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1. Introdución e contextualización.  

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 "Computado-res, 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, 
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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. 

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. 

Contextualización  

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenrolo e 

contexto legal: 

• LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE), de ámbito estatal.  

• D. 86/2015 DO 25 DE XUÑO, de ámbito autonómico, polo que se establece o 

currículo da E.S.O e do BACHARELATO na Comunidade Autónoma de Galicia 
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ENTORNO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

 

O IES Plurilingüe Castro da Uz está situado na localidade das Pontes de García Rodríguez, 
pertencente á comarca de ferrolterra, na provincia da Coruña. É un dos dous centros 
nos que se pode cursar a Educación Secundaria  Obrigatoria na localidade, xunto co I.E.S. 
Moncho Valcarce.  

O alumnado procede de familias de clase media, cuxo nivel académico está dentro da 
media dos centros das súas características. 

O alumnado, nacido na era da informática, está familiarizado co uso cotiá dos 
ordenadores (uso de paquetes ofimáticos, búsquedas por internet, etc.) e en case a súa 
totalidade dispoñen de internet e de ordenador na casa, así como outros aparellos 
electrónicos tales como tablets ou smartphones. 

 

O CENTRO  

 

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia,  
conta con arredor de 190 alumnos, distribuídos nas ensinanzas de E.S.O (liña 1) e 
Formación Profesional (Formación Profesional Básica, dous Ciclos  Medios, e dous Ciclos 
Superiores). 

A comunidade educativa está formada por uns 31 profesores, repartidos nos distintos 
departamentos.  

O centro dispón dunha aula de informática con dezaseis ordenadores, todos eles con 
conexión a internet, onde se impartirán as clases da asignatura. 

 

O DEPARTAMENTO 

 

O departamento de Informática está formado por 7 profesores, tres deles profesores de 

ensino secundario da especialidade de Informática, 1 con destino definitivo no centro, 

e os outros catro pertencentes ao corpo de profesores técnicos de formación 

profesional, na especialidade de Sistemas e Aplicacións Informáticas, tendo tamén un  

destino definitivo no centro. 

Estos 7 profesores imparten docencia no Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e 

Redes, na Formación Profesional Básica de Informática de Oficina, e en Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación de 4º de E.S.O. 
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2. Contribución da asignatura de Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación 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 con-texto das TIC que afectan por 

igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal. 
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3. Concreción dos obxectivos.  
 

Partindo dos obxectivos da educación secundaria , concretamos aqueles obxectivos da 

materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación partindo dos establecidos no 

Decreto. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os 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.  

Participar nos proxectos respectando aos demais, practicando a tolerancia, 
solidariedade e cooperación entre as persoas, así como aplicar a igualdade de 
trato e os valores democráticos.  

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. 

Traballar individualmente e en equipo na realización de proxectos para 
aprender e desenvolverse como persoas, consolidando hábitos de disciplina e 
estudo.  

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. 

Colaborar cos compañeiros respectándose independentemente do sexo ou das 
condicións sociais ou persoais dos mesmos, rexeitando a discriminación e a 
violencia. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

Detectar problemas de diversos campos de coñecemento aplicando métodos 
de identificación.  

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.  
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Realizar as tarefas desenvolvendo o sentido crítico, o espírito emprendedor e a 
capacidade para aprender e aprender, planificando, tomando decisións,  
asumindo responsabilidades e adquirindo confianza en si mesmo.  

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. 

Entender e comunicar, oralmente e por escrito, correctamente e ler contidos 
que teñan que ver ca asignatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

Coñecer os termos técnicos da materia que sexan de lingua estranxeira de 
forma correcta.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 á súa mellora. 

Fomentar bos hábitos sociais, de deporte e de saúde e concienciar no coidado 
dos seres vivos e do medio ambiente. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

Aprender e conservar o patrimonio cultural, lingüístico, histórico e artístico 
respectando e espertando interese. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Comprender e apreciar a relevancia do uso da lingua galega como medio de 
relación interpersoal e de expresión de riqueza cultural. 
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4. Temporalización e descrición das Unidades didácticas: 
obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe e criterios de 
avaliación  

1) Temporalización  

1ª avaliación: 14 semanas U.D.1 Ética e estética na interacción en rede 
U.D.2 Computadores, sistemas operativos e redes 

2ª avaliación: 10 semanas U.D.3 Organización, deseño e produción de 
información dixital 

U.D.4 Seguridade informática. 

3ª avaliación: 11 semanas U.D.5 Publicación e difusión de contidos.  

U.D 6 Internet, redes sociais e hiperconexión.   

