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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fuxo de mediana complexidade 
usando elementos gráfcos e relacionándoos entre si para dar resposta a
problemas concretos.
    • CD
    • CMCCT.
    • CAA
    • CSIEE

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

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade defnindo o 
fuxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 
    • CD
    • CMCCT.
    • CAA
    • CSIEE

TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en 
problemas máis pequenos susceptbles de seren programados como 
partes separadas.
    • CD
    • CMCCT.
    • CAA
    • CSIEE
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
- Análise de producións dos alumnos.
- Probas específcas.

Instrumentos:
- Resolución de exercicios e problemas.

Cualifcación fnal

Procedemento para obter a cualifcación fnal de curso: 
A nota da 3ª avaliación e fnal será a nota da 2ª avaliación, que poderá 
incrementarse ata en 2 puntos se o alumno entrega máis do 75% das tarefas
propostas, correctamente realizadas, e nos prazos indicados. Ou en 1 punto 
entregando o 50% da totalidade correctamente realizadas, ou entregando 
entre o 50% e o 75% das tarefas, correctamente resoltas e nos prazos 
indicados.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba obxectva tpo exame, que constará de seis exercicios práctcos, entre 
as que o alumno deberá escoller e realizar tres, que se valorarán, cada un 
deles, con tres puntos e medio (ata un máximo de dez puntos), e nos que se 
especifcarán os criterios de cualifcación (Resolución total ou parcial, 
corrección na execución, presentación gráfca, evidencias do proceso de 
resolución). 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

Criterios de cualifcación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado con materias pendentes.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
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ampliación)

Actvidades

Recuperación: Non hai alumnado suspenso nas dúas primeiras avaliacións.
Repaso e reforzo: Repasaranse os contdos relatvos ao Bloque 1. 
Programación.
    

As actvidades consistran en tarefas práctcas relacionadas cos diferentes 
contdos; exercicios e traballos de aplicación e síntese, que o alumno deberá 
entregar a través da aula virtual nos prazos establecidos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

O alumnado da materia pode conectarse ao curso aberto na aula virtual do 
centro. Este alumnado fai uso habitual da aula ao longo de todo curso e 
accede aos apuntamentos, exercicios, presentacións, vídeo-leccións e 
materiais alí dispostos, como apoio e reforzo das clases presenciais.
Dispóñense no curso da aula virtual os apuntamentos, presentacións de 
resolución paso a paso e vídeo-exposicións necesarios para a realización das 
tarefas propostas semanalmente, procurando que o número de exercicios e 
prazos de entrega non sobrecarguen a labor do alumnado. 

Materiais e recursos
Dispóñense a través do curso na aula virtual apuntamentos, presentacións de
resolución paso a paso, ligazóns, vídeo-leccións e vídeo-instrucións para cada 
bloque de contdos e as correspondentes tarefas.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Esta adaptación da programación didáctca para a 3ª avaliación (Non 
presencial) porase en coñecemento do alumnado da materia mediante a 
súa publicación no curso “TIC II 2º BAC-adultos” da aula virtual do IES de 
Foz.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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