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1. Introdución e contextualización 

1.1 Xustificación 

Baseándose na experiencia destes últimos anos, no seu balance, auto-avaliación e 

corrección, a seguinte programación está deseñada para uns alumnos concretos, cunhas 

características e necesidades específicas (número de alumnos, capacidades, intereses, 

coñecementos previos). 

Na actualidade os sistemas educativos de todo o mundo enfróntanse ao desafío de utilizar 

as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para prover aos seus alumnos coas 

ferramentas e coñecementos necesarios que se requiren no século  XXI. En 1998, o Informe 

Mundial sobre a Educación da UNESCO, “Os docentes e o ensino nun mundo en mutación”, 

describiu o impacto das Tics nos métodos convencionais de ensino e de aprendizaxe, 

augurando tamén a transformación do proceso de ensino-aprendizaxe e a forma en que 

docentes e alumnos acceden ao coñecemento e a información. 

As Tics son a innovación educativa do momento e permiten aos docentes e alumnos cambios 

determinantes no quefacer diario da aula e no proceso de ensino-aprendizaxe dos mesmos. 

As Tics brindan ferramentas que favorecen ás escolas que non contan cunha biblioteca nin 

con material didáctico. 

Facilitan o ambiente de aprendizaxe, que se adaptan a novas estratexias que permiten o 

desenvolvemento cognitivo creativo e divertido nas áreas tradicionais do currículo. 
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Co uso das computadoras ou Tics, os estudantes desenvolven a capacidade de 

entendemento, da lóxica, favorecendo así o proceso da aprendizaxe significativa nos 

alumnos. 

A incorporación das Tics na educación ten como función ser un medio de comunicación, 

canle de comunicación e intercambio de coñecemento e experiencias. Son instrumentos 

para procesar a información e para a xestión administrativa, fonte de recursos, medio lúdico 

e desenvolvemento cognitivo. 

1.2 Marco legal 

O marco legal ó que nos referimos seguindo as directrices da orde que regula dito proceso 

selectivo é o seguinte: 

• Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembre, para a mellora da calidade educativa. 

(LOMCE) (BOE nº 295, do 10/12/2013) 

• DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 

nº 120, do 29/06/2015) 

1.3 Alumnado ao que se dirixe a programación 

Temos 1 grupo de TIC en 4 da ESO e outro en 1º Bacharelato. O grupo de 4º ESO son 15 

alumnos e no de 1º Bacharelato son 9. 

2. Concreción dos obxectivos para o curso 

2.1 4º ESO 

Os obxectivos son referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar 

o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas par tal fin.  

Os obxectivos da ESO, perseguen contribuír a desenvolver no alumnado as capacidades 

que lle permitan:  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade 

de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  
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b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 

a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 

tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 

mundo.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 

e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,  

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar 

a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das  

persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Estes 14 obxectivos da ESO, os atoparemos constantemente na primeira columna das 

táboas que aparecen no epígrafe denominado “Concreción dos contidos para cada 

estándar de aprendizaxe “, e aos que se fará referencia pola letra que os clasifica 

alfabeticamente na anterior lista ( a,b,c,.....o )  

Quere isto dicir, que os contidos de tecnoloxía, aparte dos seus obxectivos específicos de 

materia, compren tamén coa misión de contribuír a desenvolver no alumnado, os obxectivos 

da etapa da ESO. 

2.2 1º Bacharelato 

Os obxectivos son referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar 

o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas par tal fin.  

Os obxectivos do Bacharelato, perseguen contribuír a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade 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.  



P á x i n a  7 | 33 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, 

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 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 

antecedentes 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 

tecnoloxía 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, 

traballo 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 conductas 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. 

Estes 15 obxectivos do bacharelato, os atoparemos constantemente na primeira columna 

das táboas que aparecen no epígrafe denominado “Concreción dos contidos para cada 

estándar de aprendizaxe “, e aos que se fará referencia pola letra que os clasifica 

alfabeticamente na anterior lista ( a,b,c,.....p )  
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Quere isto dicir, que os contidos de tecnoloxía, aparte dos seus obxectivos específicos de 

materia, compren tamén coa misión de contribuír a desenvolver no alumnado, os obxectivos 

da etapa do bacharelato. 

3. Contribución ó desenvolvemento das competencias clave 

As competencias son capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de 

cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades na 

resolución eficaz de problemas complexos.  

As competencias clave as atoparemos constantemente nas distintas programacións ,na 

derradeira columna das táboas que aparecen no epígrafe denominado “Concreción dos 

contidos para cada estándar de aprendizaxe “, e as que se fai referencia seguindo o 

seguintes códigos  

• Comunicación lingüística (CCL). 

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

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

As competencias clave son as mesmas, tanto na ESO como no BACHARELATO. 

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá 

en grande medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada. 

Neste sentido, a comunicación lingüística 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. A competencia matemática e as competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse configurando e administrando máquinas 

e sistemas operativos, aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos ou 

asumindo hábitos seguros no contexto das redes de comunicación, competencias que tamén 

se favorecen analizando o funcionamento de programas, aplicacións e sistemas operativos, 

ou mediante a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en internet. A 

competencia dixital, que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego constante 

das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos e para simular 



P á x i n a  9 | 33 

 

sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver 

problemas. 

Para que o alumnado poida aprender a aprender, 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. Do mesmo xeito, 

as competencias sociais e cívicas 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. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor 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. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense 

na análise da influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu 

desenvolvemento e progreso. 

En resumo, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un inmenso 

potencial para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un conxunto de 

competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que a 

participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos 

social e do desenvolvemento persoal. 

4. Contidos 

Os contidos son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de 

competencias.  

Os contidos os atoparemos constantemente na segunda columna das táboas que aparecen 

no epígrafe denominado “Concreción dos contidos para cada estándar de aprendizaxe” 

5. Criterios de avaliación 

Son referentes específicos para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que 

se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 

competencias, e responden ao que se pretende conseguir. 
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Os criterios de avaliación os atoparemos constantemente na terceira columna das táboas 

que aparecen no epígrafe denominado “Concreción dos contidos para cada estándar de 

aprendizaxe “, 

6. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en 

cada disciplina.  

