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2. Introdución e contextualización

Coa de implantación da Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) crease no currículo do segundo curso de Bacharelato a
materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación II, cunha carga lectiva de 3 horas semanais. 

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación II afonda en bloques de contidos xa inicialmente traballados en TIC de 4º de ESO e en
TIC I de 1º de Bacharelato, concretamente en Programación que afonda no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas do
mundo real, Publicación e Difusión de Contidos que analiza como sacarlle o máximo partido a tecnoloxía web 2.0 en Internet e Seguridade aspecto
fundamental para poder obter o máximo aproveitamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

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. 

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto para integrar as restantes materias do currículo
como para afondar en aspectos moi específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente indicadas para
reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade. 

Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para acceder ás redes de información, que
tamén se comparte, e se utilizan aplicacións informáticas de propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas
de seguridade e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes como o
dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións. 

A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a resolución colaborativa de problemas mediante a realización de
proxectos informáticos, a utilización colectiva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet, aspectos que tamén favorecen
a propia aprendizaxe. 

Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas concretos onde se poidan
aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 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
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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 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. 

3. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave, concreción que recolla os estandares de aprendizaxe avaliables

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• 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)

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os
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estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle na seguinte táboa:

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Programación

d
g
i
l

B1.1. Estruturas de almacenamento de
datos.  Tipos  de  datos.  Variables,
vectores  e  matrices.  Listas,  pilas  e
colas. Estruturas.

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

TIC2B1.1.1.  Explica  as  estruturas  de
almacenamento  para  diferentes
aplicacións  tendo  en  conta  as  súas
características.

CD
CMCCT
CCL

b
d
g
i
l

B1.2. Diagramas de fluxo: elementos e
símbolos, e o seu significado.
B1.3.  Deseño  de  algoritmos  con
diagramas  de  fluxo  utilizando
ferramentas informáticas.

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

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo
de  mediana  complexidade  usando
elementos  gráficos  e  relacionándoos
entre si  para dar resposta a problemas
concretos. 

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

b
d
g
i
l

B1.4.  Uso  básico  dun  contorno  de
desenvolvemento:  edición  de
programas e xeración de executables.

B1.3. Utilizar contornos de programación
para  deseñar  programas  que  resolvan
problemas concretos.

TIC2B1.3.1.  Elabora  programas  de
mediana  complexidade  utilizando
contornos de programación.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

b
d
g
i
l

B1.5. Transformación de diagramas de
fluxo  en  pseudocódigo  ou  en  código
fonte.
B1.6. Programación modular: módulos,
procedementos e funcións.

B1.4.  Realizar  programas de aplicación
nunha  linguaxe  de  programación
determinada  e  aplicalos  á  solución  de
problemas reais.

TIC2B1.4.1.  Elabora  programas  de
mediana  complexidade  definindo  o
fluxograma correspondente e escribindo
o código correspondente. 

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

TIC2B1.4.2.  Descompón  problemas  de
certa  complexidade en problemas máis
pequenos  susceptibles  de  seren
programados como partes separadas.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

b
d
g
i
l

B1.7. Deseño e realización de probas:
tipos  de  probas  e  casos  de  proba.
Depuración.
B1.8.  Optimización  e  documentación.
Análise  de  código  e  refactorización.
Repositorios  de  código  e  control  de
versións.

B1.5.  Depurar  programas  informáticos,
optimizándoos para a súa aplicación.

TIC2B1.5.1. Obtén o resultado de seguir
un  programa  escrito  nun  código
determinado,  partindo  de  determinadas
condicións.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

TIC2B1.5.2.  Optimiza  o  código  dun
programa  dado  aplicando
procedementos de depuración.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

a
b
d
e
f
g
i
l
m
p

B2.1.  Linguaxes  de  marcaxe  para  a
creación de documentos web.
B2.2.  Accesibilidade  e usabilidade  en
internet. 

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

TIC2B2.1.1.  Deseña  páxinas  web  e
blogs  con  ferramentas  específicas
analizando  as  características
fundamentais  relacionadas  coa  súa
accesibilidade e a súa usabilidade, tendo
en conta a función á que está destinada.

CD
CMCCT
CCL
CCA
CSIEE
CSC
CCEC

a
b
d
e

B2.3.  Ferramentas  de  xestión  de
contidos da web 2.0.

