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IES DE CURTIS                                                               CURSO 2017-18 

 
Programación de “Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación II” 

Curso 2º BAC 
Programación de materias ao abeiro da Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a 
mellora da calidade educativa (LOMCE), e o Decreto 86/2015, do 25 de xuño polo que se 
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e o bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia 
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1. Introdución e contextualización 
 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 colecti-
vas. 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 inno-
vación, 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 necesa-
rias 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 "Seguri-
dade 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 profesio-
nal 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 computado-
res 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 dixi-
tal" 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 xera-
ción 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 consolida-
ción dunha serie de coñecementos tecnolóxicos indispensables. Así, o bloque "A sociedade da información e o compu-
tador" introduce o alumnado na importancia desta materia na sociedade actual. Os bloques "Arquitectura de computa-
dores", "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 apli-
cacións de uso común no mundo actual, tales como as aplicacións ofimáticas de edición de texto, de cálculo, de elabo-
ración 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 mun-
do 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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2. Estrutura e composición do departamento adicada 
á materia. 
 

PROFESORADO CON DESTINO DEFINITIVO  

Miguel Ángel Cruz Rodríguez 

DISTRIBUCIÓN DOS GRUPOS ENTRE OS MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

MATERIA CURSO Nº HORAS SEMANAIS 
POR GRUPO 

DOCENTE LINGUA NA QUE 
SE IMPARTE 

Tecnoloxías da 
Información e da 
Comunicación II 

2º de BAC A 3 Miguel Ángel Cruz Rodríguez Castelán 

 

3. Elementos prescriptivos do currículo 
 

OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha con 
ciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto  
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilida-
de na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,  
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en parti- 
cular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das  
persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial  
ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para  
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua  
castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus an- 
tecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario  
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as  
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos  
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnolox-
ía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto  
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia  
ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, tra-
ballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como  
fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e  



social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír  
á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 

 

MATERIA 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato 

BLOQUES DE CONTIDOS 

 BACHARELATO 

 
 

Bloque 1. Programación 
Bloque 2. Publicación e difusión de contidos 
Bloque 3. Seguridade 
 

 

4. Relación de unidades didácticas que a integran, 
que contribuirán ao desenvolvemento da materia, 
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o 
desenvolvemento de cada unha 
 

MATERIA CURSO  

Tecnoloxías da Información e da Comunicación 
II 

2º BAC  

 
CONTIDO

S 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE 

U
D TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

OBXECTIVOS 
RELACIONADOS 

Bloque 1 Elabora dia-
gramas de 
fluxo de media-
na complexida-
de usando 
elementos 
gráficos e 
relacionándoos 
entre si para 
dar resposta a 
problemas 
concretos.  
Elabora pro-
gramas de 
mediana com-
plexidade 
definindo o 
fluxograma 
correspondente 
e escribindo o 
código corres-
pondente. 
 
 

1 Programación 
con Diagramas 
de fluxo 

Uso dos diagramas de fluxo como 
ferramenta de deseño do sofware. 

Setembro e primeira 
quincena de Outubro. 
 

• b 
• d 
• g 
• i 
• l 
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Bloque 1 Explica as 
estruturas de 
almacenamen-
to para diferen-
tes aplicacións 
tendo en conta 
as súas carac-
terísticas 
 

2 Estruturas de 
almacenamento 
de datos. 

As principais estructuras de datos que 
permiten o acceso e o tratamento dos 
mesmos 

Terceira semana de 
Outubro 

• d 
• g 
• i 
• l 

 

Bloque 1 Descompón 
problemas de 
certa complexi-
dade en pro-
blemas máis 
pequenos 
susceptibles de 
seren progra-
mados como 
partes separa-
das. 
 

3 Programación 
modular 

Analise da modularidade óptima no 
desevolvemento dunha aplicación 

Cuarta semana de 
Outubro e Novembro 

• b 
• d 
• g 
• i 
• l 

 

Bloque 1 -Deseño e 
realización de 
probas: tipos 
de probas e 
casos de 
proba. Depura-
ción. 