Deben observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro 

alcanzado.  

Debe contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.  

Os estándares de aprendizaxe avaliables os atoparemos constantemente na cuarta 

columna das táboas que aparecen no epígrafe denominado “Concreción dos contidos 

para cada estándar de aprendizaxe “ 

7. PROGRAMACIÓN 4º ESO TIC 

7.1 Introdución 

As TIC na 4eso achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e re-deseñar 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 TIC4eso conxúganse, ademais da innovación, 

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 necesarias 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 

"Seguridade 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 profesional e persoal. O bloque de 

"Computadores, sistemas operativos e redes" abonda en aspectos de configuración dos 
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computadores e de instalación de aplicación cos que as persoas usuarias deben 

familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto con outros dispositivos hoxe 

imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utilizar as posibilidades de 

conectividade das TIC4eso. O bloque de "Organización, deseño e produción de información 

dixital" 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 xeración de informes e a incorporación de 

elementos gráficos e audiovisuais nos documentos. 

7.2 Concreción dos obxectivos para o curso 

O ensino de tecnoloxías da información e da comunicación terá como obxectivos o 

desenvolvemento das seguintes capacidades:  

a) Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer para unha 

aprendizaxe ao longo da vida.  

b) Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e 

desenvolvendo produtos innovadores, empregando as TIC.  

c) Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, para obter, 

avaliar e usar información, e para apoiar a aprendizaxe individual e contribuír á aprendizaxe 

doutros.  

d) Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e conducir unha 

investigación, administrar proxectos, resolver problemas e tomar decisións informadas 

usando ferramentas e recursos dixitais apropiados.  

e) Poñer en práctica conductas éticas e legais e entender os asuntos humanos, culturais e 

sociais relacionados coa tecnoloxía.  

f) Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento da 

tecnoloxía; adquirindo unha formación ética, mediante un exercicio constante de reflexión e 

práctica democrática ante o uso das TIC.  

g) Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as aprendizaxes, 

relacionándoas cos contidos curriculares das diversas áreas e materias, asumíndoas de 

maneira que sexan transferibles e aplicables en diversas situacións e contextos de ensino-

aprendizaxe a través das TIC.  
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h) Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, interrelacionado e 

cambiante. 

7.3 Concreción dos contidos para cada estándar de aprendizaxe 

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede  

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ o 

▪ B1.1. Políticas de 
seguridade para a 
protección do individuo na 
interacción coa rede. 
Contrasinais. Condutas e 
hábitos seguros. 

▪ B1.2. Intercambio e 
publicación de información 
dixital na rede. Seguridade 
e responsabilidade no uso 
dos servizos de 
publicación. 

▪ B1.1. Adoptar condutas e 
hábitos que permitan a 
protección do individuo na 
súa interacción na rede.  

▪ TICB1.1.1. Interactúa con 
hábitos adecuados en 
contornos virtuais. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ TICB1.1.2. Aplica políticas 
seguras de utilización de 
contrasinais para a 
protección da información 
persoal. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.3. Dereitos de 
propiedade intelectual e de 
explotación dos materiais 
aloxados na web. Tipos de 
licenzas de distribución. 

▪ B1.2. Acceder a servizos 
de intercambio e 
publicación de información 
dixital con criterios de 
seguridade e uso 
responsable. 

▪ TICB1.2.1. Realiza 
actividades con 
responsabilidade sobre 
conceptos como a 
propiedade e o intercambio 
de información. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B1.4. Propiedade e 
distribución do software e 
da información. Tipos de 
licenzas de uso e 
distribución. 

▪ B1.5. Identidade dixital, 
privacidade e seguridade. 
Desenvolvemento de 
actitudes de protección 
activa ante dos intentos de 
fraude. 

▪ B1.3. Recoñecer e 
comprender os dereitos 
dos materiais aloxados na 
web. 

▪ TICB1.3.1. Consulta 
distintas fontes e navega 
coñecendo a importancia 
da identidade dixital e os 
tipos de fraude da web. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ TICB1.3.2. Diferencia o 
concepto de materiais 
suxeitos a dereitos de 
autoría e materiais de libre 
distribución. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes  

▪ f ▪ B2.1. Funcións de 
configuración dos 
equipamentos 
informáticos. 

▪ B2.1. Utilizar e configurar 
equipamentos 
informáticos, identificando 
os elementos que os 
configuran e a súa función 
no conxunto.  

▪ TICB2.1.1. Realiza 
operacións básicas de 
organización e 
almacenamento da 
información. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ TICB2.1.2. Configura 
elementos básicos do 
sistema operativo e de 
accesibilidade do 
equipamento informático. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ f ▪ B2.2. Instalación e 
eliminación de software de 

▪ B2.2. Xestionar a 
instalación e eliminación de 

▪ TICB2.2.1. Resolve 
problemas vinculados aos 

▪ CD 

▪ CMCCT. 
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propósito xeral. software de propósito xeral. sistemas operativos e ás 
aplicacións e os programas 
vinculados a estes. 

▪ CAA 

▪ a 

▪ f 

▪ B2.3. Utilización de 
software de comunicación 
entre equipamentos e 
sistemas. 

▪ B2.3. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

▪ TICB2.3.1. Administra o 
equipamento con 
responsabilidade e coñece 
aplicacións de 
comunicación entre 
dispositivos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ f ▪ B2.4. Arquitectura dun 
computador: compoñentes 
básicos e características. 

▪ B2.4. Coñecer a 
arquitectura dun 
computador, identificando 
os seus compoñentes 
básicos, e describir as súas 
características. 

▪ TICB2.4.1. Analiza e 
coñece diversos 
compoñentes físicos dun 
computador, as súas 
características técnicas e 
as conexións entre eles. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ f ▪ B2.5. Elementos e 
sistemas para a 
comunicación con fíos e 
sen eles. 