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

TIC2B2.2.1.  Elabora traballos utilizando
as  posibilidades  de  colaboración  que
permiten  as  tecnoloxías  baseadas  na
web 2.0.

CD
CMCCT
CCL
CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

f
g
i
l
m
p

CSIEE
CSC
CCEC

a
b
d
g
i
l
m

B2.4. Características da web 2.0. B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades
que  nos  ofrecen  as  tecnoloxías
baseadas  na  web  2.0  e  sucesivos
desenvolvementos,  aplicándoas  ao
desenvolvemento  de  traballos
colaborativos.

TIC2B2.3.1.  Explica  as  características
relevantes da web 2.0 e os principios en
que esta se basea.

CD
CMCCT
CCL
CSC
CCEC

Bloque 3. Seguridade

a
b
d
g

i
l

B3.1.  Medidas  físicas  e  lóxicas  de
seguridade en redes: devasas, copias
de seguridade, sistemas de control de
acceso,  monitorización de sistemas e
análise de logs.

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

TIC2B3.1.1.  Elabora  un  esquema  de
bloques  cos  elementos  de  protección
física  fronte  a  ataques  externos  para
unha pequena rede, considerando tanto
os elementos de hardware de protección
como  as  ferramentas  de  software  que
permiten protexer a información.

CD
CMCCT
CCL
CAA
CSIEE
CSC
CCEC

a
b
d
g

B3.2.  Seguridade  lóxica.  Tipos  de
ameaza  e  técnicas  de  vixilancia  dos
sistemas:  protección  contra  virus  e
respaldo de información.

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

TIC2B3.2.1.  Selecciona  elementos  de
protección  de  software  para  internet
relacionándoos cos posibles ataques.

CD
CMCCT
CAA
CSIE..
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

i
l

B3.3.  Seguridade  física:  protección
física das redes.
B3.4.  Tipos  de  código  malicioso  e
usos: virus, troianos, portas traseiras e
publicitario. 

ou persoal. CSC

TIC2B3.2.2.  Elabora  un  esquema  de
bloques  cos  elementos  de  protección
física  fronte  a  ataques  externos  para
unha  pequena  rede,  considerando  os
elementos de hardware de protección

CD
CMCCT
CAA
CSIEE
CSC

TIC2B3.2.3. Clasifica o código malicioso
pola  súa capacidade de propagación e
describe as características de cada un,
indicando sobre que elementos actúan.

CD
CMCCT
CCL
CSC

Nota: Os contidos 1.8, 1.9 e 1.10 do currículo oficial cos seus criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe están no bloque de seguridade
porque é co que realmente correspondían e polo mesmo motivo o contido 3.2 do currículo oficial está colocado no bloque de programación.

4. Concreción de obxectivos

A impartición desta materia contribuirá principalmente a acadar os seguintes obxectivos da etapa:

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.

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.
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f) Expresarse con fluidez e corrección 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.
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5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable

Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución Procedementos e
instrumentos de avaliación

Bloque 1. Programación

1 TIC2B1.1.1.  Explica  as  estruturas  de
almacenamento para diferentes aplicacións
tendo en conta as súas características.

Todas as avaliacións. Identifica  e  utiliza  as  estruturas  de
almacenamento   nalgunha  aplicación
tendo en conta as súas características.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de
mediana  complexidade  usando  elementos
gráficos e relacionándoos entre si para dar
resposta a problemas concretos. 

Todas as avaliacións. Realiza  diagramas de  fluxo  que  resolven
algoritmos sinxelos.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.3.1.  Elabora  programas  de
mediana complexidade utilizando contornos
de programación.

Todas as avaliacións. Realiza programas sinxelos en linguaxe C
e en Scratch.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.4.1.  Elabora  programas  de
mediana  complexidade  definindo  o
fluxograma correspondente e  escribindo o
código correspondente. 

Todas as avaliacións. Transforma  os  diagramas  de  fluxo  que
resolven algoritmos sinxelos no seu código
correspondente.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.4.2.  Descompón  problemas  de
certa  complexidade  en  problemas  máis
pequenos  susceptibles  de  seren
programados como partes separadas.

2ª e 3ª avaliación. Programa  a  resolución  dun  problema  de
complexidade media ao descompoñelo en
problemas máis pequenos e por tanto máis
doados de seren programados.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.5.1. Obtén o resultado de seguir un
programa escrito nun código determinado,
partindo de determinadas condicións.