-Optimización e 
documentación. 
Análise de 
código e refac-
torización. 
Repositorios de 
código e control 
de versións. 

 

4 Proba e documen-
tación de progra-
mas 

Metodoloxías de proba, depuración e 
optimización no desenvolvemento de 
programas 

Decembro ata as vaca-
cións de Nadal 

• b 
• d 
• g 
• i 
• l 

 

Bloque 2 -Selecciona 
elementos de 
protección de 
software para 
internet rela-
cionándoos cos 
posibles ata-
ques. 
-Elabora un 
esquema de 
bloques cos 
elementos de 
protección 
física fronte a 
ataques exter-
nos para unha 
pequena rede, 
considerando 
os elementos 

5 Seguridade Fisica e 
Lóxica 

Elementos de seguridade nos siste-
mas autonomos e nas redes, fisicos e 
lóxicos. Prevención dos ataques a os 
sistemas informáticos 

Xaneiro • a 
• b 
• d 
• g 
• i 
• l 

 



de hardware de 
protección 
 
 

 Clasifica o 
código malicio-
so pola súa 
capacidade de 
propagación e 
describe as 
características 
de cada un, 
indicando sobre 
que elementos 
actúan. 
 

6 Software Malicioso Analise do software malicioso e 
prevención dos seus efectos. 

Febreiro • a 
• b 
• d 
• g 
• i 
• l 

 

Bloque 3 -Deseña páxi-
nas web e 
blogs con 
ferramentas 
específicas 
analizando as 
características 
fundamentais 
relacionadas 
coa súa acce-
sibilidade e a 
súa usabilida-
de, tendo en 
conta a función 
á que está 
destinada. 
 

7 Aplicacións web Elaboración de contenidos web 
tanto con linguaxes de marcas e 
Xestores de Contidos 

Marzo • a 
• b 
• d 
• e 
• f 
• g 
• i 
• l 
• m 
• p 

 

Bloque 3 -Elabora traba-
llos utilizando 
as posibilida-
des de colabo-
ración que 
permiten as 
tecnoloxías 
baseadas na 
web 2.0. 
-Explica as 
características 
relevantes da 
web 2.0 e os 
principios en 
que esta se 
basea. 
 

8 Web 2.0 Analise e uso das ferramentas online 
mais importantes da Web 2. 0 

Abril e parte de maio • a 
• b 
• d 
• e 
• f 
• g 
• i 
• l 
• m 
• p 

 

 

5. Unidades didácticas 
Unidade 1: “Programación con Diagramas de fluxo” 

Contidos 
Diagramas de fluxo: elementos e símbolos, e o seu significado. 

Deseño de algoritmos con diagramas de fluxo utilizando ferramentas informáticas. 
Farase uso da ferramenta “Raptor” para a elaboración de diagramas e a execución real dos algoritmos deseñados. 
 
Criterios de avaliación 
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Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha linguaxe de programación. 
 Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á solución de problemas reais. 
 
 Instrumentos de avaliación 

  Realización por parte do alumnado programas sinxelos no entorno Raptor que será avaliados cunha lista de che-
queo. 

  Exame teórico-práctica da primeira avaliación. 

Unidade 2:” Estruturas de almacenamento de datos.” 

Contidos 
Tipos de datos. Variables, vectores e matrices. Listas, pilas e colas. Estruturas. 
Algoritmia asociada a cada tipo de estrutura. 

 

Criterios de avaliación 

Describir as estruturas de almacenamento e analizar as características de cada unha.  
 
  Instrumentos de avaliación 

Realización por parte do alumnado programas sinxelos no entorno Raptor que serán avaliados cunha lista de chequeo. 

  Estes programas manexarán as principais estructuras de datos. 

  Exame teórico-práctico da primeira avaliación. 