▪ B2.5. Analizar os 
elementos e os sistemas 
que configuran a 
comunicación con fíos e 
sen eles. 

▪ TICB2.5.1. Describe as 
formas de conexión na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

 Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital  

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ a 

▪ o 

▪ B3.1. Procesos de 
produción de documentos 
con aplicacións ofimáticas 
e de deseño gráfico. 
Maquetaxe. Importación de 
imaxes e gráficos. 

▪ B3.2. Formatos abertos e 
estándares de formato na 
produción de 
documentación. 

▪ B3.3. Operacións básicas 
en follas de cálculo. 
Creación de gráficos. 
Elaboración de informes 
sinxelos. 

▪ B3.4. Organización da 
información en bases de 
datos. Realización de 
consultas básicas e 
xeración de documentos. 

▪ B3.1. Utilizar aplicacións 
informáticas de escritorio 
para a produción de 
documentos. 

▪ TICB3.1.1. Elabora e 
maqueta documentos de 
texto con aplicacións 
informáticas que facilitan a 
inclusión de táboas, 
imaxes, fórmulas, gráficos, 
así como outras 
posibilidades de deseño, e 
interactúa con outras 
características do 
programa. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TICB3.1.2. Produce 
informes que requiren o 
emprego de follas de 
cálculo, que inclúan 
resultados textuais, 
numéricos e gráficos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ TICB3.1.3. Elabora bases 
de datos sinxelas e utiliza a 
súa funcionalidade para 
consultar datos, organizar 
a información e xerar 
documentos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ c 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B3.5. Tipos de 
presentacións e estrutura 
do contido. Deseño da 
estrutura e de elementos 
gráficos adecuados para o 
público obxectivo. 
Importación de elementos 
multimedia, de imaxes e de 
gráficos. 

▪ B3.2. Elaborar contidos de 
imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades 
para integralos en diversas 
producións. 

▪ TICB3.2.1. Integra 
elementos multimedia, 
imaxe e texto na 
elaboración de 
presentacións, adecuando 
o deseño e a maquetaxe á 
mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai 
dirixido. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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▪ o ▪ B3.6. Edición e montaxe de 
materiais audiovisuais a 
partir de fontes diversas. 
Captura de imaxe, de audio 
e de vídeo, e conversión a 
outros formatos. 

▪ B3.7. Tratamento básico da 
imaxe dixital. Exposición, 
saturación, luminosidade e 
contraste. Resolución e 
formatos. 

▪ TICB3.2.2. Emprega 
dispositivos de captura de 
imaxe, audio e vídeo, edita 
a información mediante 
software específico e crea 
novos materiais en 
diversos formatos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 Bloque 4. Seguridade informática  

▪ a 

▪ f 

▪ B4.1. Procedementos de 
intercambio de información 
entre dispositivos físicos de 
características técnicas 
diversas.  

▪ B4.2. Riscos de seguridade 
para sistemas, aplicacións 
e datos. Hábitos de 
protección. 

▪ B4.3. Medidas de 
seguridade activa e pasiva. 
Actualización do software. 
Antivirus e devasas. 

▪ B4.1. Adopta condutas de 
seguridade activa e pasiva 
na protección de datos e no 
intercambio de 
información. 

▪ TICB4.1.1. Analiza e 
coñece dispositivos físicos 
e características técnicas, 
de conexión e de 
intercambio de información 
entre eles.  

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ TICB4.1.2. Coñece os 
riscos de seguridade e 
emprega hábitos de 
protección adecuados. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ TICB4.1.3. Describe a 
importancia da 
actualización do software e 
do emprego de antivirus e 
de devasas para garantir a 
seguridade. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

 Bloque 5. Publicación e difusión de contidos  

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Compartición de 
recursos en redes locais e 
en internet. 

▪ B5.1. Utilizar dispositivos 
de intercambio de 
información coñecendo as 
características da 
comunicación ou da 
conexión entre eles.  

▪ TICB5.1.1. Realiza 
actividades que requiren 
compartir recursos en 
redes locais e virtuais. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B5.3. Deseño de páxinas 
web sinxelas. 

▪ B5.2. Elaborar e publicar 
contidos na web que 
integren información 
textual, numérica, sonora e 
gráfica. 

▪ TICB5.2.1. Integra e 
organiza elementos 
textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ TICB5.2.2. Deseña 
páxinas web e coñece os 
protocolos de publicación, 
baixo estándares 
adecuados e con respecto 
aos dereitos de 
propiedade. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ B5.4. Creación e 
publicación na web. 
Estándares de publicación. 

▪ B5.5. Traballo colaborativo 
con servizos na nube e 

▪ B5.3. Coñecer os 
estándares de publicación 
e empregalos na produción 
de páxinas web e coas 
ferramentas das TIC de 

▪ TICB5.3.1. Participa 
colaborativamente en 
diversas ferramentas das 
TIC de carácter social e 
xestiona os propios. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

coas ferramentas das TIC 
de carácter social. 

carácter social. ▪ CSC 

 Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión  

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B6.1. Creación e 
publicación na web de 
materiais multiplataforma 
accesibles.  

▪ B6.2. Recursos e 
plataformas de formación a 
distancia, emprego e 
saúde.  

▪ B6.3. Administración 
electrónica e comercio 
electrónico: intercambios 
económicos e seguridade. 

▪ B6.4. Sincronización entre 
dispositivos móbiles e 
computadores. 

▪ B6.1. Desenvolver hábitos 
no uso de ferramentas que 
permitan a accesibilidade 
ás producións desde 
diversos dispositivos 
móbiles. 

▪ TICB6.1.1. Elabora 
materiais para a web que 
permiten a accesibilidade á 
información 
multiplataforma. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CSIEE 

▪ TICB6.1.2. Realiza 
intercambio de información 
en distintas plataformas 
nas que está rexistrado/a e 
que ofrecen servizos de 
formación, lecer, etc. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ TICB6.1.3. Sincroniza a 
información entre un 
dispositivo móbil e outro 
dispositivo. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B6.5. Redes sociais. 
Privacidade e seguridade 
persoal na interacción en 
redes sociais. 