 Duración  Unidade 
didáctica 

Contido sesión   Número 
sesións 

Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

1 sesión  Sesións inicial  PRESENTACIÓN 1  
 
 
 
 
 
 

Setembro 

14 
semanas 
38 sesións 
 

UD1. Ética e 
estética na 
interacción en 
rede 

B1.1. Políticas de 
seguridade para a 
protección do 
individuo na 
interacción coa rede. 
Contrasinais. 
Condutas e hábitos 
seguros. 

 
 
 

3 

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

 
 
 

3 

B1.3. Dereitos de 
propiedade 
intelectual e de 
explotación dos 
materiais aloxados na 
web. Tipos de licenzas 
de distribución. 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

Outubro B1.4. Propiedade e 
distribución do 
software e da 
información. Tipos de 
licenzas de uso e 
distribución. 

 

 
 

3 
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B1.5.Identidade 
dixital, privacidade e 
seguridade. 
Desenvolvemento de 
actitudes de 
protección activa ante 
dos intentos de 
fraude. 

 
 
 

4 

 
 
 

Outubro 

UD2. 
Computadores, 
sistemas 
operativos e 
redes 

B2.1.Funcións de 
configuración dos 
equipamentos 
informáticos. 

 
4 

 
 
 
 
 
 

Novembro 

B2.2. Instalación e 
eliminación de 
software de propósito 
xeral. 

 
4 

B2.3. Utilización de 
software de 
comunicación entre 
equipamentos e 
sistemas. 

 
 

4 

B2.4. Arquitectura 
dun computador: 
compoñentes básicos 
e características. 

 
 

5 

 
 

Novembro e 
Decembro 

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

 
4 

 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 
semanas 
31 sesións  

UD3. 
Organización, 
deseño e 
produción de 
información 
dixital 

B3.1. Procesos de 
produción de 
documentos con 
aplicacións ofimáticas 
e de deseño gráfico. 
Maquetaxe. 
Importación de 
imaxes e gráficos. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xaneiro B3.2. Formatos 
abertos e estándares 
de formato na 
produción de 
documentación. 

 
 

2 

B3.3. Operacións 
básicas en follas de 
cálculo. Creación de 
gráficos. Elaboración 
de informes sinxelos. 

 
 

4 

B3.4. Organización da 
información en bases 
de datos. Realización 
de consultas básicas e 

 
 
 

4 
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xeración de 
documentos. 

 
 
 

Febreiro 
B3.5. Tipos de 
presentacións e 
estrutura do contido. 
Deseño da estrutura e 
de elementos gráficos 
adecuados para o 
público obxectivo. 
Importación de 
elementos 
multimedia, de 
imaxes e de gráficos. 

 
 
 
 
 

4 

B3.6. Edición e 
montaxe de materiais 
audiovisuais a partir 
de fontes diversas. 
Captura de imaxe, de 
audio e de vídeo, e 
conversión a outros 
formatos. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Febreiro e Marzo 

B3.7. Tratamento 
básico da imaxe 
dixital. Exposición, 
saturación, 
luminosidade e 
contraste. Resolución 
e formatos. 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 

UD4. 
Seguridade 
informática 

B4.1.Procedementos 
de intercambio de 
información entre 
dispositivos físicos de 
características 
técnicas diversas.  

 
 

2 

B4.2. Riscos de 
seguridade para 
sistemas, aplicacións e 
datos. Hábitos de 
protección. 

 
 

2 

B4.3. Medidas de 
seguridade activa e 
pasiva. Actualización 
do software. Antivirus 
e devasas. 

 
 

2 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 10 
semanas 
31 sesións 

UD5. 
Publicación e 
difusión de 
contidos 

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

 
2 

 
Marzo 

B5.2. Deseño de 
páxinas web sinxelas. 

 
4 

 
Marzo e Abril 
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B5.3. Creación e 
publicación na web. 
Estándares de 
publicación. 

 
 

4 

 
 

Abril 

B5.4. Traballo 
colaborativo con 
servizos na nube e 
coas ferramentas das 
TIC de carácter social. 

 
 

3 

 
 

Abril e Maio 

UD6. Internet, 
redes sociais e 
hiperconexión 

B6.1. Creación e 
publicación na web 
de materiais 
multiplataforma 
accesibles.  

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maio 

B6.2. Recursos e 
plataformas de 
formación a 
distancia, emprego 
e saúde.  

 
 

3 

B6.3.Administración 
electrónica e 
comercio 
electrónico: 
intercambios 
económicos e 
seguridade. 

 
 
 

3 

B6.4.Sincronización 
entre dispositivos 
móbiles e 
computadores. 

 
 

3 

B6.5. Redes sociais. 
Privacidade e 
seguridade persoal 
na interacción en 
redes sociais. 

 
 

3 

 
 

Xuño 

B6.6. Utilización de 
canles de 
distribución de 
contidos 
multimedia para 
distribución de 
materiais propios. 