 

Unidade 3:” Programación modular” 

Contidos 
Programación modular: módulos, procedementos e funcións. 
A Orientacion a obxectos e programación en “Java” 

 

Criterios de avaliación 

Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á solución de proble-
mas reais. 
Realizar módulos e clases sinxelas en “Java” 

 
 Instrumentos de avaliación 

  Realización por parte do alumnado programas sinxelos en “Java” que serán avaliados cunha lista de chequeo. 

  Exame teórico-práctico da primeira avaliación. 

 

 

Unidade 4:” Proba e documentación de programas” 
Contidos 

Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de proba. Depuración. 
Optimización e documentación. Análise de código e refactorización. Repositorios de código e control de versións. 

 

 Criterios de avaliación 

Depurar programas informáticos, optimizándoos para a súa aplicación. 
 
 Instrumentos de avaliación 



Depuración e proba por parte do alumnado programas sinxelos no entorno Raptor que serán avaliados cunha lis-
ta de chequeo. 

  Exame teórico-práctico da primeira avaliación. 

 

 

Unidad 5:” Seguridade Fisica e Lóxica” 
Contidos 

Seguridade lóxica. Tipos de ameaza e técnicas de vixilancia dos sistemas: protección contra virus e respaldo de 
información. 

Seguridade física: protección física das redes. 
 

Criterios de avaliación 

Analizar a importancia da protección da información na sociedade do coñecemento, valorando as repercusións de 
tipo económico, social ou persoal. 

Utilizar una metodoloxía de traballo que minimize os riscos de perdida ou de alteración negativa da información 
nas organizacións.  

 
 Instrumentos de avaliación 

  Realización por parte do alumnado prácticas de seguridade que será avaliados cunha lista de chequeo. 

  Exame teórico-práctico da segunda avaliación. 

 

 

Unidad 6:” Software Malicioso” 

Contidos 
Tipos de código malicioso e usos: virus, troianos, portas traseiras e publicitario.  

 Comportamento e prevención de este tipo de software. 

Criterios de avaliación 

Detectar identificar e previr as posibles ameazas á seguridade da información provintes dos distintos tipos de 
software malicioso. 

 
 Instrumentos de avaliación 

  Exame teórico-práctico da segunda avaliación. 

 

 

Unidad 7:” Aplicacións web” 

Contidos 

Linguaxes de marcaxe para a creación de documentos web. 
Accesibilidade e usabilidade en internet.  

 

Criterios de avaliación 

Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa web social, identificando as funcións e as 
posibilidades que ofrecen as plataformas de traballo colaborativo. 

 
 Instrumentos de avaliación 

Realización por parte do alumnado prácticas de creación de contidos que será avaliados cunha lista de chequeo. 

  Exame teórico-práctico da terceira avaliación. 
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Unidad 8:” Web 2.0” 
Contidos 

Ferramentas de xestión de contidos da web 2.0. 
Características da web 2.0. 

 

Criterios de avaliación 

Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, gráfica e multimedia, tendo en conta a quen 
van dirixidos e os obxectivos. 

Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 2.0 e sucesivos desenvolve-
mentos, aplicándoas ao desenvolvemento de traballos colaborativos. 

 
 
 Instrumentos de avaliación 

Realización por parte do alumnado prácticas con aplicación da web2.0 que será avaliados cunha lista de chequeo. 

 Exame teórico-práctico da terceira avaliación. 

 

 

 
 

6. Metodoloxía didáctica 
 

6.1 Estratexias para alcanzar os estándares de aprendiz axe 
De cara a acadar os estandares de aprendizaxe utilizarase a técnica de plantexamento de problemas relacionados coas TICS de di-
ficultade gradual. Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para a 
algoritmia e a programación estandarizada según as metodoloxias actuais de desenvolvemento do software, a analise e o 
mantemento da seguridade nunha organización e a creación de contidos e uso de ferramentas web. 

O alumno podera adquirir os esquemas e metodoloxías de traballo para cada unha destas areas mediante a resolución de estos 
problemas. 