▪ B6.2. Empregar o sentido 
crítico e desenvolver 
hábitos adecuados no uso 
e no intercambio da 
información a través de 
redes sociais e 
plataformas. 

▪ TICB6.2.1. Participa 
activamente en redes 
sociais con criterios de 
seguridade. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ f 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B6.6. Utilización de canles 
de distribución de contidos 
multimedia para 
distribución de materiais 
propios. 

▪ B6.3. Publicar e relacionar 
mediante hiperligazóns 
información en canles de 
contidos multimedia, 
presentacións, imaxe, 
audio e vídeo. 

▪ TICB6.3.1. Emprega 
canles de distribución de 
contidos multimedia para 
aloxar materiais propios e 
enlazalos noutras 
producións. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSC 

 

7.4 Temporalización 

Esta materia conta con 3 sesións semanais. A temporalización é a seguinte:  

1ª Avaliación. 14 semanas, 41 sesións.  

a). Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede. 5 sesións.  

b). Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes. 36 sesións. 

2ª avaliación. 14 semanas, 39 sesións.  
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a). Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital. 39 sesións. 

3ª Avaliación. 9 semanas, 27 sesións..  

a) Bloque 4. Seguridade informática. 4 sesións. 

b) Bloque 5. Publicación e difusión de contidos. 3 sesións. 

c) Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión. 20 sesións. 

1º 

AVALIACIÓN 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede  

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes 

2º 

AVALIACIÓN 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital  

3º 

AVALIACIÓN 

Bloque 4. Seguridade informática 

Bloque 5. Internet, redes sociais e hiperconexión 

Bloque 6. Publicación e difusión de contidos 

 

7.5 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

Ter unha valoración positiva no 50% dos estándares de aprendizaxe definidos nas táboas 

de concreción de contidos que pode resumirse en: 

• Coñecer a arquitectura básica dun ordenador e as características dos seus principais 

compoñentes. Mecanismos de conexión a redes. 

• Principais funcións dun sistema operativo. Creación de usuarios, configuración do SO, 

ferramentas de administración. Instalación de aplicacións. 

• Conceptos básicos da Web 2.0. Publicación de contidos. Aplicacións en liña. 

• Procesador de texto. Índice de contidos. Estilos. Táboas. 

• Follas de cálculo. Funcións básicas. Referencias. Formatos. Gráficos 

• Tratamento de imaxes. Tipos e formatos de imaxes. Obtención e manipulación de 

imaxes. Traballo cun editor de imaxes. Filtros e estilos. 

• Presentacións dixitais. Creación de diapositivas multimedia. 

• Base de datos. Traballo con táboas. Relación e consultas con táboas. Formularios e 

informes. 
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• Iniciación á programación. Entorno de traballo en Visual Basic. Obxectos, eventos, 

procedementos. Proxectos e formularios. Botóns de control. 

• Programación estruturada. Tipos de datos e variables. Constantes. Estruturas básicas 

de control. Bucles. 

8. PROGRAMACIÓN 1º BACHALERATO 

8.1 Introdución 

Nos dous cursos de bacharelato, a materia de Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación persegue a consolidación dunha serie de coñecementos tecnolóxicos 

indispensables. Así, o bloque "A sociedade da información e o computador" introduce o 

alumnado na importancia desta materia na sociedade actual. Os bloques "Arquitectura de 

computadores", "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 aplicacións de uso común no mundo 

actual, tales como as aplicacións ofimáticas de edición de texto, de cálculo, de elaboración 

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 mundo 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. 

8.2 Concreción dos obxectivos para o curso 

O ensino de tecnoloxías da información e da comunicación terá como obxectivos o 

desenvolvemento das seguintes capacidades:  

1. Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer para unha 

aprendizaxe ao longo da vida.  

2. Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e 

desenvolvendo produtos innovadores, empregando as TIC.  

3. Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, para obter, 

avaliar e usar información, e para apoiar a aprendizaxe individual e contribuír á aprendizaxe 

doutros.  
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4. Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e conducir unha 

investigación, administrar proxectos, resolver problemas e tomar decisións informadas 

usando ferramentas e recursos dixitais apropiados.  

5. Poñer en práctica conductas éticas e legais e entender os asuntos humanos, culturais e 

sociais relacionados coa tecnoloxía.  

6. Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento da 

tecnoloxía; adquirindo unha formación ética, mediante un exercicio constante de reflexión e 

práctica democrática ante o uso das TIC.  

7. Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as aprendizaxes, 

relacionándoas cos contidos curriculares das diversas áreas e materias, asumíndoas de 

maneira que sexan transferibles e aplicables en diversas situacións e contextos de ensino-

aprendizaxe a través das TIC.  

8. Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, interrelacionado e 

cambiante.  

8.3 Concreción dos contidos para cada estándar de aprendizaxe 

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. A sociedade da información e o computador  

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

▪ B1.1. Concepto de 
sociedade da información. 

▪ B1.2. O sector das TIC: 
composición e 
características. 

▪ B1.1. Analizar e valorar as 
influencias das tecnoloxías 
da información e da 
comunicación na 
transformación da 
sociedade actual, tanto nos 
ámbitos da adquisición do 
coñecemento como nos da 
produción. 

▪ TIC1B1.1.1. Describe as 
diferenzas entre o que se 
considera sociedade da 
información e sociedade do 
coñecemento.  

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ TIC1B1.1.2. Explica cales 
son os novos sectores 
económicos que 
apareceron como 
consecuencia da 
xeneralización das 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

 

 Bloque 2. Arquitectura de computadores  

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.1. Bloques funcionais 
dun sistema 
microinformático e 
compoñentes de cada 
bloque funcional. 

