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

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

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

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

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

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

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

  
B3.1.1.Ser capaces de transmitir información con ferramentas en liña como blogs Elabora e configura un blog propio atendendo aos requerimentos 
B3.1.2.Saber localizar información relacionada co mundo físico que nos rodea a través das 
ferramentas de procura de información, manexando fontes de información presentes na 
sociedade tecnolóxica 
 

Busca información na rede axeitada ao que quere atopar 

B3.1.4. Comprender e manexar variadas ferramentas de teletraballo e aprendizaxe a distancia, 
de video, son e texto 

Manexa ferramentas de videoconferencia, comunicación por aplicacións informáticas de son, e 
comparte recursos con google drive. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
-Tarefas entregadas polo alumnado na Aula Virtual, Hangouts, Email, Skype 
 
-Proba presencial  se se  puidese levar a cabo, segundo evolucione a 
situación sanitaria 
 
NOTA: A falta de entrega dun traballo ou proba proposta só  se considerará 
xustificada nos casos que establece a normativa legal, tendo o alumnado 
que aportar a documentación axeitada para xustificalo, para que se lle repita 
a proba 

 

Instrumentos: 
- Poden ser variados: cuestionarios, boletíns de exercicios, exercicios de 
comunicación online coa profesora e cos compañeiros,  traballos… 

 

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso é: 
Hai que distinguir dous casos: 
 
1.ALUMNADO QUE APROBOU A  1ª E 2ª AVALIACIÓN: 
A súa nota será a media das dúas avaliacións truncadas. Se fan todas as 
tarefas aceptablemente dentro do prazo fixado súbeselle a nota ata dous 
puntos. 
  
 
2.ALUMNADO COA PRIMEIRA E/OU SEGUNDA AVALIACIÓN  SUSPENSA: 
Non hai alumnado neste caso, todos teñen as dúas avaliacións superadas 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba obxectiva escrita e/ou co ordenador, presencial 
ou telemática, segundo a situación sanitaria presente no momento da 
devandita proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado coa materia pendente  
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Boletíns de exercicios de repaso  de temas vistos nos dous primeiros 
trimestres e cuestionarios da mesma materia. 
Actividades de ampliación: utilización de ferramentas telemáticas para 
traballo e aprendizaxe 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

ALUMNADO CON CONECTIVIDADE 
Realización de videochamadas entre a profesora e o grupo, e emprego 
da Aula Virtual do Centro. 
Cando é necesario se proporcionan vídeo titoriais de exercicios 
resoltos para repasar a materia. 
As tarefas se entregan e se recollen a través da aula virtual, e as 
dúbidas se resolven a través da aula virtual,  mail ou de 
videoconferencia (Skype, Webex…). 
 
ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE: 
Todo o alumnado deste grupo ten conectividade suficiente para 
empregar as plataformas citadas 

Materiais e recursos Ordenador, tablet ou teléfono móbil con acceso a internet 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Publicación na Aula Virtual no curso correspondente. Mensaxe no 
Foro de Novas informando da publicación da actualización da 
Programación. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 

CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II 
DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA 
DATA: 06/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA 
DIÉGUEZ 

CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 

COMUNICACIÓN II 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA 
DIÉGUEZ 

CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 

COMUNICACIÓN II 
 

  

 

  

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
COMUNICACIÓN II 

 

  

 

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

Unidade didáctica 1: Introdución, evolución e funcionamento de internet 
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. 

Unidade didáctica 2: Xestión de contidos 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. 

Unidade didáctica 3: Linguaxes de marcaxe para a creación de contidos 
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. 

Unidade didáctica 4: Diagramas de fluxo 

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. 

Unidade didáctica 5: Programación estruturada e modular 
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. 

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

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade definindo o 
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 
TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis 
pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas 

B3.2. Utilizar contornos de programación para deseñar programas que 
resolvan problemas concretos. 

TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando 
contornos de programación. 

Ampliación de elementos mínimos esenciais abordados telemáticamente despois que se decretara o estado de alarma 
Unidade didáctica 6: Depuración, probas optimización, e documentación do software 
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B1.4. Depurar programas informáticos, optimizándoos para a súa 
aplicación. 

TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos 
de depuración. 

Unidade didáctica 7: Seguridade física 

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. 

Unidade didáctica 8: Seguridade lóxica 
B1.5. Analizar a importancia da protección da información na sociedade 
do coñecemento, valorando as repercusións de tipo económico, social 
ou persoal. 

TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación e 
describe as características de cada un, indicando sobre que elementos 
actúan. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 

Se emprega o seguimento sistemático do alumnado mediante a 

observación da participación dos foros da aula virtual e a revisión das 

tarefas propostas na aula virtual, realizando preguntas directas sobre os 

temas que se tratan. 

Antes do final do curso se farán probas específicas para o alumnado que 

teña a primeira avaliación, a segunda ou ambas suspensas. 

Instrumentos: 

 

Proba escrita teórico/practica referente aos estándares de aprendizaxe e 

competencias imprescindibles impartidos nas sesións presenciais e que 

foron anteriormente citados neste documento 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Para obter unha avaliación positiva na materia é preciso obter unha nota 

de polo menos 5 puntos sobre 10 en cada unha das unidades didácticas  

abordadas antes de que se decretada o estado de alarma. 

 

A nota global obterase a partires das notas acadadas en cada unidade 

didáctica tendo en conta a seguinte ponderación: 

 

1ª avaliación: 

Unidade didáctica 1: 15% 

Unidade didáctica 2: 15% 

Unidade didáctica 3: 20% 

 

2ª avaliación: 

Unidade didáctica 4: 25% 

Unidade didáctica 5: 25% 

 

As actividades realizadas despois de que se decretara o estado de alarma 

servirán para incrementar a nota final, ata un máximo de dous puntos 

(ver táboa de puntuación), do alumnado que obtivera unha avaliación 

positiva da materia (obter unha nota de polo menos 5 puntos sobre 10 en 

cada unha das unidades didácticas abordadas antes de que se decretada 

o estado de alarma) que as desenvolvera satisfactoriamente (no caso de 

detectarse fraude académico, as actividades plaxiadas non se terán en 

conta). 

 

Táboa de puntuación de tarefas realizadas durante o estado de alarma 
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Nota media Puntos a sumar 

Nota < 5 0 

Nota >= 5 e < 6 0,5 

Nota >= 6 e < 7 1 

Nota >= 7 e < 9 1,5 

Nota >= 9 2 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita teórico/practica referente aos estándares de aprendizaxe e 

competencias imprescindibles impartidos nas sesións presenciais e que 

foron anteriormente citados neste documento 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Os criterios de avaliación son os que se atopan recollidos na táboa 1:  
“Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles”  do presente 

documento. 

Criterios de cualificación: 

 

Son os mesmos que os recollidos na sección avaliación da táboa 2 

(Avaliación e cualificación) do presente documento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

Proba escrita teórico/practica referente aos estándares de aprendizaxe e 

competencias imprescindibles impartidos nas sesións presenciais e que 

foron anteriormente citados neste documento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Se propoñen actividades para cada unidade didáctica especificamente 

deseñadas para a súa elaboración telemática, tendo presente a adaptación 

en tempo e recursos nos que se inclúe: 

• Boletíns de actividades 

• Vídeos 

• Cuestionarios 

• Foros 

• Mensaxería 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado dispón dos medios necesarios para o seguimento online das 

actividades que se proponen. 

Esta materia se organiza en 3 sesións semanais, repartidas entre luns (1 

sesión), mércores (1 sesión) e venres (1 sesión) e se segue respectando o 

horario que estaba asignado dende principio de curso. 

Cunha antelación mínima de 24 horas á sesión de clase se publica na aula 

virtual a programación de actividades para videira sesión de TICII. Na 

programación das actividades se especifica o material do que se vai facer uso 

(apuntamentos, vídeos...), procedemento a seguir, e as tarefas e casos 

prácticos que se deben completar. Ademais, se habilita un cartafol específico 

para a entrega de cada tarefa. Despois da súa revisión se inclúen os 

correspondentes comentarios da corrección na sección “comentarios” da 

aula virtual no cartafol individual de entrega de cada alumno. 

Para cada unidade didáctica se habilita un foro de consultas para poder 

plantexar calquera consulta ou dúbida. Ademais, se emprega o sistema de 

mensaxería da aula virtual e o correo electrónico para resolver a maior 

brevidade posible cantas consultas ou dúbidas poidan xurdir. 

Materiais e recursos 
Material “Tecnoloxías da Información e Comunicación II” proporcionado na 

aula virtual do centro.  Mensaxería, correo electrónico, actividades, 

cuestionarios, materiais didácticos orientados a cada sesión de clase, 

vídeos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O presente documento se publicará na aula virtual do centro do 

mesmo xeito que o modelo de programación destinado ao alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