 
 
 

3 

 
 
 

Xuño 

1 semana  Sesións finais  
 

Recuperacións. 2 SESIÓNS  



Programación 2020/21. Dto. Informática IES Plurilingüe Castro da Uz  13 

 

 

2) Descrición das Unidades Didácticas: Obxectivos, Contidos, Estándares 
de aprendizaxe e procedementos de avaliación e cualificación.  

 
1ª AVALIACION 

1. U.D. 1 ÉTICA E ESTÉTICA NA INTERACCIÓN EN REDE 

  

OBXECTIVOS DIDACTICOS 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os 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. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

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. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

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 á súa mellora. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
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diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS 

• Políticas de seguridade para a protección do individuo na interacción coa rede. 
Contrasinais. Condutas e hábitos seguros. 

• Intercambio e publicación de información dixital na rede. Seguridade e 
responsabilidade no uso dos servizos de publicación. 

• Dereitos de propiedade intelectual e de explotación dos materiais aloxados na 
web. Tipos de licenzas de distribución. 

• Propiedade e distribución do software e da información. Tipos de licenzas de 
uso e distribución. 

• Identidade dixital, privacidade e seguridade. Desenvolvemento de actitudes de 
protección activa ante dos intentos de fraude. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo na súa 
interacción na rede. 

• Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con 
criterios de seguridade e uso responsable. 

• Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais aloxados na web. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

• Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais. 

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

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

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

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

COMPETENCIAS CLAVE 

• CD: Competencia Dixital. 

• CSC: Competencias Sociais e Cívicas. 

• CMCCT: Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía. 

• CAA: Competencia para Aprender a Aprender. 

• CCEC: Competencia en Conciencia e Expresións Culturais. 
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RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS, C.A., ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ob-
xecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias 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. Contrasinais. Condutas 
e hábitos seguros. 

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

▪ B1.1. Adoptar condutas e hábitos 
que permitan a protección do 
individuo 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 persoal. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.3. Dereitos de propiedade 
intelectual e de explotación 
dos materiais aloxados na 
web. Tipos de licenzas de 
distribución. 

▪ B1.2. Acceder a servizos de 
intercambio 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 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

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

▪ B1.5. Identidade dixital, 
privacidade e seguridade. 
Desenvolvemento de 
actitudes de protección activa 
ante dos intentos de fraude. 

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

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

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

2. U.D. 2 COMPUTADORES, SISTEMAS OPERATIVOS E REDES 

  

OBXECTIVOS DIDACTICOS 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os 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.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
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CONTIDOS 

• Funcións de configuración dos equipamentos informáticos. 

• Instalación e eliminación de software de propósito xeral. 

• Utilización de software de comunicación entre equipamentos e sistemas. 

• Arquitectura dun computador: compoñentes básicos e características. 

• Elementos e sistemas para a comunicación con fíos e sen eles. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Utilizar e configurar equipamentos informáticos, identificando os elementos que 
os configuran e a súa función no conxunto.  

• Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral. 

• Utilizar software de comunicación entre equipamentos e sistemas. 

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

• Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e 
sen eles. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

• Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información. 

• Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do 

equipamento informático. 

• Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e os 

programas vinculados a estes. 

• Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de 

comunicación entre dispositivos. 

• Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas 

características técnicas e as conexións entre eles. 

• Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais. 

COMPETENCIAS CLAVE 

• CD: Competencia Dixital. 

• CMCCT: Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía. 

• CAA: Competencia para Aprender a Aprender. 

• CCL: Competencia en Comunicación Lingüistica. 

 

RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS, C.A., ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Ob-
xecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

 Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes  

▪ f ▪ B2.1. Funcións de 
configuración dos 

▪ B2.1. Utilizar e configurar 
equipamentos informáticos, 

▪ TICB2.1.1. Realiza operacións 
básicas de organización e 

▪ CD 

▪ CMCCT. 
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Ob-
xecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

equipamentos informáticos. identificando os elementos que os 
configuran e a súa función no 
conxunto.  

almacenamento da información. ▪ CAA 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ f ▪ B2.2. Instalación e 
eliminación de software de 
propósito xeral. 

▪ B2.2. Xestionar a instalación e 
eliminación de software de 
propósito xeral. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ a 

▪ f 

▪ B2.3. Utilización de software 
de comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

▪ B2.3. Utilizar software de 
comunicación entre equipamentos 
e sistemas. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ f ▪ B2.4. Arquitectura dun 
computador: compoñentes 
básicos e características. 

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

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ 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 
comunicación con fíos e sen eles. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

 
2ª AVALIACION 

3. U.D. 3 ORGANIZACIÓN, DESEÑO E PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
DIXITAL 

  

OBXECTIVOS DIDACTICOS 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os 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.  

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. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
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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. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

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 á súa mellora. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS 

• Procesos de produción de documentos con aplicacións ofimáticas e de deseño 

gráfico. Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos. 

• Formatos abertos e estándares de formato na produción de documentación. 