▪ B2.2. Compoñentes dos 
sistemas microinformáticos  

▪ B2.3. Periféricos básicos 

▪ B2.4. Dispositivos de 
almacenamento: 
características e tipos. 

▪ B2.1. Configurar 
computadores e 
equipamentos informáticos 
identificando os 
subsistemas que os 
compoñen e relacionando 
cada elemento coas 
prestacións do conxunto, e 
describir as súas 
características. 

▪ TIC1B2.1.1. Describe as 
características dos 
subsistemas que 
compoñen un computador, 
identificando os seus 
principais parámetros de 
funcionamento.  

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ TIC1B2.1.2. Realiza 
esquemas de interconexión 
dos bloques funcionais dun 
computador e describe a 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 
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▪ B2.5. Dispositivos de 
memoria: características e 
tipos. 

contribución de cada un ao 
funcionamento integral do 
sistema. 

▪ TIC1B2.1.3. Describe 
dispositivos de 
almacenamento masivo 
utilizados en sistemas de 
computadores, 
recoñecendo a súa 
importancia na custodia da 
información. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ TIC1B2.1.4. Describe os 
tipos de memoria utilizados 
en computadores, 
analizando os parámetros 
que as definen e a súa 
achega ao rendemento do 
conxunto. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.6. Sistema operativo: 
elementos e estrutura. 
Clasificación, funcións e 
procesos do sistema 
operativo. Sistemas 
operativos actuais. 

▪ B2.7. Instalación e 
actualización de sistemas 
operativos e de aplicacións 
de software. 

▪ B2.2. Instalar e utilizar 
software de propósito xeral 
e de aplicación, e avaliar as 
súas características e os 
contornos de aplicación. 

▪ TIC1B2.2.1. Elabora un 
diagrama da estrutura dun 
sistema operativo 
relacionando cada parte 
coa súa función. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

 

▪ TIC1B2.2.2. Instala 
sistemas operativos e 
programas de aplicación 
para a resolución de 
problemas en 
computadores persoais, 
seguindo instrucións de 
fábrica. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

 

 Bloque 3. Software para sistemas informáticos  

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ B3.1. Deseño e utilización 
de bases de datos sinxelas. 

▪ B3.2. Elaboración de 
documentos mediante 
procesadores de texto. 

▪ B3.3. Elaboración de 
presentacións. 

▪ B3.4. Presentación ao 
público: conexión a un 
proxector e configuración.  

▪ B3.5. Resolución de 
problemas mediante follas 
de cálculo. 

▪ B3.6. Deseño e edición de 
Imaxes en 2D e 3D. 

▪ B3.7. Creación de contidos 
audiovisuais. Elaboración 
de guións, captura de son e 
de imaxes, edición e 
montaxe.  

▪ B3.8. As redes de 

▪ B3.1. Utilizar aplicacións 
informáticas de escritorio 
ou web, como instrumentos 
de resolución de problemas 
específicos. 

 

▪ TIC1B3.1.1. Deseña bases 
de datos sinxelas e/ou 
extrae información, 
realizando consultas, 
formularios e informes. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC1B3.1.2. Elabora 
informes de texto que 
integren texto e imaxes, 
aplicando as posibilidades 
das aplicacións e tendo en 
conta o destinatario. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ TIC1B3.1.3. Elabora 
presentacións que integren 
texto, imaxes e elementos 
multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público 
obxectivo ao que se 
destina. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

intercambio como fonte de 
recursos multimedia. 
Dereitos que amparan as 
producións alleas. 

▪ CCEC 

▪ TIC1B3.1.4. Resolve 
problemas que requiran a 
utilización de follas de 
cálculo, xerando resultados 
textuais, numéricos e 
gráficos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ TIC1B3.1.5. Deseña 
elementos gráficos en 2D e 
3D para comunicar ideas. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ TIC1B3.1.6. Realiza 
pequenas películas 
integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando 
programas de edición de 
ficheiros multimedia. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 

 Bloque 4. Redes de computadores  

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.1. Configuración básica 
de redes locais: 
características, tipos, 
topoloxías e arquitecturas. 

▪ B 4.1. Analizar as principais 
topoloxías utilizadas no 
deseño de redes de 
computadores, 
relacionándoas coa área 
de aplicación e coas 
tecnoloxías empregadas. 

▪ TIC1B4.1.1. Debuxa 
esquemas de configuración 
de pequenas redes locais, 
seleccionando as 
tecnoloxías en función do 
espazo físico dispoñible. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.2. Cables e conectores: 
características e tipoloxía. 
Normalización.  

▪ B4.3. Elementos das redes 
de datos: situación, 
dispositivos e adaptadores 
de interconexión de redes 
con fíos e sen eles; 
configuración básica 
destes. 

▪ B4.4. Despregamento de 
redes locais sen fíos: 
elementos, medios de 
transmisión, protocolos e 
recomendacións. 
Seguridade básica. 

▪ B4.2. Analizar a función 
dos equipos de conexión 
que permiten realizar 
configuracións de redes e a 
súa interconexión con 
redes de área extensa. 

▪ TIC1B4.2.1. Realiza unha 
análise comparativa entre 
os tipos de cables 
utilizados en redes de 
datos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

 

▪ TIC1B4.2.2. Realiza unha 
análise comparativa entre 
tecnoloxía con fíos e sen 
eles, e indica posibles 
vantaxes e inconvenientes. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ TIC1B4.2.3. Explica a 
funcionalidade dos 
elementos que permiten 
configurar redes de datos, 
indicando as súas vantaxes 
e os seus inconvenientes 
principais. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

 

▪ d 

▪ g 

▪ B4.5. Niveis do modelo 
OSI: funcións dos niveis, os 
protocolos e os 

▪ B4.3. Describir os niveis do 
modelo OSI, 
relacionándoos coas súas 

▪ TIC1B4.3.1. Elabora un 
esquema de como se 
realiza a comunicación 

▪ CD 

▪ CMCCT. 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i 

▪ l 

dispositivos. funcións nunha rede 
informática. 

entre os niveis OSI de dous 
equipamentos remotos. 

