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1 Introdución e contextualización

É innegable a importancia que alcanzou a informática na sociedade, e xa é imprescindible 
para entender e ter éxito no mundo actual. Con todo, no currículo educativo de secundaria 
e bacharelato esta importancia non se ve reflectida, e a informática aparece como materia 
complementaria orientada a usuarios.

Na sociedade actual é evidente que o manexo da tecnoloxía dixital resulta xa 
imprescindible para calquera individuo da sociedade. Se nos anos 80 e 90 só algúns 
grupos sociais utilizaban ordenadores, a partir dos 2000 foise xeneralizando o uso. A 
expansión da internet, a baixada de prezos, a ampliación de oferta de aplicacións e o uso 
masivo de móbiles intelixentes acabaron por converter a informática en elemento 
imprescindible da vida cotiá. Isto significa que o usuario actual debe ser capaz de entender
e realizar operacións moito máis complexas, nas que necesita coñecer a filosofía de 
funcionamento dunha máquina programable. Isto constitúe a base do denominado 
pensamento computacional.

Segundo a International Society for Technology in Education (ISTE), o Pensamento 
Computacional é un proceso de solución de problemas que inclúe (pero non se limita a) as 
seguintes características:

• Formular problemas dunha forma que permita usar computadores e outras ferramentas 
para solucionalos.

• Organizar e analizar datos de maneira lóxica.

• Representar datos mediante abstraccións, como modelos e simulacións.

• Automatizar solucións mediante pensamento algorítmico (unha serie de pasos 
ordenados).

• Identificar, analizar e implementar posibles solucións co obxecto de atopar a combinación
de pasos e recursos máis eficiente e efectiva.

• Xeneralizar e transferir ese proceso de solución de problemas a unha gran diversidade de
problemas.

O pensamento computacional require dunha serie de capacidades entre as que se citan as
seguintes:

• Confianza ao traballar coa complexidade.

• Persistencia ao traballar con problemas difíciles.

• Tolerancia á ambigüidade.

• Capacidade para lidar con problemas abertos e pechados.

• Capacidade para comunicarse e traballar con outros para lograr unha meta en común.

Así pois, actualmente é sumamente importante que a capacidade de pensamento 
computacional sexa desenvolvida desde as primeiras etapas educativas, co fin de adquirir 
autonomía para o uso de calquera tecnoloxía actual ou futura. Esta idea está a empezar a 
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terse en conta nos países con bos sistemas educativos, e estase incluíndo como 
competencia básica nos seus currículos.

2 Contribución ó desenvolvemento das competencias clave

En xeral a contribución da materia nas competencias clave son:

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCT):

◦ O uso de prácticas baseadas nas matemáticas.

◦ O uso de conceptos abstractos e de xeometría.

◦ O uso dunha contorna cartesiana.

• Competencia Dixital (CD):

◦ O uso de ferramentas hardware.

◦ O Uso de ferramentas software.

◦ O uso dunha linguaxe específica: textual, gráfico, icónico, numérico e visual.

◦ O uso de diferentes fontes de información.

◦ O tratamento abstracto da información.

• Competencia para Aprender a Aprender (CAA):

◦ O uso do coñecemento sobre diferentes estratexias para afrontar un 
problema.

◦ O uso da necesidade de coñecer intimamente o problema.

◦ O auto coñecemento do que se sabe e no se sabe.

3 Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso

• Formular  problemas  dunha  forma  que  permita  usar  computadores  e  outras

ferramentas para solucionalos.

• Organizar e analizar datos de maneira lóxica.

• Representar datos mediante abstraccións, como modelos e simulacións.

• Automatizar solucións mediante pensamento algorítmico (unha serie de pasos 
ordenados).

• Identificar,  analizar  e implementar  posibles solucións co obxecto de atopar  a

combinación de pasos e recursos máis eficiente e efectiva.