• Operacións básicas en follas de cálculo. Creación de gráficos. Elaboración de 

informes sinxelos. 

• Organización da información en bases de datos. Realización de consultas básicas 

e xeración de documentos. 

• Tipos de presentacións e estrutura do contido. Deseño da estrutura e de 

elementos gráficos adecuados para o público obxectivo. Importación de 

elementos multimedia, de imaxes e de gráficos. 

• Edición e montaxe de materiais audiovisuais a partir de fontes diversas. Captura 

de imaxe, de audio e de vídeo, e conversión a outros formatos. 

• Tratamento básico da imaxe dixital. Exposición, saturación, luminosidade e 

contraste. Resolución e formatos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de documentos. 

• Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e desenvolver capacidades para 
integralos en diversas producións. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

• 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. 

• Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan 

resultados textuais, numéricos e gráficos. 

• Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar 

datos, organizar a información e xerar documentos. 

• 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. 

• Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información 

mediante software específico e crea novos materiais en diversos formatos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

• CD: Competencia Dixital. 

• CSC: Competencias Sociais e Cívicas. 

• CMCCT: Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía. 

• CAA: Competencia para Aprender a Aprender. 

• CCEC: Competencia en Conciencia e Expresións Culturais. 

• CCL: Competencia en Comunicación Lingüistica. 

• CSIEE: Competencia en Sentido da Iniciativa e Espiritu Emprendedor. 

RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS, C.A., ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Ob-
xecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

 Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital  

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ a 

▪ o 

▪ B3.1. Procesos de produción de 
documentos con aplicacións 
ofimáticas e de deseño gráfico. 
Maquetaxe. Importación de 
imaxes e gráficos. 

▪ B3.2. Formatos abertos e 
estándares de formato na 
produción de documentación. 

▪ B3.3. Operacións básicas en follas 
de cálculo. Creación de gráficos. 
Elaboración de informes sinxelos. 

▪ B3.1. Utilizar aplicacións 
informáticas de escritorio 
para a produción de 
documentos. 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TICB3.1.2. Produce informes que 
requiren o emprego de follas de 
cálculo, que inclúan resultados 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 
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Ob-
xecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

▪ B3.4. Organización da información 
en bases de datos. Realización de 
consultas básicas e xeración de 
documentos. 

textuais, numéricos e gráficos. ▪ CSIEE 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B3.6. Edición e montaxe de 
materiais 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, saturación, 
luminosidade e contraste. 
Resolución e formatos. 

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

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 

4. U.D. 4 SEGURIDADE INFORMÁTICA 

  

OBXECTIVOS DIDACTICOS 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os 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.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

CONTIDOS 

• Procedementos de intercambio de información entre dispositivos físicos de 

características técnicas diversas.  

• Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de protección. 

• Medidas de seguridade activa e pasiva. Actualización do software. Antivirus e 

devasas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Adopta condutas de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no 
intercambio de información. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

• Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados. 

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

COMPETENCIAS CLAVE 

• CD: Competencia Dixital. 

• CMCCT: Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía. 

• CCL: Competencia en Comunicación Lingüistica. 

 

RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS, C.A., ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Ob-
xecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

 Bloque 4. Seguridade informática  

▪ a 

▪ f 

▪ B4.1. Procedementos de intercambio 
de información entre dispositivos 
físicos de características técnicas 
diversas.  

▪ B4.2. Riscos de seguridade para 
sistemas, aplicacións e datos. 
Hábitos de protección. 

▪ B4.3. Medidas de seguridade activa 
e pasiva. Actualización do software. 
Antivirus e devasas. 

▪ B4.1. Adopta condutas de 
seguridade activa e pasiva 
na protección de datos e no 
intercambio de información. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 
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3ª AVALIACION 

 

5. U.D. 5 PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS 

  

OBXECTIVOS DIDACTICOS 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os 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. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

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. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

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 á súa mellora. 
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS 

• Compartición de recursos en redes locais e en internet. 

• Deseño de páxinas web sinxelas. 

• Creación e publicación na web. Estándares de publicación. 

• Traballo colaborativo con servizos na nube e coas ferramentas das TIC de 
carácter social. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Utilizar dispositivos de intercambio de información coñecendo as características 
da comunicación ou da conexión entre eles.  

• Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, numérica, 
sonora e gráfica. 

• Coñecer os estándares de publicación e empregalos na produción de páxinas 
web e coas ferramentas das TIC de carácter social. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

• Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais. 

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

• Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social 
e xestiona os propios. 

COMPETENCIAS CLAVE 

• CD: Competencia Dixital. 

• CSC: Competencias Sociais e Cívicas. 

• CMCCT: Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía. 

• CAA: Competencia para Aprender a Aprender. 

• CCEC: Competencia en Conciencia e Expresións Culturais. 

• CCL: Competencia en Comunicación Lingüistica. 