▪ CCL 

 

 Bloque 5. Programación  

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.1. Diagramas de fluxo: 
elementos e ferramentas; 
símbolos e o seu 
significado. 

▪ B5.2. Identificación dos 
elementos dun programa 
informático: estruturas e 
bloques fundamentais. 

▪ B5.3. Deseño de 
algoritmos utilizando 
diagramas de fluxo. 

▪ B5.1. Aplicar algoritmos á 
resolución dos problemas 
máis frecuentes que se 
presentan ao traballar con 
estruturas de datos. 

▪ TIC1B5.1.1. Desenvolve 
algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sinxelos, 
elaborando os 
correspondentes 
diagramas de fluxo. 

▪ CD 

▪ CMCCT.  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.4. Uso de estruturas de 
control: operadores, 
condicións, bloques e 
estruturas de repetición. 

▪ B5.2. Analizar e resolver 
problemas de tratamento 
de información, dividíndoos 
en subproblemas e 
definindo algoritmos que os 
resolven. 

▪ TIC1B5.2.1. Escribe 
programas que inclúan 
bucles de programación 
para solucionar problemas 
que impliquen a división 
dun conxunto en partes 
máis pequenas. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.5. Execución, proba, 
depuración e 
documentación de 
programas. 

▪ B5.3. Analizar a estrutura 
de programas informáticos, 
identificando e 
relacionando os elementos 
propios da linguaxe de 
programación utilizada. 

▪ TIC1B5.3.1. Obtén o 
resultado de seguir un 
pequeno programa escrito 
nun código determinado, 
partindo de determinadas 
condicións. 

▪ CD 

▪ CMCCT.  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ d. 

▪ g. 

▪ i. 

▪ l. 

▪ B5.6. Identificación dos 
elementos da sintaxe da 
linguaxe.  

▪ B5.4. Coñecer e 
comprender a sintaxe e a 
semántica das 
construcións básicas 
dunha linguaxe de 
programación. 

▪ TIC1B5.4.1. Define o que 
se entende por sintaxe 
dunha linguaxe de 
programación e propón 
exemplos concretos dunha 
linguaxe determinada. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.1. Diagramas de fluxo: 
elementos e ferramentas; 
símbolos e o seu 
significado. 

▪ B5.2. Identificación dos 
elementos dun programa 
informático: estruturas e 
bloques fundamentais. 

▪ B5.3. Deseño de 
algoritmos utilizando 
diagramas de fluxo. 

▪ B5.5. Realizar pequenos 
programas de aplicación 
nunha linguaxe de 
programación determinada 
e aplicalos á solución de 
problemas reais. 

▪ TIC1B5.5.1. Realiza 
programas de aplicación 
sinxelos nunha linguaxe 
determinada que 
solucionen problemas da 
vida real. 

▪ CD 

▪ CMCCT.  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC, 

 

8.4 Temporalización 

Esta materia conta con 2 sesións semanais. A temporalización é a seguinte:  

1ª Avaliación: 14 semanas, 25 sesións.  
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Bloque 1. A sociedade da información e o computador. 2 sesións 

Bloque 2. Arquitectura de computadores. 23 sesións 

2ª Avaliación: 14 semanas, 25 sesións.  

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. 25 sesións 

3ª Avaliación: 9 semanas, 17 sesións.  

Bloque 4. Redes de computadores. 4 sesións 

Bloque 5. Programación. 13 sesións 

1º 

AVALIACIÓN 

Bloque 1. A sociedade da información e o computador  

Bloque 2. Arquitectura de computadores 

2º 

AVALIACIÓN 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos  

3º 

AVALIACIÓN 

Bloque 4. Redes de computadores 

Bloque 5. Programación 

 

8.5 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

Ter unha valoración positiva no 50% dos estándares de aprendizaxe definidos nas táboas 

de concreción de contidos que pode resumirse en: 

• Coñecer a arquitectura básica dun ordenador e as características dos seus principais 

compoñentes. Mecanismos de conexión a redes. 

• Principais funcións dun sistema operativo. Creación de usuarios, configuración do SO, 

ferramentas de administración. Instalación de aplicacións. 

• Conceptos básicos da Web 2.0. Publicación de contidos. Aplicacións en liña. 

• Procesador de texto. Índice de contidos. Estilos. Táboas. 

• Follas de cálculo. Funcións básicas. Referencias. Formatos. Gráficos 

• Tratamento de imaxes. Tipos e formatos de imaxes. Obtención e manipulación de 

imaxes. Traballo cun editor de imaxes. Filtros e estilos. 

• Presentacións dixitais. Creación de diapositivas multimedia. 
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• Base de datos. Traballo con táboas. Relación e consultas con táboas. Formularios e 

informes. 

• Iniciación á programación. Entorno de traballo en Visual Basic. Obxectos, eventos, 

procedementos. Proxectos e formularios. Botóns de control. 

• Programación estruturada. Tipos de datos e variables. Constantes. Estruturas básicas 

de control. Bucles. 

9. Procedementos e instrumentos de avaliación 

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, …  

Ó tratarse de grupos con poucos alumnos, 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 (50 % 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. 

Actitude en clase (10 % nota da avaliación) 

Empregaremos: 

-Respecto aos compañeiros e ao seu dereito a aprender. 

-Respecto ao profesor e ao seu dereito a exercer o seu traballo con dignidade. 

-Asistencia a clase e puntualidade. 

-Grao de interese e participación.  

-Respecto ás normas de seguridade e hixiene.  
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-Respecto aos materiais e ás instalacións. 

-Aportación de ideas e solucións.  

-Hábito de traballo. 

- Resposta as preguntas do profesor en clase 

Para obter a cualificación deste apartado o profesor valora a actitude do alumno en clase 

empregando notas desde 0 ata 10 ou aplicando puntos “positivos” ou “negativos”. 

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.  

Realizaranse as probas escritas 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 escritas 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 

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. 