Fomentarase a metodoloxía de traballo en equipo tanto física como colaborativa online, para a resolución das tareas a resolver. 

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. 

 

 

 

6.2 Estratexias para a adquisición das competencias cla ve 

 



MATERIA Tecnoloxías da Información e da Comunicación II 

 

COMPETENCIA CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LONGO DA COMPETENCIA CLAVE 

Comunicación lingüística (CCL) 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. 

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

A lóxica e o razoamento matemático están presentes o longo da aprendizaxe da progra-
mación. O manexo dos sistemas de seguridade, contido e aplicacións web facilitan a 
competencia tecnolóxica. 

Competencia dixital (CD) é a específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para a 
integración de todos os recursos dixitais que se desenvolven. 

Aprender a aprender (CAA) 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. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(CSIEE) 

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 
de planificación relacionados coa tecnoloxía. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no 
seu desenvolvemento e progreso. A tecnoloxía en si mesma e un importante vehículo de 
transmisión e fomento dos valores culturais a nivel global. 

 

 

 

6.3 Materiais e recursos didácticos 

 

MATERIA CURSO LIBRO DE TEXTO OUTROS MATERIAIS E RECURSOS 

Tecnoloxías da Informa-
ción e da Comunicación 
II 

2º BAC � Non aplicable � Manuais e documentación técnica dos diferentes contor-
nos tecnolóxicos de traballo que se empregaron ó longo 
do curso. 

 

 

7. Elementos que garanten unha avaliación 
obxectiva 
 

MATERIA CURSO 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación II 2º BAC 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

• Na asignatura haberá unha parte teórica, e outra na que se combinan teoría e 

práctica.  

• Faranse tres avaliacións. En cada avaliación haberá diferentes prácticas que 
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serán avaliadas na aula. Tamén se fara un exame en cada avaliación 

• Despois de cada examen, farase a recuperación. 

• Farase unha distinción entre a nota dun exame da súa recuperación, dando mai-

or valor á do exame frente á da recuperación. 

 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria terá que superar un exame en se-
tembro que poderá conter varias partes e que terán que ser superadas individualmente para obter 
un aprobado. 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

• Concebir algoritmos para a resolución programada de problemas sinxelos. 
• Optimizar o deseño módular do software. 
• Manexo programado das estructuras de datos. 
• Facer contidos web sinxelos. 
• Manexar un conxunto mínimo de aplicacións da web 2.0 
• Adquisición dunha metodoloxía de seguridade relacionada coa información que 

manexan as organizacións. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

• As probas obxectivas poderán ser teórico – prácticas.  

• Faranse tres avaliacións. En cada avaliación haberá multiples prácticas, segundo 

se vaia adiantando na materia. E un examen, 

despois de cada examen, farase a recuperación. 

• A nota da avaliación terá unha parte obxectiva e outra subxectiva : 

o  A obxectiva estará formada polas notas das prácticas e os exames e as 

notas de todas as intervencións do alumn@ en clase e os traballos indivi-

duais ou en grupo. 

o A parte subxectiva será o refrexo do traballo continuado, o interés cons-

tante, e o respeto do material co que se traballa.   

• O alumnado que suspenda mais de unha avaliación, deberá facer a proba de su-

ficiencia. No caso de que sexa unha soa avaliación a insuficiente, e que amose 

unha progresiva melloría e un claro interés polo traballo na asignatura, terá un 

exame extra da avaliación pendente, denantes da proba de suficiencia. 

• Farase unha distinción entre a nota dun exame e da súa recuperación, dando 

maior valor á do exame frente á da recuperación. 

• Terase en conta o coidado na presentación dos traballos, a limpeza e a coheren-



cia das exposicións. A boa cualidade dos traballos será tida en conta na nota 

subxectiva. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O criterio de cualificación das notas será o seguinte: 

- 60%  exames  (teórico-prácticos). 

- 40%  prácticas,  presentacións, en grupo ou de xeito individual, e actividades  

na clase. De non existir estes a porcentaxe pasará a formar parte dos exames e controis. 