• CSIEE: Competencia en Sentido da Iniciativa e Espiritu Emprendedor 
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RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS, C.A., ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Ob-
xecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

 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 
intercambio de información 
coñecendo as características 
da comunicación ou da 
conexión entre eles.  

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ 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 textual, numérica, 
sonora e gráfica. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B5.5. Traballo colaborativo 
con servizos na nube e coas 
ferramentas das TIC de 
carácter social. 

▪ B5.3. Coñecer os estándares 
de publicación e empregalos 
na produción de páxinas web 
e coas ferramentas das TIC de 
carácter social. 

▪ TICB5.3.1. Participa 
colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter 
social e xestiona os propios. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

6. U.D. 6 INTERNET, REDES SOCIAIS E HIPERCONEXIÓN 

  

OBXECTIVOS DIDACTICOS 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os 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. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
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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. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

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 á súa mellora. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona 

CONTIDOS 

• Creación e publicación na web de materiais multiplataforma accesibles.  

• Recursos e plataformas de formación a distancia, emprego e saúde.  

• Administración electrónica e comercio electrónico: intercambios económicos e 
seguridade. 

• Sincronización entre dispositivos móbiles e computadores. 

• Redes sociais. Privacidade e seguridade persoal na interacción en redes sociais. 

• B6.6. Utilización de canles de distribución de contidos multimedia para 
distribución de materiais propios. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que permitan a accesibilidade ás 
producións desde diversos dispositivos móbiles. 

• Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos adecuados no uso e no 
intercambio da información a través de redes sociais e plataformas. 

• Publicar e relacionar mediante hiperligazóns información en canles de contidos 
multimedia, presentacións, imaxe, audio e vídeo. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

• Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo. 

• Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 

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

COMPETENCIAS CLAVE 

• CD: Competencia Dixital. 

• CSC: Competencias Sociais e Cívicas. 

• CMCCT: Competencia Matemática e Competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía. 

• CAA: Competencia para Aprender a Aprender. 

• CCL: Competencia en Comunicación Lingüistica. 

• CSIEE: Competencia en Sentido da Iniciativa e Espiritu Emprendedor. 

RELACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS, C.A., ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Ob-
xecti-
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

 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 multiplataforma 
accesibles.  

▪ B6.2. Recursos e plataformas de 
formación a distancia, emprego e 
saúde.  

▪ B6.3. Administración electrónica e 
comercio electrónico: intercambios 
económicos e seguridade. 

▪ B6.4. Sincronización entre 
dispositivos móbiles e computadores. 

▪ B6.1. Desenvolver hábitos no 
uso de ferramentas que 
permitan a accesibilidade ás 
producións desde diversos 
dispositivos móbiles. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CSIEE 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B6.5. Redes sociais. Privacidade e 
seguridade persoal na interacción 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 
plataformas. 

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ f 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B6.6. Utilización de canles de 
distribución de contidos multimedia 
para distribución de materiais 
propios. 

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

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

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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5. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  
 

O dominio de cada un dos criterios de avaliación, constitúe o mínimo esixible para 

superar a asignatura, así como a posesión da autonomía, identidade e madurez persoal 

e profesional que permitan realizar futuras aprendizaxes e adaptacións ó cambio de 

cualificacións.  
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6. Concrecións metodolóxicas que require a materia.   

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS.     

 

Seguiremos o modelo de aprendizaxe constructivo-significativo onde o alumno/a sexa 
activo e que o aprendido teña significado, para o cal é necesario: 

• Partir dunha situación inicial detectando as capacidades e os coñecementos 
previos do alumnado e coñecer o seu desenvolvemento psicoevolutivo. 

• Relacionar os contidos e as actividades de aprendizaxe para conseguir que no 
proceso acaden un grao satisfactorio de desenvolvemento das competencias.  

• Garantir a funcionalidade das novas aprendizaxes baseándoas nas anteriores de 
forma que se constrúan pouco a pouco un coñecemento amplo dos contidos.  

• Motivar ao alumnado e aumentar a súa autoestima. 

• Favorecer a actividade do alumnado 

 

Por iso utilizaremos unha metodoloxía baseada nos seguintes principios metodolóxicos: 

1.- Flexibilidade: axustándose ao alumnado. As propostas de exercicios que teñen que 
realizar están pensadas para todos, sen facer separacións en orde a capacidades, sexo…, 
nin fixando marcas que non poidan estar ao alcance de todos. Pénsase en propostas 
que admitan calquera tipo de resposta. 

2.- Actividade: intentamos que o alumnado sexa protagonista da súa propia actividade, 
responsabilizándose das súas propias tarefas e desenvolvendo unha actividade en 
función da súa capacidade. A utilización desta metodoloxía require dunha boa 
organización e sistematización do traballo para evitar tempos de espera. Baséase 
principalmente en actividades en equipo, asignación de tarefas, etc, pero mantendo 
sempre o criterio de potenciar a creatividade do alumnado, segundo os contidos o 
permitan e a maduración persoal . 