 

10. Concrecións metodolóxicas que require a materia 

A metodoloxía de traballo precisa unha dedicación activa por parte do alumnado.  
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O profesor/a deseña as actividades para acometer os contidos de cada unidade didáctica y 

lograr que o alumnado – nun traballo práctico persoal- acade os estándares de aprendizaxe 

definidos.  

A aula virtual será o medio habitual no que o alumno/a descarga os distintos traballos.  

O profesor/a procederá a unha breve explicación de cada tema antes da realización de cada 

práctica.  

E pois unha metodoloxía fundamentalmente activa mediante o desenvolvemento de traballos 

e proxectos das distintas unidades levados a cabo individualmente ou en grupo nas aulas 

de informática do centro.  

Ademais, debido a disparidade de niveles nesta materia (temos que ser conscientes de que 

pode haber alumnos sen ordenador na casa, por exemplo), debemos traballar moi ben a 

base e logo fomentar a capacidade do alumno e da alumna para aprenderen por si mesmos. 

11. Materiais e recursos didácticos 

No que se refire a ESO, o bacharelato, nas materias de TIC traballaremos con materiais 

propios elaborados polos profesores do Departamento 

En canto aos recursos, precísase un amplo abano para que en todo momento se poidan 

satisfacer as necesidades educativas propostas e requiridas, ademais a utilización de 

material diverso e inherente a tecnoloxía serve para motivar ós alumnos:  

* Materiais e recursos primarios: cadernos, libros de texto, calculadora, etc. 

* Aula de informática, con todo o material necesario para realizar as prácticas programadas. 

* Medios audiovisuais (vídeo, diapositivas, transparencias... ) así como medios informáticos. 

* Material de consulta: Libros de texto, libros específicos, revistas científicas, internet, etc. 

* Actividades complementarias: visitas a fábricas ou complexos industriais, charlas 

informativas,... 

* Plataforma virtual de apoio ao ensino presencial Moodle. 

* Programas de simulación: Crocodrile, Workbench, Pneusim, etc. 

12. Criterios sobre a avaliación cualificación e promoción do alumnado  

Os procedementos de avaliación son: 
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• Exames: Terán carácter escrito e un formato diferente atendendo os conceptos que 

se estean traballando. 

• Os traballos, proxectos, practicas e as actividades que se manden ó longo do curso. 

• A observación directa do alumno é un procedemento moi importante. 

Ó longo do curso os alumnos terán que ir entregando unha serie de traballos, practicas, 

actividades e realizando proxectos. Os traballos encargados pola profesora terán carácter 

obrigatorio, salvo indicación expresa no senso contrario, e deberán ser entregados á 

profesora en prazo e forma. 

A profesora realizará controis periódicos sobre o traballado na aula, as cales servirán para 

calcular a media desa avaliación. Estes controis poderán ter unha proba de carácter teórico 

(por escrito) e/ou outra de carácter práctico (no ordenador), que permita comprobar a 

consecución dos obxectivos expresados nesta materia. Para que un/unha alumno/a supere 

esta materia, deberá ter superadas todas as probas e entregados os traballos obrigatorios. 

No caso de que algún dos alumnos non supere algunha das unidades e por tanto, quede 

suspensa a avaliación, na avaliación seguinte poderá recuperar esas unidades suspensas. 

No caso de suspender aínda, terá xa que recuperar todo o trimestre correspondente no mes 

de Xuño. 

No mes de xuño, realizarase unha última exame, para aqueles/as alumnos/as que non 

superaron algunha das avaliacións. No mes de setembro terán unha última oportunidade 

aqueles que non superasen a proba de xuño presentándose a unha proba que versará sobre 

o contido desta programación didáctica. 

A nota de cada avaliación amosará non só os coñecementos que o/a alumno/a teña 

adquiridos, senón que ademais se terá en conta a actitude do/a mesmo/a durante as clases. 

De este xeito, influirá na nota final, a asistencia, puntualidade, participación, comportamento, 

etc. 

Se considerará que o/a alumno/a ten a materia aprobada se a súa cualificación final é igual 

ou superior a 5. 

A nota de cada avaliación obterase valorando: 

• Ata o 50 % da nota polos traballos prácticos, actividades e proxectos. 

• 40% da nota da proba escrita.  
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• 10% da nota da actitude 

Nota: No caso de que algún trimestre carecera de nota de proxecto e prácticas a nota 

correspondente os exames terá un valor do 90%. 

Na nota da actitude inclúese: 

• Observación directa no desenrolo da clase 

• Participación na clase 

• Atención 

• Coidado e orde do material e ferramentas 

• Comportamento 

• Asistencia e puntualidade 

• Interese 

 

Con carácter xeral terase en conta os seguintes epígrafes como criterios de avaliación: 

• A falta de asistencia a unha proba debe ser xustificada. 

• As faltas de puntualidade e de asistencia inxustificadas penalizan a cualificación da 

nota de actitude. 

• A non realización de traballos obrigatorios suporá unha cualificación negativa e pode 

implicar o suspenso na avaliación sumativa. 

• A presentación dos traballos voluntarios, no caso de estaren ben feitos, teranse en 

conta para subir a nota. 

• Considerarase suspenso nesta materia aquel alumno/a que copie nunha proba 

obxectiva. 

 

13. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes  

Farase un seguimento continuado do alumnado para facilitarlle a adquisición dos estándares 

precisos para superar a materia mediante  

• Realización de recuperacións  

• Adaptación a contidos mínimos  
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• Traballos específicos  

• Ampliación do prazo de entrega.  

