▪ TICB1.3.2.  Diferencia  o  concepto
de materiais suxeitos a dereitos de
autoría e materiais de libre distribu-
ción.

▪ CD

▪ CSC

▪ CCEC

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

▪ f ▪ B2.1. Funcións de configuración
dos equipamentos informáticos.

▪ B2.1.  Utilizar  e  configurar  equipa-
mentos  informáticos,  identificando
os elementos que os configuran e a
súa función no conxunto.

▪ TICB2.1.1. Realiza operacións bá-
sicas de organización e almacena-
mento da información.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

▪ TICB2.1.2.  Configura  elementos
básicos do sistema operativo e de
accesibilidade do equipamento  in-
formático.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ f ▪ B2.2.  Instalación  e  eliminación ▪ B2.2. Xestionar a instalación e elimi- ▪ TICB2.2.1. Resolve problemas vin- ▪ CD
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Obxectivos,  bloques  de  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de
aprendizaxe e competencias clave na materia de Tecnoloxías da Información e da
Comunicación en 4º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

de software de propósito xeral. nación de software de propósito xe-
ral.

culados aos sistemas operativos e
ás aplicacións e os programas vin-
culados a estes.

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

▪ a

▪ f

▪ B2.3. Utilización de software de
comunicación entre equipamen-
tos e sistemas.

▪ B2.3. Utilizar software de comunica-
ción entre equipamentos e sistemas.

▪ TICB2.3.1.  Administra  o  equipa-
mento con responsabilidade e co-
ñece aplicacións de comunicación
entre dispositivos.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ f ▪ B2.4. Arquitectura dun computa-
dor: compoñentes básicos e ca-
racterísticas.

▪ B2.4.  Coñecer  a  arquitectura  dun
computador,  identificando  os  seus
compoñentes básicos, e describir as
súas características.

▪ TICB2.4.1. Analiza e coñece diver-
sos compoñentes físicos dun com-
putador,  as  súas  características
técnicas e as conexións entre eles.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ f ▪ B2.5.  Elementos  e  sistemas
para a comunicación con fíos e
sen eles.

▪ B2.5.  Analizar  os  elementos  e  os
sistemas que configuran a comuni-
cación con fíos e sen eles.

▪ TICB2.5.1. Describe as formas de
conexión  na  comunicación  entre
dispositivos dixitais.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B3.1. Procesos de produción de
documentos con aplicacións ofi-
máticas  e  de  deseño  gráfico.
Maquetaxe. Importación de ima-
xes e gráficos.

▪ B3.1.  Utilizar  aplicacións  informáti-
cas  de  escritorio  para  a  produción
de documentos.

▪ TICB3.1.1. Elabora e maqueta do-
cumentos de texto con aplicacións
informáticas  que  facilitan  a  inclu-
sión  de táboas,  imaxes,  fórmulas,
gráficos,  así  como outras  posibili-

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL
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Obxectivos,  bloques  de  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de
aprendizaxe e competencias clave na materia de Tecnoloxías da Información e da
Comunicación en 4º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ a

▪ o

▪ B3.2. Formatos abertos e están-
dares de formato na produción
de documentación.

▪ B3.3. Operacións básicas en fo-
llas de cálculo. Creación de grá-
ficos.  Elaboración  de  informes
sinxelos.

▪ B3.4. Organización da informa-
ción en bases de datos. Reali-
zación  de  consultas  básicas  e
xeración de documentos.

dades de deseño, e interactúa con
outras características do programa.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ TICB3.1.2.  Produce  informes  que
requiren  o  emprego  de  follas  de
cálculo, que inclúan resultados tex-
tuais, numéricos e gráficos.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CSIEE

▪ TICB3.1.3. Elabora bases de datos
sinxelas e utiliza a súa funcionali-
dade para consultar datos, organi-
zar a información e xerar documen-
tos.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ c

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ B3.5. Tipos de presentacións e
estrutura do contido. Deseño da
estrutura e de elementos gráfi-
cos  adecuados  para  o  público
obxectivo.  Importación  de  ele-
mentos multimedia, de imaxes e
de gráficos.

▪ B3.6. Edición e montaxe de ma-

▪ B3.2.  Elaborar  contidos  de  imaxe,
audio e vídeo, e desenvolver capaci-
dades  para  integralos  en  diversas
producións.

▪ TICB3.2.1. Integra elementos multi-
media,  imaxe  e  texto  na  elabora-
ción de presentacións, adecuando
o deseño e  a  maquetaxe á  men-
saxe e ao público obxectivo a quen
vai dirixido.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CCEC
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Obxectivos,  bloques  de  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de
aprendizaxe e competencias clave na materia de Tecnoloxías da Información e da
Comunicación en 4º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

▪ ñ

▪ o

teriais  audiovisuais  a  partir  de
fontes  diversas.  Captura  de
imaxe,  de audio e de vídeo,  e
conversión a outros formatos.

▪ B3.7.  Tratamento  básico  da
imaxe  dixital.  Exposición,  satu-
ración, luminosidade e contras-
te. Resolución e formatos.

▪ CSC

▪ TICB3.2.2.  Emprega  dispositivos
de  captura  de  imaxe,  audio  e  ví-
deo, edita a información mediante
software  específico  e  crea  novos
materiais en diversos formatos.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

Bloque 4. Seguridade informática

▪ a

▪ f

▪ B4.1.  Procedementos  de  inter-
cambio  de  información  entre
dispositivos  físicos  de  caracte-
rísticas técnicas diversas.

▪ B4.2.  Riscos  de  seguridade
para sistemas, aplicacións e da-
tos. Hábitos de protección.