3.- Participativo: potenciando a cooperación e o compañeirismo por medio dunha 
organización de grupos e equipos heteroxéneos e equilibrados facilitando a integración.  

4.- Integrador: partindo de que a aprendizaxe debe estar en función das capacidades e 
posibilidades individuais e non en resultados alleos.  

5.- Inductivo: intentando que o alumnado en cada momento saiba que tarefa está 
desenvolvendo. 

6.- Progresivo: A progresión nas actividades irá en consonancia coas dificultades de 
asimilación e comprensión que atopen os alumnados. 

 

A metodoloxía potenciará os hábitos de esforzo e responsabilidade no traballo e estudio 
e favorecerase a interacción alumno-profesor e alumno-alumno. Potenciarase o 
pensamento reflexivo e crítico, a elaboración de xuízos persoais e a creatividade. 
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A metodoloxía didáctica será activa e participativa e desenvolverá a capacidade dos 
alumnos para aprender por si mesmos (aprender a aprender). Utilizarase o traballo en 
equipo e favorecerase a adquisición dos principios básicos do método científico. Os 
contidos presentaranse cunha estruturación clara e plantexar a interrelación entre 
distintos contidos dunha  e de distintas materias. 

 

TÉCNICAS, MÉTODOS E ESTRATEXIAS. 

 

Como técnicas empregaremos dúas fundamentais: 

- A reprodución de modelos naquelas actividades nas que a aprendizaxe precise 
dun exemplo a seguir. 

- As técnicas de busca nas actividades que nos interese que os alumnos 
desenvolvan os procesos dedutivos e de enriquecemento. Non existen solucións 
mellores, senón percepción de formas de actuación. 

 

En canto aos métodos, partimos de que non existe ningún que sexa perfecto e aplicable 
a todas as situacións e, polo tanto, empregaremos o máis axeitado a cada situación, 
dende os máis reprodutivos como o Mando Directo, ata os máis produtivos e creativos 
como Descubrimento Guiado e Resolución de Problemas. 

Na Estratexia na Práctica  empregaremos tarefas globais e  analíticas, dependendo da 
natureza do traballo a realizar. 
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7. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  
 

Constitúen as ferramentas  que utilizan os profesores e os alumnos no desenvolvemento 
do proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

• Materiais impresos: apuntes elaborados polo profesor, libros, fichas, prensa 
escrita, revistas especializadas, folletos, etc. 
 

• Materiais audiovisuais: equipos de reprodución sonora, canon de 
proxección.  
 

• Materiais informáticos: O ordenador considerado como medio didáctico 
abarca as experiencias que supoñen aprender a través do ordenador e có 
ordenador. Equipos informáticos. Canón de proxección, Escáner, Sofware 
específico e Web´s. 
 

• O contorno como recurso: contorno natural, outras instalacións. 
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8. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 
alumnado.  

 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

• Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma 
sistemática, no desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en 
momentos puntuais e illados. 

• Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito 
educativo e atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa. 

• Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio 
proceso de aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas.  

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
- Proba escrita: As probas escritas que se realizarán para a avaliación das unidades, 
conterán preguntas curtas teóricas ou de razoamento ou exercicios prácticos do estilo 
dos realizados na aula, ou preguntas tipo test con varias alternativas a elixir. Serán 
puntuadas de un a dez. 
 
- Proba práctica en máquinas virtuais ou en equipos aula: faranse probas en máquinas 
virtuais, puntuadas de un a dez, solicitando a realización dalgunhas tarefas semellantes 
as realizadas na aula. 
 
- Traballo na aula: Valorarase de un a dez e calcularase como a media das cualificación 
do traballo realizados diariamente na aula e educación en valores (reflectida no 
apartado 9.1), participación e actitude. O 80% do valor desta nota virá dada pola 
avaliación dos distintos traballos entregados ao longo do curso, e o 20% pola educación 
en valores, participación, e actitude. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Avaliarase cada unidade didáctica por separado, do seguinte xeito: 
 

• As notas da proba escrita en cada avaliación calcúlanse como: 
(Suma nota das probas realizadas) / número de probas 

 

• As notas da proba práctica en cada avaliación calcúlanse como: 
(Suma nota das probas realizadas) / número de probas 

 

• A nota asociada a cada unidade didáctica calcularase como: 
(Proba escrita + Proba práctica)*0.5 + (Traballo na aula)*0.5 

 
Dependendo de cada unidade didáctica, pode que só haiba unha das dúas probas 
(escrita ou práctica). 
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É necesario que o alumno obteña unha puntuación mínima de 5 sobre 10 na parte 
correspondente ás probas escrita e práctica. De non ser obtida, o resultado será a nota 
suspensa máis próxima á resultante do cálculo. 
 