• Actividades na aula virtual  

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

como consecuencia dos seus resultados 

A principio de curso, o profesor/a comprobará mediante probas prácticas o nivel informático 

que ten o alumnado, e a partir disto se poderá:  

• Realizar repaso dos contidos informáticos de carácter xeral  

• Traballos de actualización de contidos  

15. Medidas de atención á diversidade  

15.1 Atención á diversidade  

A atención á diversidade require unha intervención o suficientemente variada e diversificada 

como para que cada alumno atope as condicións óptimas para desenvolver con éxito a súa 

aprendizaxe. Polo tanto, flexibilizar a intervención pedagóxica é unha condición obrigada se 

se quere atender axeitadamente á diversidade dos alumnos. Esta diversidade queda 

reflectida nas diferenzas que presentan os alumnos en canto a: 

• Coñecementos previos. 

• Ideas e representacións respecto á materia, neste caso, a tecnoloxía. 

• Intereses e expectativas. 

• Aptitudes. 

• Idades e madurez 

• Distintos ritmos de aprendizaxe. 

• Diferentes estilos de aprendizaxe. 

• Actitudes con respecto á escola. 

Os membros deste departamento comprométense a ter en conta estas diferenzas e prever 

que todos os seus alumnos adquiran un nivel de coñecementos e destrezas mínimos ó final 
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da etapa, procurando dar as oportunidades e os medios necesarios para compensar os 

elementos e destrezas non adquiridos no seu momento. 

Ó mesmo tempo, cada un de nos terá que prever novas fontes e materiais para satisfacer 

as necesidades de ampliación de aqueles alumnos que acaden máis rapidamente os 

obxectivos fixados. 

Para favorece-lo tratamento recorreremos á diversificación dentro da aula. 

• Organización do espazo-clase e agrupamentos do alumnado segundo: 

- Os seus intereses e motivacións (a ter en conta á hora do reparto de tarefas, o reparto dos 

roles nos proxectos, na procura do equilibrio e cooperación). 

- As aptitudes (equilibrar os grupos de traballo) 

• Aplicación de distintas modalidades de traballo: 

- Traballo individual, en parellas, en pequeno ou gran grupo. 

- Traballo en grupo de corte individual (aportacións de cada alumno) ou 

cooperativo (negociación e aportación consensuada). 

• Utilización de diversos materiais e soportes: 

- Auditivos, escritos, visuais, dixitais 

• Alternancia de actividades e duración das mesmas: diferentes itinerarios e 

secuenciacións para a mesma actividade. 

• Diversificación de contidos para un mesmo obxectivo: manipulación de 

contidos distintos dentro dun traballo cooperativo. 

15.2 Reforzo 

Serán un conxunto de actividades preparadas polo profesor, encamiñadas a que os alumnos 

poidan acadar os mínimos esixibles para, así, superar o proceso de avaliación.  

Estas actividades estarán a disposición de todo o alumnado e serán especialmente 

recomendadas polo profesor a aquel alumnado con dificultades detectado na aula 
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15.3 Medidas de ampliación 

Serán un conxunto de actividades preparadas polo profesor para presentarlle ó alumnado 

que acade e supere claramente os mínimos esixibles. Estas actividades terán un carácter 

voluntario, serán supervisadas polo profesor e estarán a disposición de todo o alumnado. 

Entre estas medidas de ampliación poden atoparse actividades de investigación na rede ou 

bibliográfica de afondamento dos temas xa tratados, reflexións sobre temas tratados, ... 

16. Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso 

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. 

17. Actividades complementarias  

Charlas sobre seguridade na rede. 

18. Mecanismos de revisión, avaliación e modificacións das programación didácticos en 

relación cos resultados académicos e procesos de mellorable 

O contido da presente programación será avaliado durante o principio, mediados e final do 

curso co obxectivo de mellorar aqueles aspectos que beneficien ó proceso de ensino-

aprendizaxe. Para iso consideraranse os seguintes puntos:  

• Se os contidos se adaptaron ao nivel dos alumnos. En caso negativo valorarase o 

motivo e a posibilidade de introducir cambios na programación. 

• Se a temporalización foi a axeitada e se deu tempo a desenvolver todos os contidos 

previstos. 

• Se as actividades de recuperación de materias pendentes e de atención a diversidade 

foron as oportunas. 

• Se se contou cos materiais e cos recursos didácticos axeitados.  

• A metodoloxía empregada. 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

Escala 

 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         
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Indicadores de logro da práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. 

    
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 

corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         

 

 

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 

(Necesidades específicas de apoyo educativo)         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         
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Indicadores adecuación da programación didáctica 

 

Escala 

 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 

currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.          

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos          

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.          

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.          

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares 

e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         



P á x i n a  33 | 33 

 

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 

19. Programación de educación en valores 

Con este apartado pretendo salientar a importancia dos valores de: xustiza, igualdade de 

sexos, respecto polas diferenzas, educación para a paz, educación viaria,... que serán 

traballados a través das distintas materias xa que o obxectivo principal desta etapa é lograr 

un desenvolvemento integral e harmónico na persoa nos distintos planos (emocional, 

afectivo, social e cognitivo) e procurar as aprendizaxes que contribúen e fan posible o 

devandito desenvolvemento. Estes serán desenvoltos mediante a resolución pacífica de 

conflitos, e serán levados a cabo mediante o diálogo. 

¡Cando se produce calquera tipo de conflito deberán dialogar os/as implicados, con isto 

pretendo tamén que vaian adquirindo pautas de socialización e respecto aos demais. 

20. Acción de contribución ó plan de convivencia 

Colaboraremos en todo o que o plan de convivencia do centro considere oportuno e, 

especialmente para cortar os insultos e pelexas. 

Se é una conducta case inconsciente, explicaráselle cada vez porque é negativo o que dixo 

aínda que o/a alumno/á non llo pareza.  

Faranse todas actuacións preventivas que consideremos necesarias para crear un clima de 

cordialidade e respecto. 

Actividades para a integración e participación do alumnado. 

Actividades de sensibilización fronte ao acoso. 

Actividades de sensibilización da comunidade educativa en igualdade de homes e mulleres. 

Actuacións conxuntas de órganos de goberno, de coordinación docente dos distintos 

equipos docentes e a orientadora.  

Actuacións específicas para a prevención da violencia sexista, racista ou de outro tipo. 