▪ B4.3.  Medidas  de  seguridade
activa  e  pasiva.  Actualización
do  software.  Antivirus  e  deva-
sas.

▪ B4.1. Adopta condutas de segurida-
de activa e pasiva na protección de
datos e no intercambio de informa-
ción.

▪ TICB4.1.1. Analiza e coñece dispo-
sitivos físicos e características téc-
nicas, de conexión e de intercam-
bio de información entre eles.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ TICB4.1.2. Coñece os riscos de se-
guridade  e  emprega  hábitos  de
protección adecuados.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ TICB4.1.3. Describe a importancia
da actualización do software e do
emprego de antivirus e de devasas
para garantir a seguridade.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL
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Obxectivos,  bloques  de  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de
aprendizaxe e competencias clave na materia de Tecnoloxías da Información e da
Comunicación en 4º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos

▪ b

▪ f

▪ B5.1. Compartición de recursos
en redes locais e en internet.

▪ B5.1.  Utilizar  dispositivos  de  inter-
cambio  de  información  coñecendo
as  características  da  comunicación
ou da conexión entre eles.

▪ TICB5.1.1. Realiza actividades que
requiren compartir recursos en re-
des locais e virtuais.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

▪ B5.3.  Deseño  de  páxinas  web
sinxelas.

▪ B5.2. Elaborar e publicar contidos na
web  que  integren  información  tex-
tual, numérica, sonora e gráfica.

▪ TICB5.2.1. Integra e organiza ele-
mentos  textuais  e  gráficos  en es-
truturas hipertextuais.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ TICB5.2.2. Deseña páxinas web e
coñece  os  protocolos  de  publica-
ción,  baixo estándares adecuados
e con respecto aos dereitos de pro-
piedade.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ a ▪ B5.4. Creación e publicación na
web. Estándares de publicación.

▪ B5.3. Coñecer os estándares de pu-
blicación e empregalos na produción

▪ TICB5.3.1.  Participa  colaborativa-
mente en diversas ferramentas das

▪ CD

▪ CMC-
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Obxectivos,  bloques  de  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de
aprendizaxe e competencias clave na materia de Tecnoloxías da Información e da
Comunicación en 4º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

▪ b

▪ c

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

▪ B5.5.  Traballo  colaborativo con
servizos na nube e coas ferra-
mentas das TIC de carácter so-
cial.

de páxinas web e coas ferramentas
das TIC de carácter social.

TIC  de  carácter  social  e  xestiona
os propios.

CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

▪ B6.1. Creación e publicación na
web  de  materiais  multiplatafor-
ma accesibles.

▪ B6.2.  Recursos  e  plataformas
de  formación  a  distancia,  em-
prego e saúde.

▪ B6.3. Administración electrónica
e  comercio  electrónico:  inter-
cambios  económicos  e  seguri-
dade.

▪ B6.4.  Sincronización  entre  dis-

▪ B6.1. Desenvolver hábitos no uso de
ferramentas que permitan a accesi-
bilidade ás producións desde diver-
sos dispositivos móbiles.

▪ TICB6.1.1.  Elabora  materiais  para
a web que permiten a accesibilida-
de á información multiplataforma.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CSIEE

▪ TICB6.1.2.  Realiza intercambio de
información  en  distintas  platafor-
mas  nas  que  está  rexistrado/a  e
que ofrecen servizos de formación,
lecer, etc.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSC
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Obxectivos,  bloques  de  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de
aprendizaxe e competencias clave na materia de Tecnoloxías da Información e da
Comunicación en 4º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

positivos móbiles e computado-
res.

▪ TICB6.1.3.  Sincroniza  a  informa-
ción  entre  un  dispositivo  móbil  e
outro dispositivo.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

▪ B6.5. Redes sociais.  Privacida-
de e seguridade persoal na inte-
racción en redes sociais.

▪ B6.2.  Empregar  o  sentido  crítico  e
desenvolver  hábitos  adecuados  no
uso e no intercambio da información
a través de redes sociais e platafor-
mas.

▪ TICB6.2.1.  Participa  activamente
en  redes  sociais  con  criterios  de
seguridade.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ f

▪ m

▪ ñ

▪ B6.6.  Utilización  de  canles  de
distribución  de  contidos  multi-
media para distribución de ma-
teriais propios.

▪ B6.3. Publicar e relacionar mediante
hiperligazóns información en canles
de  contidos  multimedia,  presenta-
cións, imaxe, audio e vídeo.

▪ TICB6.3.1. Emprega canles de dis-
tribución  de  contidos  multimedia
para aloxar materiais propios e en-
lazalos noutras producións.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CSC
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Estándares  de aprendizaxe,  grao mínimo de consecución,  peso na cualificación,
instrumentos de avaliación e temporización na materia de Tecnoloxía en 3º de ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Estándares de aprendiza-
xe

Grao mínimo de consecución Peso cualifica-
ción  estándar/

bloque

Peso estándar/
total

Instrumentos de avalia-
ción

Temporización

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

TICB1.1.1. Interactúa con
hábitos  adecuados  en
contornos virtuais.

Respeta ás persoas e a súa 
privacidade en contornos 
virtuais.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación.

Sep./Out.

TICB1.1.2.  Aplica  políti-
cas  seguras  de  utiliza-
ción  de  contrasinais
para a protección da in-
formación persoal.

Cumpre normas básicas de 
utilización de contrasinais 
para a protección da 
información persoal.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación.

Sep./Out.

TICB1.2.1. Realiza activi-
dades con responsabili-
dade  sobre  conceptos
como a propiedade e o
intercambio de informa-
ción.