• Xeneralizar  e  transferir  ese  proceso  de  solución  de  problemas  a  unha  gran

diversidade de problemas.
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4 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable

• Que é programar e que non o é

• Técnicas de execución de programas: Intérpretes, compiladores Contornos de 
edición e execución

• Programación estruturada

• Programación con python

◦ Introdución ao linguaxe

◦ Entorno de execución/edición

◦ Programación estruturada

◦ Variables Sentencias

◦ Expresións: aritmético, lóxicas

◦ Sentencias:

▪ simples

▪ bloques

▪ condicionais

▪ bucles

◦ Funcións e recursividade

◦ Introdución aos tipos abstractos de datos

◦ Xeración de interfaces gráficas

4.1 Grao mínimo de consecución para superar a materia

Para poder considerar que a alumnado superou a materia un grado mínimo, en xeral

considerarase a calidade dos obxectivos acadados, non a súa cantidade.

Ver o punto 8.

4.2Procedementos e instrumentos de avaliación.

Ver o punto 8.

5 Concrecións metodolóxicas que require a materia.

A materia impártase durante unha hora á semana, a todos os ollos insuficiente se se quere

seguir unha metodoloxía clásica baseada no aprendizaxe exclusivamente na aula.
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Por esta razón, e dado o carácter do contido da materia, establecerase dúas épocas con a 
súa metodoloxía diferenciada:

1. Metodoloxía inicial, baseada na aprendizaxe na aula, onde o profesor irá detallando os 
compoñentes fundamentais da linguaxe de programación ao tempo que fai exemplos na 
contorna.

2. Metodoloxía baseada na aula inversa. A carga de aprendizaxe desprazaríase da aula ao
fogar do alumnado. Nesta fase o profesor utilizará a hora na aula para facer de guía e 
solucionar problemas que poderían ter o alumnado.

A segunda fase estará intimamente ligada a una estratexia ensino/aprendizaxe baseada en

retos.

6 Temporalización

Esta materia conta con 1 sesións semanal. A temporalización é a seguinte:

1ª Avaliación. 12 semanas, 10 sesións.

Bloque 1. Introdución a la programación. 1 sesión.

Bloque 2. Aspectos básicos. 9 sesións.

2ª avaliación. 12 semanas, 11 sesións.

Bloque 2. Aspectos básicos. 4 sesións.

Bloque 3. Aspectos avanzados. 7 sesións.

3ª Avaliación. 12 semanas, 11 sesións.

Bloque 4. Xeración de interface gráfica. 11 sesións

7 Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.

Empregaranse os seguintes recursos:

• Web codecademy https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3

• Apuntamentos feitos polo profesor

• Entorno de programacións

• Aula virtual do centro

8 Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado.

Farase unha Avaliación Inicial para detectar en que medida teñen adquiridas competencias

básicas. As competencias evidenciadas van determinar o desenvolvemento da dinámica

posterior do grupo de alumnos: que hai que abordar, que reforzar, ritmos, … 
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A observación directa da súa actitude e dos seus logros nos traballos prácticos, así como a

interacción oral con eles, será tida moi en conta. Ademais serán cualificados por traballos

prácticos e probas escritas. 

Utilizaranse os seguintes procedementos e instrumentos:

Traballos prácticos e exercicios propostos (60% nota da avaliación)

Empregaremos resolución de exercicios e problemas e respostas a preguntas do profesor.

Para obter a cualificación deste apartado o profesor exporá exercicios e traballos para

realizar, tanto en casa como na aula. O profesor irá rexistrando nun caderno información

acerca dos traballos, asignado unha nota entre 0 e 10 en función do grao de completitude

dos mesmos. A nota final será unha media aritmética de todos os traballos encargados. 

O profesor indicará cales deses traballos son obrigatorios por entregar antes do exame.

Exames (40 % nota da avaliación)

Os exames valóranse cunha nota desde 0 ata 10. A cualificación deste apartado obtense

facendo a media de todas as notas obtidas polo alumno, ponderando cada nota segundo o

tempo adicado á materia de cada exame. As probas poderán ser escritas ou empregando

o ordenador.

Realizaranse as probas durante os días seguintes á finalización do tema correspondente.