Todas as avaliacións. Acada  o  resultado  que  se  obtería  na
execución de programas de complexidade
media a partir da análise do código cunhas
condicións determinadas.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.5.2.  Optimiza  o  código  dun
programa  dado  aplicando  procedementos

2ª e 3ª avaliación. Aplica procedementos de depuración para
optimizar  o  código  de  programas  de

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución Procedementos e
instrumentos de avaliación

de depuración. dificultade media-baixa.

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

2

TIC2B2.1.1.  Deseña páxinas  web e blogs
con ferramentas específicas analizando as
características  fundamentais  relacionadas
coa súa accesibilidade e a súa usabilidade,
tendo  en  conta  a  función  á  que  está
destinada.

Todas as avaliacións. Deseña  un  blog  e  unha  páxina  web  e
modificaos traballando cunha linguaxe de
marcaxe acadando un bo resultado que dé
resposta  aos  fins  para  os  que  foron
creados.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as
posibilidades de colaboración que permiten
as tecnoloxías baseadas na web 2.0.

Todas as avaliacións. Realiza  traballos  en  colaboración  con
outros/as  compañeiros/as  nos  que  utiliza
algunhas das ferramentas da web 2.0.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

TIC2B2.3.1.  Explica  as  características
relevantes  da  web 2.0  e  os  principios  en
que esta se basea.

1ª avaliación. Enumera  as  características  principais  da
web 2.0 e os principios en que se basea e
utiliza  parte  das  posibilidades  que  nos
oferta.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

Bloque 3. Seguridade

3 TIC2B3.1.1.  Elabora  un  esquema  de
bloques cos elementos de protección física
fronte  a  ataques  externos  para  unha
pequena  rede,  considerando  tanto  os
elementos de hardware de protección como
as  ferramentas  de  software  que  permiten
protexer a información.

3ª Avaliación. Realiza  un  esquema  de  bloques  cos
principais  elementos  de  hardware  e  de
software necesarios nunha pequena rede
para acadar e protexer a información. 

Probas escritas.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

TIC2B3.2.1.  Selecciona  elementos  de 3ª Avaliación. Relaciona  os  ataques  máis  comúns  co Probas escritas.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución Procedementos e
instrumentos de avaliación

protección  de  software  para  internet
relacionándoos cos posibles ataques.

software que dá resposta a cada un deles. Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

TIC2B3.2.2.  Elabora  un  esquema  de
bloques cos elementos de protección física
fronte  a  ataques  externos  para  unha
pequena rede, considerando os elementos
de hardware de protección

3ª Avaliación. Realiza  un  esquema  de  bloques  cos
principais  elementos  de  hardware  nunha
pequena  rede  para  acadar  e  protexer  a
información. 

Probas escritas.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

TIC2B3.2.3.  Clasifica  o  código  malicioso
pola  súa  capacidade  de  propagación  e
describe  as  características  de  cada  un,
indicando sobre que elementos actúan.

3ª Avaliación. Describe  as  principais  características  e
clasifica o código malicioso máis común e
sinala sobre que elementos actúa.

Probas escritas.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

6. Concrecións metodoloxícas da materia

Tras a detección de coñecementos previos, a estratexia para comezar a impartir os temas será expositora, coa explicación dos aspectos teóricos
fundamentais  de  cada  unidade  e  a  realización  dunhas  prácticas  sinxelas  polos  alumnos  para  asimilar  os  contidos.  Tras  esta  fase  inicial  a
metodoloxía será inminentemente práctica, os alumnos levarán a cabo unhas actividades mais complexas e globais con aplicación reais nas que
utilizarán o aprendido previamente.

Cando se observe na detección de coñecementos previos que algún grupo xa ten un nivel medio-avanzado do tema, se lles plantexará actividades
de máis nivel que o resto da clase para non perder a súa motivación. 

7. Materiais e recursos didácticos

Os materiais didácticos da materia de programación proporcionanse e están dispoñibles para todo o alumnado matriculado na materia na aula virtual
do centro e nun curso coa mesma denominación que a materia. A este respecto, ó comezo de curso a todo o alumnado facilitaraselle un nome de
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usuario e un contrasinal para poder a este curso. En caso de precisar de documentación impresa esta será facilitada ou ben polo profesor da materia
ou será depositada na fotocopiadora do centro para que o alumnado poida ter unha copia da mesma. 

8. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación é continua e a porcentaxe de valoración de cada bloque é a seguinte:

Asimilación dos contidos e adquisición de competencias Actitude
90% 10%

- Probas escritas.
- Notas e observación diaria na clase.
- Probas prácticas de manexo de software na aula.

- Observación  diaria  na
clase.

A avaliación dos contidos desta área efectuarase mediante a observación sistemática do traballo do alumno na clase, exames escritos e 
traballos, nos que o alumno deberá demostrar tanto o dominio de conceptos coma o de destrezas básicas da área. Tamén é obrigatorio o uso de 
ferramentas TIC, tanto para entregar traballos como para acceder os contidos da materia.

A nota final en cada avaliación será, polo tanto, a suma de tres apartados diferentes:

• Exames: Haberá un exame ou dous por avaliación, non teñen por qué ser en formato papel. Terá que ter un mínimo dun catro en cada un dos
exames para facer media cos outros apartados computables.

• Traballos: Haberá un mínimo dun traballo en cada avaliación. É obrigatoria a presentación de todos e cada un dos traballos para superar a 
avaliación.

• Actitude: Neste apartado se valorará directamente o traballo feito na clase e o comportamento do alumno. 

Todos estes apartados deberan superarse por separado para acadar unha avalición positiva, se algún de eles non se supera a nota non será 
superior a un 4. 

Para superar a asignatura ao final do curso, os alumnos deberán ter aprobadas todas e cada unha das avaliacións, e a nota final será a media de 
todas as avaliacións. 

Explicados xa os procedementos e instrumentos, procederase a continuación a valorar cuantitativamente os diferentes instrumentos e a súa 
contribución á nota final. As aportacións cuantitativas para a nota final da avaliación se repartirá nos seguintes tres apartados:
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Para a cualificación do alumnado seguiremos o seguinte criterio:

• Os exames escritos ou prácticos representan o 40% da nota global.

• Os traballos dos alumnos representan o 50% da nota global.

• O comportamento, traballo diario e actitude na aula representan un 10% da nota global.

Farase unha recuperación de cada avaliación. Nesta recuperación os alumnos recuperarán soamente as unidades que teñan suspensa da
avaliación. Si a nota do exame é superior a 4 farase a media co outro exame da avaliación correspondente. A nota final do alumno en xuño será a
nota media de cada unha das avaliacións. Para aprobar en xuño terá que ter unha calificación igual ou superior a 5. 

A nota final de setembro será únicamente a nota do exame. Para superar a materia a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Á hora de cualificar terase tamén en conta o seguinte: 

• Si un alumno copia nun exame, terá automaticamente suspensa a avaliación. 

• Cada vez que os alumnos se retrasen na entrada a clase ou falten de xeito inxustificado, se avaliará negativamente no apartado ACTITUDE. 

• Os traballos presentados fora de prazo non se recollerán e automaticamente, o alumno recibirá unha cualificación de cero no apartado 
TRABALLO. 

• As chamadas de clase computarán no apartado ACTITUDE.

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente

Avaliación do proceso de ensino

Para avaliar o proceso de ensino establecemos os seguintes indicadores de logro por niveis: 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

Bloque 1. Programación

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións
tendo en conta as súas características.

Identifica e utiliza as estruturas de almacenamento en diferentes aplicacións tendo en
conta as súas características.

TIC2B1.2.1.  Elabora  diagramas  de  fluxo  de  mediana  complexidade  usando
elementos gráficos e relacionándoos entre si  para dar resposta a problemas

Realiza diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media.

Páxina 14 de 20



ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

concretos. 

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos
de programación.

Realiza programas de complexidade media en linguaxe C e en Scratch.

TIC2B1.4.1.  Elabora  programas  de  mediana  complexidade  definindo  o
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 

Transforma os diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media no
seu código correspondente.

TIC2B1.4.2. Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis
pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas.

Programa a resolución diferentes problemas de complexidade media ao descompoñelos
en problemas máis pequenos e por tanto máis doados de seren programados.

TIC2B1.5.1.  Obtén  o  resultado  de  seguir  un  programa  escrito  nun  código
determinado, partindo de determinadas condicións.

Acada o resultado que se obtería na execución de programas de complexidade media e
alta a partir da análise do código cunhas condicións determinadas.

TIC2B1.5.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de
depuración.

Aplica procedementos de depuración para optimizar o código de programas de dificultade
media.

