
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 3: SEGURIDADE 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

B3.1. Adoptar as condutas de seguridade activa e 
pasiva que posibiliten a protección dos datos e do 
propio individuo nas súas interaccións en internet e na 
xestión de recursos e aplicacións locais. 

• Coñecer as etapas da política de seguridade dun sistema 
informático. 

• Diferenciar entre seguridade activa e seguridade pasiva. 

• Diferenciar entre seguridade física e seguridade lóxica. 

• Diferenciar entre seguridade da persoa y seguridade dos sistemas 
de información. 

• Coñecer as aplicacións da criptografía na comunicación por rede: 
certificado dixital. 

• Empregar mecanismos de seguridade pasiva tales como SAI, 
dispositivos NAS, copias de seguridade. 

• Coñecer que protocolos empregan os servidores para enviar e 
recibir información. 

• Coñecer os riscos da utilización de redes wifi e técnicas para 
minimizar ditos riscos. 

• Saber como funciona unha rede P2P e as consecuencias da súa 
utilización. 

CD  
CMCCT 
CCL  
CAA  
CSIEE  
CSC  
CCEC 

B3.2. Analizar a importancia da protección da 
información na sociedade do coñecemento, valorando 
as repercusións de tipo económico, social ou persoal. 

• Identificar e clasificar o código malicioso máis común. 

• Describir as principais características do código malicioso máis 
común. 

• Sinalar sobre que elementos actúa o código malicioso. 

• Establecer os tipos de antivirus. 

• Describir os mecanismos básicos de detección de amenazas que 
pode desenvolver un antivirus. 

• Coñecer como funciona un cortafuegos. 

• Coñecer como funciona un proxy. 

• Coñecer as claves para unha navegación segura en internet. 

CD  
CMCCT  
CCL  
CAA  
CSIEE  
CSC  
CCEC 
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BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

B1.1. Describir as estruturas de almacenamento e analizar as 
características de cada unha.   

• Identificar e utilizar as estruturas de 
almacenamento  nalgunha aplicación tendo en 
conta as súas características . 

CD  
CMCCT 
CCL 

B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das 
construcións dunha linguaxe de programación. 

• Realizar diagramas de fluxo básicos que 
resolven algoritmos sinxelos. 

CD  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de 
programación determinada e aplicalos á solución de 
problemas reais. 

• Transformar diagramas de fluxo sinxelos en 
pseudocódigo.  

• Realizar programas sinxelos nunha linguaxe de 
alto nivel. 

• Transformar os diagramas de fluxo que 
resolven algoritmos sinxelos no seu código 
correspondente. 

• Programar a resolución dun problema de 
complexidade media ao descompoñelo en 
problemas máis pequenos e por tanto máis 
doados de ser programados 

CD  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

B1.4. Depurar programas informáticos, optimizándoos para a 
súa aplicación. 

• Aplicar procedementos de depuración para 
optimizar o código de programas de 
dificultade media-baixa 

CD  
CMCCT 
CAA  
CSIEE 

BLOQUE 2: PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

B2.1. Utilizar e describir as características das ferramentas 
relacionadas coa web social, identificando as funcións e as 
posibilidades que ofrecen as plataformas de traballo 

Deseñar unha páxina web e modificala traballando 
cunha linguaxe de marcaxe acadando un bo resultado 
que dé resposta aos fins para a que foi creada. 

CD  
CMCCT 
CCL  
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colaborativo. CCA  
CSIEE  
CSC  
CCEC 

B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren 
información textual, gráfica e multimedia, tendo en conta a 
quen van dirixidos e os obxectivos. 

Realizar traballos en colaboración con outros/as 
compañeiros/as nos que utilicen algunhas das 
ferramentas da web 2.0 

CD  
CMCCT 
CCL  
CCA  
CSIEE  
CSC  
CCEC 

B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0 e sucesivos 
desenvolvementos, aplicándoas ao desenvolvemento de 
traballos colaborativos. 

Enumerar as características principais da web 2.0 e os 
principios en que se basea e utilizar parte das 
posibilidades que nos oferta. 

CD  
CMCCT 
CCL  
CCA  
CSIEE  
CSC  
CCEC 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Intercambios orais ou escritos cos alumnos e alumnas a través da aula 
virtual, correo electrónico e vídeoconferencias. 
Análise das producións dos alumnos e alumnas. 
Valoracións por escrito 
Probas específicas 
Revisión de tarefas 

Instrumentos: 
Recollida de actividades 
Probas específicas 
Exposicións orais e debates 
Traballos de investigación 
Rexistro persoal 

Cualificación final 

   Distínguense os seguintes casos: 

• Se o alumno/a ten aprobados os 1º e 2º trimestre: realizarase a 
media aritmética das notas do 1º, 2º e 3º trimestre e compararase 
coa media aritmética das notas da 1º e 2º trimestre. A 
cualificación final será a nota máis alta. 

• Se o alumno/a ten suspensos o 1º e/ou 2º trimestre, poderanse 
recuperar ao longo do 3º trimestre cos instrumentos descritos. Se 
o alumno/a recupera os dous primeiros trimestres aplicaráselle o 
procedemento descrito no parágrafo anterior para o cálculo da 
cualificación final. Se o alumno/a non recupera os dous primeiros 
trimestres  a cualificación final obterase realizando  a media 
aritmética das notas máis altas do 1º e 2º trimestre. 

(Considérase que un trimestre está superado se se acada unha 
cualificación igual ou superior a 5.) 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba presencial ou online dos contidos traballados na 1ª e 2ª  avaliación, 
atendendo á consecución de estándares mínimos expostos na presente 
documentación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
 
Non hai alumnado con esta materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
  Actividades de repaso, reforzo e recuperación dos contidos da 1ª e 2ª      
avaliación co obxetivo de que se acaden os estándares mínimos. 
  Actividades de ampliación de contidos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía será activa e participativa, realizando un seguimento  
personalizado ao alumnado a través da aula virtual do centro, do 
correo electrónico, a participación nas vídeoconferencias e na 
realización das actividades. 
A metodoloxía basearase nos pilares da “aula invertida” que lle 
permitirá ao alumnado traballar na casa mediante os recursos dixitais 
facilitados pola profesora. 
Facilitarase apoio e retroalimentación ao alumnado empregando as 
canles anteriormente citadas. 
Para o alumnado sen conectividade se achegará o material de 
traballo a través das canles de comunicación establecidas cos 
titores/as para que poidan traballar os contidos en papel. 

Materiais e recursos 

A través da aula virtual se exporán apuntamentos, actividades, 
vídeos, fotografías e outros recursos necesarios para acadar os 
estándares mínimos. 
Se proporcionará apoio e retroalimentación ao alumnado a través do 
servizo de mensaxería e foros da aula virtual e a través do correo 
electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información ao alumnado: aula virtual, correo electrónico, 
vídeoconferencias. 
Información ás familias: a través da titoría. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