Estas probas poden constar de resolución de exercicios, resolución de casos prácticos,

resolución  de  problemas,  resposta  a  preguntas  ou  cuestións  ou  tests.  Estas  probas

constarán na maior parte das veces de dúas partes: una parte teórica e una parte práctica.

Será necesario que o alumno supere unha puntuación mínima en cada unha das partes.

Dita puntuación dependerá da unidade e lle será indicada durante a mesma.

É necesario ter un mínimo dun 4 na proba para poder facer media cos traballos prácticos

No caso de detectar que o alumnado copia nalgún dos traballos a desenvolver na aula,

levará automaticamente un cero nesa práctica e no apartado de actitude para esa unidade

en concreto tanto o alumnado que copiou como o que se deixou copiar.

No caso de detectar que o alumnado copia nalgunha das probas (tanto na parte teórica

como práctica)  levará  un  1  en  dita  proba  e  terá  que  facer  o  exame de  recuperación

correspondente.
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Para os alumnos que suspendan o 1º ou 2º trimestre pódense desenvolver actividades de

reforzo ao longo do trimestre seguinte, buscando a implicación de todo o grupo para que

ningún alumno quede descolgado. Posteriormente realizarán unha proba escrita. 

Se non hai tempo para recuperar o 3º trimestre a nota da avaliación final será a media das

tres avaliacións, tendo en conta as recuperacións, se fose o caso.

Cando un alumno non supere a materia na avaliación final ordinaria, terá dereito a realizar

unha proba escrita na convocatoria extraordinaria de setembro. Esta proba será a mesma

para todo o alumnado e nela avaliaranse os contidos traballados por tódolos grupos do

mesmo nivel educativo ao longo do curso.

9 Organización  das  actividades  de  seguimento,  de  recuperación  e  de  avaliación  das

materias pendentes.

Os  alumnos  que  non  acaden  cualificación  positiva  ó  remate  das  actividades

programadas para a materia, deberán recuperalo a través de:

• Realización de traballos relativos á materia pendente, conforme ao realizado no 
curso polos alumnos de avaliación continua segundo a programación 
especificada anteriormente.

• Asistencia ás actividades que programadas para esta materia, se realicen na 
propia aula durante o horario que a tal fin se determine.

A recuperación realizarase a través de:

• Valoración dos traballos realizados durante esta fase.

• Poderá ser realizada unha proba escrita ou no ordenador

10 Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar

como consecuencia dos seus resultados

O instrumento  para  levar  a  cabo  a  avaliación  inicial  consistirá  nun  formulario  que

alumnado deberá cubrir nas primeiras semanas do curso. Neste formulario o alumnado

deberá detallar:

• Datos persoais.

• Coñecemento anterior da materia.

• Material e recursos informáticos dispoñibles no fogar: ordenador, Internet, etc.

E calquera outro dato que poida ser de interese.
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Coa denominación de necesidades educativas específicas, a lexislación presta especial

atención aos alumnos estranxeiros, aos alumnos superdotados intelectualmente e aos

alumnos con necesidades educativas especiais,  ben pola presenza dunha ou varias

discapacidades ou por  outros factores de análogos efectos,  establecendo un marco

xeral  que permita ás Administracións  educativas  garantir,  en todos  os casos,  unha

axeitada  resposta  educativa  ás  circunstancias  e  necesidades  que  nestes  alumnos

concorren.

Co  fin  de  asegurar  o  dereito  individual  a  unha educación  de  calidade,  os  poderes

públicos levarán a cabo as accións necesarias e aportarán os recursos e os apoios

precisos que permitan compensar os efectos de situacións de desvantaxe social para o

logro dos obxectivos de educación e de formación previstos.

En  primeiro  lugar,  as  Administracións  educativas  deben  adoptar  procedementos

singulares naqueles centros escolares nos cales, resulte necesaria unha intervención

educativa diferenciada, aportando os recursos materiais e de profesorado necesarios e

proporcionarase  o  apoio  técnico  e  humano  preciso  para  o  logro  da  compensación

educativa.