 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 
O alumando con necesidades ou dificultades será atendido mediante medidas ordinarias. Atende-
rase á diversidade que supoña:  
   - Alumnado con altas capacidades (medidas de enriquecemento e agrupamiento, se é posible)  
   - Alumnado inmigrante (medidas de inmersión lingüistica e cultural)  
   - Alumnado que se incorpore máis tarde (medidas de adaptación)  
   - Alumnado con nee como poden ser discapacidades ou trastornos de conduta graves (o aconse-
llado en cada caso segundo o Departamento de Orientación ou se seguen algún tratamento con-
creto)  
 
          Para adoptar unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe do alumnado na súa diversidade 
iniciarase cunha breve avaliación inicial que permita comprobar os coñecementos previos que o 
grupo teña e asi organizar no aula explicacións e actividades o máis diversas posibles que faciliten 
diferentes tipos e graos de axuda.  

9. Plan de recuperación de materias pendentes 
 

O alumnado con esta materia pendente terá que superar un exame que poderá conter varias par-

tes e que terán que ser superadas individualmente para obter un aprobado. 

 

10. Elementos transversais 
Os elementos transversais traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tra-
tamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, ORAL E ESCRITA 

As actividades requiren de un uso amplo de recursos documentais. Así como a elaboración de documentación na que se traballará a expresión 
escrita, e a oral na exposición da mesma 



 
 

         IES de Curtis 
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

O uso de medios audiovisuais e intrinseco ó desenvolvemento das actividades relacionadas cas tics. 

CONTRIBUCIÓN ÁS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

O alumnado desenvolverá habilidades para o uso das novas tecnoloxías de programación, seguridade e comunicación da información. 

CONTRIBUCIÓN AO EMPRENDEMENTO 

A planificación é unha parte moi importante da actividade dun tecnólogo, con ela se adquiren habilidades emprendedoras que lle permitiran abordar 
proxectos non só tecnolóxicos se non tamén no ambito das organizacions e a actividade empresarial. 

CONTRIBUCIÓN Á EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL 

Analizarase os recursos tics como medios de transmisión de valores civicos culturais e democráticos no ambito das liberdades constitucionais. Así 
como a repercusión dos avances tecnolóxicos na desenvolvemento do marco legal actual. 

CONTRIBUCIÓN PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA 
VIOLENCIA DE XÉNERO, VIOLENCIA CONTRA PERSOAS CON DISCAPACIDADE, VIOLENCIA TERRORISTA, RACISMO, XENOFOBIA 

A liberdade individual e os dereitos dos menores as mulleres, o respeto á diversidade cultural e racial, a concienciación cos discapacitados,  forma-
rán parte do desenvolvemento diario da actividade de esta materia. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Fomento dos valores democráticos constitucionais, así como dos persoais do alumnado. 

 

11. Actividades complementarias e extraescolares 
Á data de presentación desta programación non se ten prevista ningunha actividade complementa-
ría e extraescolar. No caso de xurdir no seo da actividade do centro ou do departamento de infor-
mática, se incorporará á esta programación. 

 

 

12. Dotación e xestión económica 
 

DOTACIÓN ECONÓMICA PREVISIÓN DE GASTOS 

A correspondente no presente curso ó departa-
mento de informática excluido a parte corres-
pondente ó ciclo de informática. 

Os consumibles necesarios para os alumnos 
matriculados. E o mantemento ordinario das 
instalacións da aula TIC que neste caso corres-
ponde ó presuposto do centro. 
O software a utilizar non suporá custo dada a 
sua gratuidade por tratarse de software libre. 

 



13. Seguimento e avaliación da programación 
 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Nas reunions periódicas do departamento de informática, e con reflexo nas actas corresponden-
tes, farase un control do seguimento de esta programación. Dando conta dos cambios e suxes-
tions que sexá necesario aportar para a sua realización e mantemento nos futuros cursos acade-
micos. 

 