Respecta os dereitos de 
autor e a propiedade 
intelectual en internet.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación.

Sep./Out.

TICB1.3.1.  Consulta  dis-
tintas  fontes  e  navega
coñecendo  a  importan-
cia da identidade dixital
e os tipos de fraude da

É consciente  da  importancia
da identidade dixital e coñe-
ce  os  principais  tipos  de
fraude da web.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación.

Sep./Out.
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web.

TICB1.3.2.  Diferencia  o
concepto  de  materiais
suxeitos  a  dereitos  de
autoría e materiais de li-
bre distribución.

Recoñece e comprende a di-
ferenza entre  materiais  su-
xeitos a dereitos de autoría
e materiais de libre distribu-
ción.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación.

Sep./Out.

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

B2.1.  Funcións  de  confi-
guración  dos  equipa-
mentos informáticos.

Configura  as  principais  utili-
dades do sistema operativo
e o seu mantemento.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación

Out./Nov./Dec.

TICB2.2.1.  Resolve  pro-
blemas  vinculados
aos  sistemas  operati-
vos e ás aplicacións e
os programas vincula-
dos a estes.

Resolve problemas básicos li-
gados aos sistemas operati-
vos e os programas vincula-
dos a estes.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación

Out./Nov./Dec.

TICB2.3.1.  Administra  o
equipamento  con  res-
ponsabilidade e coñece
aplicacións  de  comuni-
cación  entre  dispositi-
vos.

Coida  e  administra  con  res-
ponsabilidade  o  equipo  da
aula de informática e coñe-
ce  algunha  aplicación  de
comunicación entre disposi-
tivos.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación

Out./Nov./Dec.

TICB2.4.1.  Analiza  e  co-
ñece  diversos  compo-
ñentes físicos dun com-
putador, as súas carac-
terísticas  técnicas  e  as

Coñece os principais compo-
ñentes físicos dun computa-
dor, as súas características
técnicos.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación

Out./Nov./Dec.
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conexións entre eles.

TICB2.5.1.  Describe  as
formas  de  conexión  na
comunicación entre dis-
positivos dixitais.

Describe  basicamente  as
formas de conexión na co-
municación  entre  dispositi-
vos dixitais.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

1ª Avaliación

Out./Nov./
Dec.

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

TICB3.1.1.  Elabora  e
maqueta  documentos
de texto con aplicacións
informáticas  que  facili-
tan  a  inclusión  de  tá-
boas, imaxes, fórmulas,
gráficos,  así  como  ou-
tras  posibilidades  de
deseño, e interactúa con
outras características do
programa.

Elaborar documentos de tex-
to cun procesador de textos
aproveitando  as  súas  utili-
dades  básicas  como  a  in-
serción de táboas e imaxes
entre outras.

20% 7% • Proba escrita.

• Traballo individual.

2ª Avaliación

Xan./Feb./Mar.

TICB3.1.2. Produce infor-
mes que requiren o em-
prego  de  follas  de  cál-
culo,  que inclúan resul-
tados  textuais,  numéri-
cos e gráficos.

Realizar  informes  sinxelos
cunha folla de cálculo.

20% 7% • Proba escrita

• Traballo individual.

2ª Avaliación

Xan./Feb./Mar.

TICB3.1.3. Elabora bases
de datos sinxelas e utili-
za a súa funcionalidade
para consultar datos, or-
ganizar a información e
xerar documentos.

Crear unha base de datos si-
nxela.

20% 7% • Proba escrita.

• Traballo individual.

2ª Avaliación

Xan./Feb./Mar.
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TICB3.2.1.  Integra  ele-
mentos multimedia, ima-
xe  e  texto  na  elabora-
ción  de  presentacións,
adecuando o deseño e
a  maquetaxe  á  men-
saxe  e  ao  público
obxectivo a quen vai di-
rixido.

Realiza  presentacións  sinxe-
las  integrando  texto  e  ele-
mentos  multimedia  ade-
cuando a mesma ao público
a quen vai dirixido.

20% 7% • Proba escrita.

• Traballo individual.

2ª Avaliación

Xan./Feb./Mar.

TICB3.2.2.  Emprega  dis-
positivos de captura de
imaxe,  audio  e  vídeo,
edita a información me-
diante software específi-
co  e  crea  novos  mate-
riais en diversos forma-
tos.

Captura información multime-
dia  e  a  procesa  mediante
programas  de  edición  de
imaxe, audio e vídeo obten-
do  o  resultado  no  formato
desexado.

20% 7% • Proba escrita.

• Traballo individual.

2ª Avaliación

Xan./Feb./Mar.

Bloque 4. Seguridade informática

TICB4.1.1.  Analiza  e  co-
ñece dispositivos físicos
e  características  técni-
cas,  de  conexión  e  de
intercambio de informa-
ción entre eles.

Coñecer  os  principais  dispo-
sitivos físicos e as caracte-
rísticas  técnicas  do  inter-
cambio  de  información  en-
tre eles.

35% 4% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB4.1.2. Coñece os ris-
cos  de  seguridade  e
emprega  hábitos  de
protección adecuados.

Identifica as principais amea-
zas á seguridade e as me-
didas básicas de segurida-
de.

35% 4% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB4.1.3. Describe a im- Recoñece  a  importancia  da 30% 3% • Proba escrita. 3ª Avaliación
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portancia  da  actualiza-
ción  do  software  e  do
emprego de  antivirus  e
de  devasas  para  ga-
rantir a seguridade.

actualización do software e
do  emprego  de  antivirus  e
de devasas para acadar se-
guridade

• Traballo individual. Abr./Mai./Xuñ.