En segundo lugar, o departamento de Orientación detectará, identificará e valorará as

necesidades educativas  especiais,  e deseñará  e coordinará  os  plans de apoio para

atender á diversidade do alumnado do centro.  Para  isto contará  con  un equipo de

profesionais cualificados e estará en contacto cós profesores titores e cós pais.  Por

último, cada profesor terá en conta as necesidades educativas específicas no seu grupo

elaborando  unha  programación  flexible  e  aberta  que  favoreza  os  cambios  que  o

profesor  debe  introducir  para  dar  resposta  ás  diferenzas  individuais  en  estilos  de

aprendizaxe, motivacións, intereses ou dificultades de aprendizaxe.

11Medidas de atención á diversidade 

Como medidas de atención á diversidade adoptaranse as seguintes:

1. Fomento do traballo práctico.

2. Creación dun ambiente de traballo que favoreza a autonomía e o traballo en grupo. 
Se se obtén este clima, o profesor dispón de máis tempo para identificar os alumnos 
que precisan axuda e proporcionar a mellor axuda en cada caso.

3. Fomentar a axuda mutua entre compañeiros e compañeiras de diferentes niveis.

4. Agrupamentos dentro da aula e ritmos distintos.

5. Metodoloxías diversas nas formas de enfocar as exposicións e as actividades.
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6. Actividades diferenciadas e adaptadas ás motivacións e necesidades dos alumnos.

7. Actividades de reforzo en grupos pequenos

Como medidas individuais, para os alumnos estranxeiros que descoñezan a lingua e

cultura  española,  ou  que  presenten  graves  carencias  en  coñecementos  básicos,

fomentarase  a  lectura  de  libros  e  catálogos  de  carácter  técnico  e  empregaranse

dicionarios e tradutores para favorecer o uso e entendemento de distintas linguas.

Cós  alumnos  superdotados  intelectualmente,  para  que  as  actividades  non  resulten

desmoralizadoras, será maior o grao de esixencia nos aspectos científicos e de deseño

dos  contidos.  Ademais  unha  vez  satisfeitos  os  obxectivos  básicos,  proporanse

actividades complementarias que estimulen a súa creatividade e autonomía.

Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran, nun período da súa

escolarización ou ó longo de toda ela, e en particular no que se refire á avaliación,

determinados apoios e atencións educativas, específicas por padecer discapacidades

físicas, psíquicas, sensoriais, ou por manifestar graves trastornos da personalidade ou

de  conduta,  terán  unha  atención  especializada,  con  acordo  ós  principios  de  non

discriminación e normalización educativa.

12 Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso

En primeiro lugar,  en cada actividade inclúense precaucións e recomendacións para

tomar  as  medidas  de  seguridade  e  hixiene  que  sexan  necesarias.  O  manexo  do

ordenador entraña riscos, principalmente para a vista e para o lombo, sen esquecer os

riscos psicolóxicos derivados do seu abuso. Ademais ao alumnado váiselle valorar a

organización do seu posto de traballo e das actividades que realiza.

Outro  tema  que  se  trata  é  o  idioma  técnico.  Moitos  dos  manuais  técnicos  están

dispoñibles  exclusivamente  en  inglés  polo  que  é  preciso  que  o  alumno posúa  uns

coñecementos  básicos  deste  idioma,  polo  menos  a  nivel  de  tradución.  Dada  a

importancia que este idioma ten nos procesos de selección de técnicos cualificados no

mundo  laboral  potenciarase  o  seu  coñecemento  e  a  súa  práctica.  Neste  sentido

fomentarase tamén o uso de tradutores automáticos para acceder a certos contidos

escritos noutras linguas.

Dada a escasa vida  útil  dos equipos informáticos,  valorarase os esforzos dalgunhas

empresas por fabricar os seus equipos con materiais reciclables e a recollida por parte

dos alumnos do material antigo para a súa reutilización
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13Actividades complementarias e extraescolares

Esta materia non contempla actividade complementaria ou extraescolar algunha.
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