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UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª AVALIACIÓN

• Unidade 1-  Seguridade informática.
• Unidade 2-A era dixital.

2ª AVALIACIÓN

• Unidade 3- Creación e xestión de blogues.
• Unidade 4- Deseño e edición de páxinas web: html.

3ª AVALIACIÓN

• Unidade 5- Programación estruturada e programación orientada a obxectos.

MÍNIMOS ESIXIBLES 

-Principios da seguridade informática.

-Tipos  de  ameazas:  humanas,  lóxicas  e  físicas.  Condutas  de  seguridade:

seguridade activa e seguridade pasiva.

-Tipos de código malicioso.

-Protección contra o malware.

-Navegación segura.
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-Peculiaridades das web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.

-Traballo colaborativo na web 2.0.

-Delitos contra a propiedade intelectual máis frecuentes no uso de internet.

-Tipos de blogs.

-Creación e xestión dun blog en WordPress.

-Tipos de páxinas web.

-Linguaxes para a creación de páxinas web. Editores para a creación de contido

web.

-Estrutura dunha páxina web HTML. Etiquetas. Atributos. Tipos de elementos

(de bloque e de liña). Listas. Encabezamentos. Táboas. Imaxes. Enlaces.

-A programación e as linguaxes de programación. Linguaxes de baixo nivel e de

alto nivel. Compiladores e intérpretes. Pseudocódigo. Linguaxes máis estendidas.

-Tipos de programación. A programación estruturada. A programación orientada a

obxectos.

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

-Deseño de diagramas de fluxo e creación de pseudocódigo de algoritmos que

incorporan estruturas condicionais e estruturas repetitivas (bucles).

-Programación de aplicacións de mediana complexidade mediante unha linguaxe

de programación tipo C++. Funcionamento do programa e avaliación do contido

das variables en calquera punto da execución. Detección e corrección de erros de

sintaxe.

-Introdución  á  linguaxe  C++  ou  similar.  Estrutura  dun  programa  en  C++.

Creación e proba de programas en Linux e/ou Windows.
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os  instrumentos  empregados  para  a  avaliación  do  alumnado,  e  o  seu  peso  no

resultado final, serán os seguintes:

-Probas obxectivas escritas ou prácticas (40%)

-Exercicios prácticos (50%)

-Observación directa (10%)

Segundo os contidos a avaliar, as probas obxectivas consistirán en: probas escritas

con contidos teóricos e con exercicios de análise, deseño e resolución de problemas,

ou actividades a realizar  co ordenador. Cando nunha avaliación se realicen varias

probas obxectivas, previamente calcularase a nota media delas.

En relación ós exercicios prácticos, estes serán actividades que se irán propoñendo

durante o desenvolvemento das unidades didácticas e que o alumno debe realizar

durante  as  sesións de  docencia  e  entregalas  en forma e no prazo establecido.  Os

exercicios  que,  sen  causa  xustificada,  sexan entregados fóra  de  prazo terán  unha

cualificación de 0 puntos. A nota dos exercicios prácticos obterase ponderando cada

un deles  segundo  o  seu  grao  de  complexidade  (non todas  as  actividades  terán  o

mesmo peso sobre a puntuación).

No caso de detectar ou ter indicios de que algún alumno/a entregou toda ou parte

dunha proba obxectiva ou toda ou parte dunha práctica que non sexa da súa autoría,

que para a súa realización empregou medios non permitidos ou plaxiou as doutros

compañeiros/as, citada proba ou práctica será cualificada con 0 puntos.

No apartado de observación directa:

-Valorarase positivamente a participación, a iniciativa e a autonomía para levar

a  cabo  as  tarefas  propostas,  o  cumprimento  das  directrices  indicadas  polo

Departamento de Tecnoloxía                                                                                    Curso 2019-2020



I.E.S Fernando Esquío (Neda)                                                        Resumo Programación Didáctica

profesor para a realización das tarefas, o esforzo e a concentración, o respecto

cara  o  profesor  e  cara  os  compañeiros,  o  coidado  e  o  uso  apropiado  do

material, asistir ás clases co material necesario e a puntualidade.

-Valorarase negativamente facer consultas no ordenador en aplicación que non

teñen  que  ver  contidos  a  tratar,  como  dificultar  un  ambiente  axeitado  de

traballo e utilizar dispositivos móbiles durante o período lectivo.

Para aprobar a avaliación será necesario obter, tras aplicar o baremo anterior, unha

cualificación igual ou superior a 5 puntos.

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións correspondentes ás tres

avaliacións. Para superar a materia será necesario obter unha cualificación igual ou

superior a 5 puntos.

Os  alumnos  con  media  inferior  a  5  puntos  terán  que  realizar  unha  proba  de

recuperación na que serán avaliados todos os contidos impartidos durante o curso.

Para superar a materia será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5

puntos.

Os  alumnos  con  avaliación  negativa  en  maio  terán  que  realizar  unha  proba

extraordinaria  en  xullo  que  incluirá  contidos  de  todas  as  unidades  didácticas

desenvolvidas  durante  o  curso.  Para  superar  a  materia  será  necesario  obter  unha

cualificación igual ou superior a 5 puntos.

No caso de demostrarse que un alumno ou unha alumna copiase nunha proba escrita,

nela terá a cualificación de cero, co cal deberá realizar a proba de recuperación.
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