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos

TICB5.1.1. Realiza activi-
dades  que  requiren
compartir  recursos  en
redes locais e virtuais.

Obter da rede da aula infor-
mación para o desenvolve-
mento de actividades.

30% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB5.2.1.  Integra  e  or-
ganiza  elementos  tex-
tuais  e  gráficos  en  es-
truturas hipertextuais.

Publicar contidos sinxelos na
web  que  integren  texto  e
gráficos.

30% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB5.2.2.  Deseña  páxi-
nas  web  e  coñece  os
protocolos  de  publica-
ción,  baixo  estándares
adecuados  e  con  res-
pecto  aos  dereitos  de
propiedade.

Deseñar unha páxina web si-
nxela.

30% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB5.3.1. Participa cola-
borativamente en diver-
sas  ferramentas  das
TIC de carácter social e
xestiona os propios.

Colaborar  nalgunha  activida-
de  utilizando  unha  ferra-
menta  TIC  de  carácter  so-
cial.

10% 1% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión
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TICB6.1.1. Elabora mate-
riais  para  a  web  que
permiten a accesibilida-
de  á  información  multi-
plataforma.

Creación  e  publicación  na
web de materiais multiplata-
forma accesibles.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB6.1.2.  Realiza  inter-
cambio  de  información
en distintas plataformas
nas que está rexistrado/
a  e  que  ofrecen  servi-
zos de formación, lecer,
etc.

Realizar  intercambios  de  in-
formación en algunha plata-
forma na que este rexistra-
do/a e que ofrece servizos
de formación.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB6.1.3.  Sincroniza  a
información  entre  un
dispositivo móbil e outro
dispositivo.

Realiza  algunha  actividade
de sincronización dun móbil
cun ordenador.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB6.2.1.  Participa  acti-
vamente  en  redes  so-
ciais con criterios de se-
guridade.

Participa  nalgunha  rede  so-
cial con criterios de seguri-
dade.

20% 3% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

TICB6.3.1. Emprega can-
les  de  distribución  de
contidos  multimedia
para  aloxar  materiais
propios  e  enlazalos
noutras producións.

Utilizar de canles de distribu-
ción de contidos multimedia
para  distribución  de  mate-
riais propios

20% 2% • Proba escrita.

• Traballo individual.

3ª Avaliación

Abr./Mai./Xuñ.

Pesos dos bloques na cualificación: Bloque 1: 15%, Bloque 2: 15%, Bloque 3: 35%, Bloque 4: 11%, Bloque 5: 10% Bloque 6: 14%
A temporización poderá verse afectada por circunstancias sobrevidas pola excepcionalidade COVID 19. Nese caso actuarase
segundo o disposto no apartado de Adaptación da programación ás instrucións do 30 de Xullo de 2020.
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Metodoloxía

A metodoloxía varía en función do bloque de contidos priorizando o plantexamento de tarefas motivadoras, promovendo o traballo
colaborativo e establecendo mecanismos de reforzo para alumnos con dificultades de aprendizaxe partindo sempre das aprendizaxes
previas. As prácticas baséanse no Método de Proxectos. Cada bloque de contidos constituirá unha unidade didáctica e a canle de
distribucion de contidos será a través de Moodle mediante a da Aula Virtual do centro. A través da mesma, os/as alumnos/as acceden
aos  recursos  e  envían  as  tarefas.  Todas  as  unidades  parten  dos  coñecementos  previos  do  alumnado.  Por  causa  da  situación
excepcional motivada polo COVID19, resulta moi difícil a realización de proxectos no taller este curso.
 
No bloque-1 de ética e estética na interacción en rede analizaranse normas básicas de utilización de contrasinais para a protección da
información persoal, dereitos de autor e a propiedade intelectual en internet. No bloque-2 de computadores, sistemas operativos e redes
analizaranse os diversos compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións entre eles; así como as
funcións de configuración dos equipamentos informáticos. No bloque-3 de organización, deseño e produción de información dixital
traballarase con software específico para a edición de información. No bloque-4 de seguridade informática describiranse os riscos de
seguridade e empregaranse hábitos de protección adecuados. No bloque-5 de publicación e difusión de contidos  traballarase cos
protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade. No bloque-6 de Internet, redes
sociais e hiperconexión realizaranse intercambios de información en distintas plataformas.

Avaliaremos os aspectos metodolóxicos segundos os seguintes items:

As táboas de trazabilidade que se presentan nesta programación baséanse nos modelos indicados pola Inspección Educativa
(no sucesivo Modelo I.E. e irá indicado nas táboas que correspondan)

Modelo I.E.
Materia:  TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 4ºESO

ASPECTOS METODOLOXÍCOS VALORACIÓN
1 2 3 4 5

A metodoloxía vai dirixida ao logro das competencias clave.
As actividades propostas intentan achegar o currículo a situacións da vida real.
Pártese do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas.
A construción das aprendizaxes faise a través dos coñecementos previos e da memoria comprensiva do 
alumnado.
Proporciónanse situacións de aprendizaxe motivadoras.
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Promóvese o traballo colaborativo e en equipo respectando os diferentes ritmos de aprendizaxe.
Establécense mecanismos de reforzo para o alumnado con dificultades de aprendizaxe.
Utilizase unha linguaxe sinxela, clara e ben estruturada na presentación dos novos contidos.
As actividades propostas están debidamente secuenciadas, aparecendo en último lugar as que requiren un 
maior grao de habilidade e autonomía.
Poténciase a sensación ou convencemento de capacidade de aprender no alumnado ante o que se lle propón.
Utilízanse metodoloxías activas: ABP, aprendizaxe cooperativo, estudo de casos, aprendizaxe por proxectos, 
aprendizaxe servizos, ...
OUTRAS:

Adaptación  da  programación  ás  instrucións  do  30  de  xullo  de  2020,  da
Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación
Educativa,  en  relación  ás  medidas  educativas  que  se  deben adoptar  no
curso académico 2020/2021

Na primeira semana, e coincidindo coa avaliación inicial, farase unha análise dos informes individualizados do curso anterior, para a
deteccion  das  aprendizaxes  imprescindibles  non  adquiridas  no  curso  2019/2020  así  como  a  súa  correspondencia  coa  falta  do
desenvolvemento das correspondentes competencias clave e farse un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situacion
emocional co fin de tomar as edecisions profesionais de actuacion.

• Ante un posible confinamento, a materia seguirá a través das canles dixitais estabrecidas na programación, neste caso Moodle
de xeito habitual. O envío de tarefas será a través da Aula Virtual e as probas escritas, de habelas, serán subsitutídas por
cuestionarios en liña mediante o banco de preguntas de Moodle

• Detectarase a posible presenza de fenda dixital, para buscar alterntivas de envío de tarefas en coordinación co equipo directivo e
a titoría do alumno/a

• Farase uso de Abalar Móbil no caso de confinamento para a comunicación cos pais/nais
• De  haber  confinamento  ou  semipresencialidade  usarase  Webex  como  ferramenta  de  videoconferencia  para  a  titorización,

docencia e difusión de contidos
• É necesario afondar nos contidos dixitais e TIC por ser estes os contidos máis afectados na ionterrupción das clases presenciais

no curso anterior.
• Priorizarase o uso dos foros en Moodle para a aprendizaxe colaborativa.
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• Todo o alumnado está presente de xeito inicial na Aula Virtual, polo que está habituado a traballar na mesma.
• Tendo previsto os casos nos que alumnos/as non dispoñan de ordenador portátil ou de sobremesa para a realización das tarefas,

os cuestionarios en liña poderán resolverse tamén mediante tablet ou smartphone para facilitar o acceso en caso de fenda dixital.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaremos Moodle para a descarga de recursos e envío de tarefas, polo que non hai libro de texto. A aula de Tecnoloxía ESO consta
de 20 ordenadores con distribución Linux e proxector para a difusión de contidos e un completo taller completamente equipado.

De cara á avaliación da programación, os materiais e os recursos empregados, farase un seguimento en base á seguinte táboa:

Modelo I.E.
Nome:  LETICIA BARREIRO TORRES
Organización da aula e aproveitamento dos recursos Valoración

1 2 3 4 5
Distribuíse o tempo axeitadamente.
Adóptanse distintos tipos de agrupamento en función da tarefa a realizar.
Organízase o espazo físico da aula en función das actividades a realizar.
Fase uso de recursos didácticos variados para a presentación de contidos e para a práctica do alumnado.
Séguese o libro de texto como fonte de coñecemento e eixe da programación.
A metodoloxía é activa: proxectos, traballos colaborativos, ...
As actividades propostas están equilibradas entre individuais e grupais.
Elabóranse rúbricas para a avaliación
Faise uso da axenda escolar como recurso organizativo do traballo diario e como canle de comunicación 
bidireccional.
Empréganse ferramentas informáticas para obter as cualificacións e niveis competenciais.
Entréganse os instrumentos de avaliación ás familias.
OUTRAS:

Os recursos específicos  valoraranse a continuación  (ENTORNOS DE SIMULACIÓN E PROGRAMACIÓN,  MOODLE, RECURSOS
AUDIOVISUAIS,...)
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Modelo I.E.
Materia Recurso Valoración

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA
COMUNICACIÓN 4ºESO

1 2 3 4 5

Entornos de simulación e programación
Software libre en distribución Debian/Ubuntu

Moodle (Aula virtual)
Recursos audiovisuais

Recursos web
Observacións:

Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Tal e como aparece reflexado na táboa de pesos nas cualificacións dos estándares e instrumentos de avaliación, o alumnado ser á
avaliado de acordo cos seguintes indicadores:

PROBA ESCRITA TRABALLO INDIVIDUAL

50% 50%

En cada avaliación

A avaliación considérase aprobada se a media ponderada dos indicadores é de 5 como mínimo.
Se algunha avaliación non é superada, o/a alumno/a fará unha recuperación no mes inmediatamente posterior á mesma.

Avaliación de xuño

A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das notas das tres avaliacións.
A materia aprobarase en xuño cando a nota media das tres avaliacións sexa maior que 5.
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Avaliación de setembro

O alumnado que non aprobe a materia en xuño dispón da convocatoria extraordinaria de setembro para examinarse.
Nesta  convocatoria  o  alumnado fará  unha proba escrita  baseada nos  contidos  do curso que  será  superada cunha nota
superior a 5.

En caso da existencia de semipresencialidade ou confinamento motivado pola situación COVID-19 ou outras circunstancias
sobrevidas, a cualificación basearase nas probas e tarefas presenciais feitas ata a data de dita circunstacia mais as probas e
tarefas telemáticas ponderadas do mesmo xeito que se establece na taboa anterior.
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Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente
Do proceso de ensino

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais. Respecta ás persoas e a súa privacidade e ten sempre un espíritu positivo e
de colaboración en contornos virtuais.

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais 
para a protección da información persoal.