A nota trimestral calcularase como a media de cada unha das unidades didácticas 
completas que abrangue o trimestre, en caso de ter superadas cada unha das partes. Se 
o alumnado non supera algunha ou varias das partes dun trimestre, estará suspensa a 
avaliación, sendo a nota trimestral nota media de todas as partes, ou un 4 no caso de 
que a nota media supere o 5. 
 
Aínda que a nota emitida nos boletíns de avaliación continua non ten decimais, para os 
cálculos descritos teranse en conta sempre dous decimais. 
 
Aqueles alumnos que aproben as tres avaliacións seguindo os cálculos expostos non 
terán exame final e a súa nota final calcularase como a media das tres avaliacións. 
 
O alumnado que non aprobe unha avaliación poderá realizar unha proba de 
recuperación, tendo que volver calcular a nota nas condicións xa indicadas. 
 
Se o alumnado non superase na proba final ordinaria todos os bloques pendentes, a súa 
nota no módulo será a media de todos os bloques, ou un 4 no caso de que a nota media 
supere o 5. Polo tanto, é imprescindible aprobar todos os bloques da materia para 
finalmente aprobar o módulo. As distintas unidades que sexan superadas (nota superior 
ou igual a 5) polo alumnado quedaran excluídas para a realización da proba final, sempre 
e cando o alumnado non perdese o dereito de avaliación continua. 
 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 
Ao inicio da segunda e terceira avaliación, realizarase unha proba de recuperación da 
primeira e segunda avaliacións, respectivamente, para os alumnos suspensos. Dita 
proba realizarase baixo as mesmas condicións e criterios de cualificación expresados no 
apartado anterior. 
 
Ademais, o alumnado que teña que superar unidades pendentes poderá realizar unha 
proba de recuperación no mes xuño coincidindo coa proba de alumnos con perda de 
dereito a avaliación continua seguindo os mesmos procedementos, instrumentos e 
criterios de avaliación establecidos para esta proba, detallados no punto anterior desta 
programación. 
 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

O alumno que non consiga superar a materia na convocatoria de xuño, terá outra oportunidade 

en setembro, na que se aplicarán probas para a obtención do grao mínimo de consecución dos 

estándares de aprendizaxe por curso e unidade didáctica.  
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9. Ensino semipresencial.  
 

Se as autoridades santarias obrigan a unha ensinanza semipresencial, non terá 
efectos no desenvolvemento desta materia xa que se imparte de forma íntegra na aula 
virtual do centro. Deste xeito o alumnado poderá dende os seus fogares continuar co 
ritmo normal de ensino aprendizaxe. 
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10. Ensino non presencial. 
 

Se as autoridades santarias obrigan a unha ensinanza  non presencial, non terá 
efectos no desenvolvemento desta materia xa que se imparte de forma íntegra na aula 
virtual do centro. Deste xeito o alumnado poderá dende os seus fogares continuar co 
ritmo normal de ensino aprendizaxe. 
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11. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 
práctica docente.  

 

 

Durante o desenvolvemento do curso, e mediante o documento de seguimento e 
planificación das clases, poderase determinar se a asignación horaria de cada unidade é 
a idónea. 

O ritmo de traballo virá determinado pola asimilación dos conceptos por parte do 
alumnado. 

Mediante a enquisa de avaliación docente, obteranse resultados a valorar ó remate das 
avaliacións 
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12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus 
resultados.  

 

Terase en conta a necesidade de partir do nivel de desenvolvemento actual do/da 
alumno/a. Ter en conta o nivel do alumno ou alumna na elaboración e desenvolvemento 
do currículo, esixe atender simultaneamente a dúas compoñentes: 

- o nivel de competencia cognitiva (o nivel de desenvolvemento do alumno ou alumna) 
e, ademais, 

- os coñecementos que teña construídos anteriormente (a zona de desenvolvemento 
próximo). 

Para acadar, na medida do posible este obxectivo, xogará un papel principal a avaliación 
inicial. 

A principio do curso, o titor en colaboración co departamento de orientación, pasará 
aos alumnos un cuestionario inicial para tratar de coñecelos e determinar se alguén 
precisará dunha atención especial. 

A profesora realizará unha enquisa inicial anónima na que tratará de determinar o grao 
de coñecemento sobre determinadas cuestións que considera de interese para o 
desenvolvemento da asignatura. 
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13. Medidas de atención á diversidade.  
A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de 

educación común e de atención a diversidade, as medidas de atención a diversidade 
nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades concretas do alumnado e á 
consecución das competencias básicas. A intención do Departamento é tratar de 
garantir a atención á diversidade mediante o ensino individualizado. As adaptacións 
curriculares están presentes de forma explícita e implícita na programación xa que se 
desexa e pídese a  cada alumno que traballe sempre segundo o seu nivel e as súas 
capacidades. 