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

TIC2B2.1.1.  Deseña  páxinas  web  e  blogs  con  ferramentas  específicas
analizando as características fundamentais relacionadas coa súa accesibilidade
e a súa usabilidade, tendo en conta a función á que está destinada.

Deseña  un  blog  e  unha  páxina  web  de  complexidade  media  e  modificaos
traballando  cunha  linguaxe  de  marcaxe  acadando  un  bo  resultado  que  dé
resposta aos fins para os que foron creados.

TIC2B2.2.1.  Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que
permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0.

Realiza traballos en colaboración con outros/as compañeiros/as nos que utiliza
moitas das ferramentas da web 2.0.

TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en
que esta se basea.

Enumera e analiza as características principais da web 2.0 e os principios en
que se basea e sácalle o máximo rendemento ás posibilidades que nos oferta.

Bloque 3. Seguridade

TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware e  de
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

fronte  a  ataques  externos  para  unha  pequena  rede,  considerando  tanto  os
elementos de hardware de protección como as ferramentas de software que
permiten protexer a información.

software necesarios nunha pequena rede para acadar protexer a información. 

TIC2B3.2.1.  Selecciona  elementos  de  protección  de  software  para  internet
relacionándoos cos posibles ataques.

Relaciona todo tipo de ataques co software que dá resposta a cada un deles.

TIC2B3.2.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física
fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando os elementos
de hardware de protección

Realiza  un  esquema  de  bloques  con  todos  os  elementos  de  hardware
necesarios nunha pequena rede para acadar protexer a información. 

TIC2B3.2.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación e
describe as características de cada un, indicando sobre que elementos actúan.

Describe todas as características e clasifica o código malicioso e sinala sobre
que elementos actúa.
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Avaliación da práctica docente

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de traballo.
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada grupo.
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula-taller.
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe
• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado

• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de conxunto ao comezo de cada bloque de contidos
e de cada sesión de traballo.
• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula-taller.
• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novedosos.
• Fomenta un bo ambiente na aula-taller.
• Promove a participación activa do alumnado.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.
• Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de prácticas e proxectos.
• Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novedosos que motiven ao alumnado.

Traballo na aula-taller

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
• Resolve as dúbidas do alumnado.
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e a adquisición das 
competencias clave.

Avaliación do proceso de ensino-
aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e actividades en xeral.
• Establece medidas que permitan introducir melloras.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe 
introducir melloras.
• Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.
• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven durante as sesións de traballo.
• Favorece os procesos de autoavaliación.
• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
• Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos.
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10. Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias pendentes

Dado que é unha materia de 2º de Bacharelato non pode ser unha materia pendente.

11. Procedementos para acreditar os coñecementos previos

Nas primeiras exposicións grazas á interacción co alumnado poderemos coñecer o seu nivel inicial tanto no aspecto dos contidos teóricos como de
dominio do diferente software e isto terase en conta para establecer o nivel de partida de impartición da materia.

12. Medidas de atención á diversidade

Unha vez realizada a avaliación inicial  e ante as dificultades individuais o ou grupais detectadas poderase adecuar as agrupacións á hora do
desenvolvemento  dos proxectos e  das prácticas  en parella,  graduar  o  nivel  de  dificultade de ditas  actividades e prestar  unha atención máis
individualizada a aqueles alumnos/as que amosen máis carencias á hora de asimilación de contidos. 

13. Concreción dos elementos transversais

Dos elementos transversais que sinala o artigo 4 do Decreto 86/2015  do 25 de xuño no que se establece o currículo de Bacharelato na materia de
TIC II traballaremos especialmente a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da
comunicación e o emprendemento. 

14. Actividades complementarias e extraescolares

Visita á unha Escola de Enxeñaría dos campus cercanos a Santiago.

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didactica e procesos de mellora

Realizarase a avaliación da programación nos seguintes períodos de tempo:

Mensualmente: Revisarase a temporización da programación así como a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos
grupos, adaptando esta á diversidade do alumnado.

Ao final de cada trimestre: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos
grupos, e o grado de cumprimento de obxectivos e de adquisición de competencias. Revisarase a programación e anotaranse as modificacións nas
actas do Departamento.
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Ao final do curso: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos, e
o grado de cumprimento de obxectivos e de adquisición de competencias. Revisarase a programación e anotaranse as modificacións na memoria
final  do Departamento e teranse en conta para a programación do curso seguinte.
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