É riguroso no cumprimento das normas básicas de utilización de contrasinais
para a protección da información persoal.

TICB1.2.1.  Realiza  actividades  con  responsabilidade  sobre
conceptos como a propiedade e o intercambio de información.

Respeta os dereitos de autor e a propiedade intelectual en internet e coñece
os diferentes tipos de licenzas e as súas características.

TICB1.3.1.  Consulta  distintas  fontes  e  navega  coñecendo  a
importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web.

Consulta distintas fontes e é consciente da importancia da identidade dixital e
coñece os diferentes tipos de fraude da web.

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos
de autoría e materiais de libre distribución.

Recoñece  a  diferencia  entre  materiais  suxeitos  a  dereitos  de  autoría  e
materiais de libre distribución e coñece as súas condicións correspondentes.

TICB2.1.1.  Realiza  operacións  básicas  de  organización  e
almacenamento da información.

Realizar operacións básicas de organización e almacenamento da información
acadando unha orde ben xerarquizada na súa estrutura.

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de
accesibilidade do equipamento informático.

Configura as utilidades do sistema operativo e o seu mantemento, obtendo o 
máximo partido do mesmo.

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos
e ás aplicacións e os programas vinculados a estes.

Resolve todo tipo de problemas ligados aos sistemas operativos e os 
progamas vinculados a estes.

TICB2.3.1.  Administra  o  equipamento  con  responsabilidade  e
coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos.

Coida e administra con responsabilidade o equipo da aula de informática e
coñece diferentes aplicacións de comunicación entre dispositivos.

TICB2.4.1.  Analiza  e  coñece  diversos  compoñentes  físicos  dun
computador, as súas características técnicas e as conexións entre
eles.

Coñece  e  analiza  todos  os  compoñentes  físicos  dun  computador,  as  súas
características técnicos e as conexións entre eles.

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre Describe detalladamente as formas de conexión na comunicación entre 

Premer aquí para subir ao índice Páxina 26



Programación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación 4ºESO 2020/21                                      IES Fermín Bouza Brey

dispositivos dixitais. dispositivos dixitais.

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións
informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas,
gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con
outras características do programa.

Elabora documentos de texto cun procesador de textos aproveitando ao 
máximo as súas funcións.

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de
cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos.

Realiza informes complexos cunha folla de cálculo no que se  inclúan texto, 
resultados numéricos e gráficos.

TICB3.1.3.  Elabora  bases  de  datos  sinxelas  e  utiliza  a  súa
funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar
documentos.

Crea unha base de datos con bastantes campos incluíndo os seguintes 
obxectos: táboas, consultas formularios e informes.

TICB3.2.1.  Integra  elementos  multimedia,  imaxe  e  texto  na
elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe
á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido.

Realiza  presentacións  concisas  e  vistosas,  integrando  texto  e  elementos
multimedia  adecuando a mesma ao público a quen vai dirixido.

TICB3.2.2.  Emprega  dispositivos  de  captura  de  imaxe,  audio  e
vídeo,  edita  a  información  mediante  software  específico  e  crea
novos materiais en diversos formatos.

Captura información multimedia e a procesa sacándolle o máximo partido con 
programas de edición de imaxe, audio e vídeo obtendo o resultado no formato 
deseado.
Captura e realiza edicións básicas en fotografías dixitais.

TICB4.1.1.  Analiza  e  coñece  dispositivos  físicos  e  características
técnicas, de conexión e de intercambio de información entre eles.

Coñece os dispositivos físicos e as características técnicas do intercambio de
información entre eles.

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de
protección adecuados.

Identifica as principais ameazas á seguridade e aplica medidas  de seguridade
pasiva e activa.

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e
do emprego de antivirus e de devasas para garantir a seguridade.

Recoñece  a  importancia  da  actualización  do  software  e  do  emprego  de
antivirus e de devasas para acadar seguridade e utilizaos con rigurosidade.

TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en
redes locais e virtuais.

Utiliza a red local da aula de informática e redes virtuais para obter e compartir
información para o desenvolvemento de actividades.

TICB5.2.1.  Integra  e  organiza  elementos  textuais  e  gráficos  en
estruturas hipertextuais.

Publica contidos con alto grao de elaboración na web que integren texto e 
gráficos.

TICB5.2.2.  Deseña  páxinas  web  e  coñece  os  protocolos  de
publicación,  baixo  estándares  adecuados  e  con  respecto  aos
dereitos de propiedade.

Deseña unha páxina web respetando os estándares de públicación e os 
dereitos de propiedade.
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TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas das
TIC de carácter social e xestiona os propios.

Colabora en diferentes actividades utilizando  ferramentas TIC de carácter 
social.

TICB6.1.1.  Elabora  materiais  para  a  web  que  permiten  a
accesibilidade á información multiplataforma.

Elabora materiais elaborados para a web que permiten a accesibilidade á 
información multiplataforma.

TICB6.1.2.  Realiza  intercambio  de  información  en  distintas
plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de
formación, lecer, etc.

Realiza  intercambios  de  información  en  diferentes  plataforma na  que  esté
rexistrado/a (pode servir o aula virtual do centro) e que ofrecen diversos tipos
de servizos.

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e 
outro dispositivo.

Realiza algunha actividade de sincronización dun móbil con diferentes 
dispositivos.

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de 
seguridade.

Participa en algunha rede social ou emprega o aula virtual de forma social con 
criterios de seguridade.

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos multimedia
para aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións.

Utiliza algún canal de distribución de contido multimedia para aloxar material
propio e enlazalo na súa web, blogue ou na aula-virtual do centro.