Para adaptar o currículo a todos os alumnos tendo en conta as súas diferenzas teremos 
en conta unhas medidas ordinarias como poden ser as seguintes actividades de reforzo 
ou de ampliación. 

MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO 

Se o profesor detecta durante o desenvolvemento das actividades de 
ensinanza/aprendizaxe que o alumno non acada os mínimos esixibles, proporalle a 
realización de boletíns de cuestións e actividades prácticas de reforzo adaptados a 
mínimos. 

Prestarase especial atención a este tipo de alumnado durante todo o proceso de 
ensinanza/aprendizaxe. 

Segundo o perfil do alumnado, adaptaranse algunhas das seguintes medidas: 

-Grupos de traballo heteroxéneos. 

-Traballo práctico realizado integramente na aula, para non desfavorecer ós alumnos 
que non teñen ordenador na casa. 

-Explicacións particulares ós alumnos que amosan dificultades de compresión. 

-Proposta de actividades complementarias para os alumnos que adquiren máis 
rapidamente os contidos. 

-Adaptación do material didáctico a persoas con deficiencia visual e auditiva para que 
se integren perfectamente na aula. Proposta de actividades complementarias con 
persoas con deficiencia visual. 

-Medidas complementarias. 

-Si algún alumno é capaz de adquirir os conceptos con máis facilidade que os seus 
compañeiros proporánselle a realización de actividades complementarias, de maior 
nivel de dificultade, para cada unidade de traballo. 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 

Aplicaranse a aqueles alumnos que polas súas características físicas ou psíquicas teñen 
necesidades educativas especiais diagnosticadas e implementadas no seu expediente. 
Neste caso o departamento realizará una adaptación do currículo dependendo do caso 
concreto para conseguir que o alumno acada o grao mínimo de estándares de 
aprendizaxe do nivel e etapa determinado. Esta adaptación será enviada as autoridades 
educativas para a súa aprobación.  
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14. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso.  

 

Dentro dos distintos cursos e a través do desenvolvemento das unidades didácticas se 
traballarán os elementos transversais que dotarán ao alumno de elementos claves para 
a súa educación.  

 

- Atención ás explicacións dadas na clase. 

- Disposición ó debate e a posta en común de ideas e novas de informática. 

- Puntualidade na asistencia a clase. 

- Participación nos grupos de traballos organizados nas prácticas. 

- Interese pola materia e afán de superación. 

- Realización de exercicios e prácticas de reforzo cando non hai compresión da materia. 

- Colaboración e axuda con outros compañeiros que vaian atrasados na comprensión. 

- Participación nas actividades complementarias e extraescolares organizadas. 

- Atención á limpeza dos equipos, e ó seu mantemento. 

- Responsabilidade na organización dos datos para o seu uso polas aplicacións. 

- Responsabilidade na elaboración de configuracións axeitadas a casos particulares. 

- Interese polos problemas básicos de seguridade e das precaucións a tomar. 

- Afán de investigación na instalación, configuración, mantemento e explotación das 
aplicacións. 
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15. Actividades complementarias e extraescolares 
programadas por cada departamento didáctico.  

 

Non hai previstas actividades complementarias e extraescolares para este curso. 
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16. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora. 

 

A programación terá que ser revisada e retocada de forma constante segundo vaian 
evolucionando os curso, esta revisión estará baseada en varios aspectos, a propia 
experiencia do profesorado respecto ao nivel dos grupos e evolución dos contidos, a 
opinión do alumnado recollida a través das enquisas e observacións e polos resultados 
académicos obtidos ao remate das avaliacións. 

 

1. En canto a experiencia dos docentes, o profesor revisará mensualmente o 
grao de cumprimento da programación, as dificultades dos grupos ou de 
determinados alumnos nos aprendizaxes e as adaptacións que tiveran que 
facer con respecto á avaliación inicial. Estes aspectos serán recollidos nas 
actas do departamento e utilizados para modificar no futuro a programación 
nos aspectos desexables. 
 

2. Durante o curso recolleranse enquisas realizadas ao alumnado así como as 
impresións das titorías das familias e se estudará a necesidade de modificar 
aspectos da programación que puideran mellorar. 
 

3. Os resultados académicos serán estudados por avaliacións sendo indicadores 
dos progresos do alumnado na nosa materia. Cando estes resultados sexan 
insatisfactorios en porcentaxes elevados obrigará a toma de decisión de 
cambios na programación, ben nos contidos, ben nas estratexias ou nos 
estándares de aprendizaxe.  

 

Ao remate do curso, a través dunha estatística, establecerase o grao de aproveitamento 
do alumnado durante os cursos e indicaremos as pautas que permitan mellorar a 
programación. 