Da práctica docente
Modelo I.E.
Nome: LETICIA BARREIRO TORRES
Avaliación da práctica docente Valoración

1 2 3 4 5
Lévase  a cabo a avaliación inicial ao principio de curso.
Realízase unha coordinación ao inicio de curso entre o profesorado dos grupos.
Proponse un plan de traballo para cada unidade.
Establécense  canles de coordinación e instrumentos de seguimento dos diferentes programas e plans 
implementados ao longo do curso.
Planifícanse situacións introdutorias previas ao tema.
Aprovéitase o interese do alumnado por un tema determinado para utilizalo como centro de interese.
Mantense o interese do alumnado.
Establécense relacións entre os contidos e actividades cos coñecementos previos.
Faise saber a finalidade, importancia e aplicación na vida real das aprendizaxes.
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Establécense actividades de ampliación e/ou reforzo
Proporciónanse estratexias e ferramentas para que o alumnado descubra os contidos.
Tense en conta o nivel de habilidades do alumnado e, en función do mesmo, adáptase o proceso de ensino-
aprendizaxe.
Cando a motivación decae propóñense actividades divertidas e curiosas.
Facilítase información dos progresos e das dificultades atopadas.
Obsérvanse as actividades do alumnado.
Proporciónanse ao alumnado as rúbricas de avaliación para que saiban como e de que se lles vai a avaliar.
Analízanse traballos realizados de xeito individual e en grupo.
Realízase rexistro da observación sistemática.
Lévanse a cabo entrevistas co alumnado.
Fanse probas orais.
Fanse probas escritas sobre pequenos bloques.
Tense en conta a existencia de tarefas doutras materias para planificar as propias.
O/a profesor/a é accesible ás familias
OUTRAS:

Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das
materias pendentes

Non hai alumnos coa materia pendente.

Avaliación inicial e medidas de atención á diversidade

Debido á situación de excepcionalidade provocada polo COVID-19 e seguindo as Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
a) Analise dos informes de avaliacion individualizados do curso anterior.
b)  Deteccion  das aprendizaxes imprescindibles  non adquiridas  no curso  2019/2020  así  como asúa correspondencia  coa  falta  do
desenvolvemento das correspondentes competencias clave.
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c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situacion emocional co fin de tomar as decisions profesionais de actuacion por
parte do profesorado.

Na primeira semana farase un test de coñecementos previos e actividades baseadas nos contidos mínimos da Tecnoloxía da ESO para
detectar as necesidades de cada alumno e grupo que servirán para tamén para a avaliación inicial do grupo de referencia.
Unha vez detectadas as necesidades educativas específicas, estableceranse as medidas apropiadas:
• Atención individualizada na realización de prácticas
• Subministración de material de apoio na aula
• Ampliación de tempo na realización de probas de avaliación
• Apoios en pequeno grupo
• Realización de tarefas en grupo
• Adaptación curricular de ser o caso.

Elementos transversais

O artigo 4 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño sinala como elementos transversais: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a
comunicación audiovisual, a tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional.

Traballarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas
con  discapacidade,  e  os  valores  inherentes  ao  principio  de  igualdade  de  trato  e  non  discriminación  por  calquera  condición  ou
circunstancia persoal ou social. Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos
os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, a ás persoas con
discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao estado de dereito, o respecto e a consideración ás
vítimas do terrorismo, e a prevención do mesmo e de calquera tipo de violencia. Traballarase en todo caso a prevención da violencia de
xénero,  da  violencia  contra  as  persoas  con  discapacidade,  da  violencia  terrorista  e  de  calquera  forma de  violencia,  racismo  ou
xenofobia. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación
sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade social en todos estos aspectos.

Actividades complementarias e extraescolares
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Debido á situación excepcional motivada polo COVID-19, non están previstas actividades complementarias e extraescolares neste curso
académico

Contribución ao Plan TIC do centro

A aplicación  das tecnoloxías  da información e a comunicación ao traballo  da  aula convértese nunha peza clave na educación e
formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar preferente que ocupan xa na vida dos nenos e das nenas, fai que
deban estar presentes nos centros educativos, de modo que aqueles adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para abordar
con garantía de éxito a súa utilización nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer. Trátase de que o alumnado acade unha
competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para
transformala  en coñecemento.  Incorpora diferentes  habilidades,  que van desde o  acceso á información ata a súa transmisión en
distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial
para  informarse,  aprender  e  comunicarse.  Na  materia  de  Tecnoloxía,  contribuirase  ao  plan  TIC  do  centro  de  diversas  formas,
especialmente no uso da plataforma Moodle do centro e no uso das demais ferramentas dixitais propias e descritas na programación.

Modelo I.E.
Liñas de intervención Valoración

1 2 3 4 5
En caso de ser E-Dixgal, úsase a plataforma EVA
Preséntanse contidos e actividades apoiadas nas novas tecnoloxías: encerado dixital, internet, Flipped 
classroom, ...
Uso de recursos dixitais na comunicación co alumnado: a través de email, aulas virtuais, blogs, ...
Promóvese a alfabetización dixital: uso do rato, teclado, tableta, acceso a internet, procesador de textos,...
Empréganse recursos informáticos e tecnolóxicos como instrumentos de creación, integración e medios de 
expresión das ideas propias de cada un: aplicacións tipo power point, prezzi, stopmotion, etc, ...
Fanse uso de libros dixitais, vídeos educativos, aplicacións Lim, Ardora, ...
Lévase a cabo aprendizaxe por investigación: procura de información, selección, organización, elaboración e
presentación da información.
OUTRAS
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Contribución ao Plan Lector e Proxecto Lingüistico do centro

O proxecto  lector  integra  todas  as  actuacións do centro  destinadas ao fomento  da lectura  e  da escritura  e  á  adquisición  das
competencias básicas, nel se articulan todas as intervencións que se van realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as
habilidades informativas.
As actividades previstas para esta área son:

• Uso da biblioteca escolar como espazo de lectura e para a búsqueda de información.

• Uso das TIC (tecnoloxías da información e comunicación) como ferramentas de búsqueda de información e tratamento de
textos e imaxes.

• Uso de diferentes tipos de texto (literarios, expositivos, xornalísticos, publicitarios, gráficos) en soporte impreso ou electrónico
para realizar tarefas de lectura e escritura

Concreción do Plan de Convivencia

Fundamentalemte establécense os seguintes criterios:
 

• Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira pacífica.
• Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, do taller de Tecnoloxía, da aula de informática ou de 

calquera espazo que se utilice para impartir a materia.
• Motivar  ao  alumnado  para  que  comece  a  interiorización  da  cultura  do  diálogo  e  a mediación.
• Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os alumnos/as no centro.
• Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade.

Guiarase e avaliarase segundo o marcado a continuación:
Modelo I.E.

Actuacións Valoración
1 2 3 4 5

Cóntase con normas de convivencia de aula.
En caso de existir estas normas, están consensuadas co alumnado.
Se teñen en conta técnicas sociométricas para coñecer á integración do alumnado no grupo e favorecer os 
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agrupamentos na aula.
Estimúlase o diálogo e actividade de educación emocional como principal vía para a prevención e solución 
de conflitos.
Promóvese o coñecemento dos diferentes documentos que regulan a convivencia no centro.
Planifícanse actuacións de regulación da propia convivencia da aula (mediación entre iguais).
Organízanse actividades de integración e participación en grupos heteroxéneos de traballo que fomenten a 
aprendizaxe cooperativa.
Planifícanse actividades que favorezan a relación coa comunidade educativa: contacontos na biblioteca, 
realización de actividades extraescolares –magosto, saídas,…-, colaboración ou realización de obradoiros, 
actividades de convivencia –xornada de xogos, festa do saber, entroido,…-.
Lévanse a cabo traballos de lectura, visionado de vídeos, presentación, … que ofrezan a posibilidade de 
falar sobre situación coma o acoso escolar, a integración de novo alumnado, de alumnado con necesidades 
educativas especiais, conflitos no patio,
Impúlsanse dinámicas de traballo onde se potencia a igualdade de xénero.
Establécense actuacións para combater o acoso escolar por razón de orientación sexual ou identidade de 
xénero, favorecendo a visibilidade do alumnado LGTBI e a plena normalidade das distintas orientacións 
sexuais e identidades de xénero.
Realízanse tarefas de investigación doutras culturas e formas de vida para fomentar actividades de respecto
e colaboración, especialmente con grupos minoritarios.
OUTRAS:

Revisión e seguimento da programación

Realizarase a avaliación da programación nos seguintes períodos de tempo:

 
Mensualmente: Revisarase a temporización da programación así como a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos
distintos grupos, adaptando esta á diversidade do alumnado.
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Ao final de cada trimestre: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos
nos distintos  grupos,  e  o  grado de cumprimento  de obxectivos  e  de adquisición  de competencias.  Revisarase a  programación e
anotaranse as modificacións nas actas do Departamento.

Ao final  do curso:  Revisarase a temporización da programación,  a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos
distintos grupos, e o grado de cumprimento de obxectivos e de adquisición de competencias. Revisarase a programación e anotaranse

as  modificacións  na  memoria  final   do  Departamento  e  teranse  en  conta  para  a  programación  do  curso  seguinte.  Avaliarase  a
programación finalmente segundo a seguinte táboa:

Modelo I.E.

Nome: LETICIA BARREIRO TORRES
Avaliación da propia programación Valoración

1 2 3 4 5
Adecuación da secuenciación e da temporalización das UD/proxectos.
O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das UD ou proxectos.
Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.
Adecuación dos diferentes instrumentos empregados para a avaliación de cada estándar.
Adecuación da metodoloxía.
A metodoloxía foi común para todo o profesorado.
Adecuación da secuencia de traballo na aula.
Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.
Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación
Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.
Adecuación das actividades complementarias e extraescolares previstas.
Adecuación dos mecanismos para informar ás familias.
Lévase a cabo a revisión e actualízase a programación coas melloras introducidas durante o curso
OUTRAS:
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En caso de haber modificacións na programación, reflexarase na seguinte táboa:

Modelo I.E.
Materia Modificación Motivo

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA
COMUNICACIÓN 4ºESO

Observacións:

Finalmente, revisarase o cumprimento na impartición das unidades previstas, e as unidades impartidas, sinalando as causas polas que
non se impartiron as unidades (de ser o caso)
Modelo I.E.

Curso Materia
Unidades
previstas

Unidades
impartidas

Causas
do desfase 1

4ºESO
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E

DA COMUNICACIÓN
6

Posibles causas polas que non se impartiron as unidades previstas na programación:
▪ Imposición programática inaxeitada á idade.
▪ Exceso de materia programada.
▪ Sometemento ao libro de texto.
▪ Apatía do alumnado.
▪ Alteración frecuenta do clima de clase.
▪ Dificultades no espazo.
▪ Rateo alta.
▪ Deficiente preparación previa do alumnado.
▪ O alumnado non conta con técnicas de estudo e hábitos de traballo necesarios.
▪ Falta de tempo.
▪ Outras.
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