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1. PRESENTACIÓN 
 
1.1. Departamento e materias 

 
O Departamento de Informática está formado por cinco membros. Dous deles impartirán docencia 
no presente curso en Bacharelato, sendo Juan Luis Miguéns Ramos e Javier Chamosa Leira os 
docente que impartirán TIC I en 1º Bacharelato.  
 
A materia tecnoloxías da información e da comunicación I de 1º de bacharelato ten unha carga 
lectiva de 2 sesións semanais. O alumnado dividirase en 2 grupos. No caso de que se produza 
confinamento polo COVID-19 o alumnado poderá seguir a materia a través da aula virtual do IES 
Monte da Vila. 

 
 

1.2. Medios 
 

O I.E.S. Monte da Vila dispón de varias aulas de informática. Toda a carga horaria da materia 
indicada no apartado anterior será impartida nunha delas (INFO-1), a cal se atopa dotada de todo 
o equipamento necesario para o seu correcto desenvolvemento. 
 
Tamén dispón dunha aula virtual onde se atopan todas as materias que se impartirán neste curso 
académico. O curso tecnoloxías da información e da comunicación I de 1º de bacharelato chámase 
TIC I 21-22 e alí atoparase todos os contidos, FOROS, tarefas, … que impartirán o longo do curso 
académico.  
 
No caso de que se produza confinamento polo COVID-19 o alumnado poderá seguir a súa 
formación a través da aula virtual do centro e mediante clases virtuais coa plataforma CISCO 
WEBEX MEETINGS. 
 
 
 
1.3. Marco legal 

 
A presente programación didáctica deste departamento foi redactada de acordo coa lexislación 
educativa vixente. Máis concretamente, inspírase nos seguintes documentos legais: 
 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
 

 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. 
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 Corrección de erros á Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento, no curso académico 2019/2020, do currículo establecido no Decreto 
86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e de bacharelato nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

 ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das 
materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 
 

 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 
 

 ORDE do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 
 

 Orde do DOG nº 189  publicada pola Xunta de Galicia o 17 de Setembro do 2020 pola que 
se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/2021 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na comunidade autónoma de Galicia. Nesta orden aparecen 
as normas adoptadas as medidas preventivas adoptadas en materia da saúde pública en 
consecuencia da evolución da pandemia  COVID-19. 

 
 
 

2. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN I.1º BACHARELATO 
 
A presente programación toma como referencia o 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. 
 
 
2.1. Introdución e contextualización 

 
A materia Tecnoloxías da Información e da Comunicación I de 1º Bacharelato enmárcase nun 
bloque de tres cursos, 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato, con materias dedicadas ao estudo dos 
equipamentos e as ferramentas informáticas. Por outra banda, trátase dunha materia específica 
que ten o carácter de optativa para o alumnado. Polo tanto, no deseño do seu currículo debe terse 
en conta que algúns dos alumnos matriculados terán cursado previamente a materia de 4º, 
mentres que outros non.  
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Do mesmo xeito, algúns destes alumnos matricularanse probablemente o próximo cursona 
materia TIC II de 2º de Bacharelato, mentres que para outros este será o seu último contacto con 
esta disciplina. 
 
Tendo en conta isto, o currículo da materia TIC de 1º de Bacharelato contén elementos comúns 
aos vistos en 4º, coma o manexo de ferramentas ofimáticas ou do sistema operativo, pero con un 
nivel de afondamento maior, dentro das limitacións que impón unha carga lectiva de só dúas 
horas a semana. Por outra banda, incorpora novos elementos que requiren un maior grao de 
madurez, como o estudo das redes informáticas. 
 
Tamén se inclúe un bloque de programación, enfocado a todo o alumnado con independencia do 
seu perfil académico. Trátase de desenvolver pautas de razoamento e metodoloxías de traballo 
que poden servir para moitos ámbitos ademais do da programación. Ao mesmo tempo, ponse de 
manifesto o funcionamento interno de aplicacións como as que usamos a diario. Este bloque 
tamén está pensado como unha introdución ás TIC de 2º Bacharelato, no que a Programación ten 
un peso moi importante e se abarcan contidos máis técnicos. 
 
Aínda que con esta materia se pretende que o alumnado teña unha visión de conxunto sobre a 
importancia das TIC na sociedade actual, a súa capacidade transformadora e o potencial que 
ofrece para o emprendemento, o seu obxectivo primordial é acadar que cada alumno se enfronte 
a un equipo ou unha aplicación informática sen medo, de maneira eficaz e sendo consciente das 
posibilidades que se abren diante de él. 
 
 
 
2.2.  Obxectivos para o curso 

 
Para a materia optativa Tecnoloxías da información e das comunicacións de 1º Bacharelato 
establécense os seguintes obxectivos: 
 
 Adquirir unha visión de conxunto sobre as tecnoloxías da información e os principios básicos 

polos que se rexen. 
 Identificar os compoñentes básicos dun computador e comprender o seu funcionamento. 
 Desenvolver habilidades no manexo de distintas aplicacións e sistemas operativos, 

fomentando a autoaprendizaxe. 
 Aprender a utilizar determinadas aplicacións informáticas como ferramentas para a 

resolución de problemas do ámbito académico ou cotiá do alumno. 
 Adquirir experiencia no manexo de ferramentas para a creación de contidos ben 

presentados de maneira eficaz. 
 Xestionar unha rede doméstica ou de área local, identificando os seus constituíntes e os 

parámetros de configuración. 



Programación Didáctica TIC I – 1º BAC 

IES Monte da Vila, O Grove,  5 
 

 
 
  Adquirir hábitos seguros de uso de Internet, tanto no intercambio de información como no 

uso dos servizos que ofrece. 
 Valorar as implicacións das tecnoloxías da información e da comunicación na sociedade 

actual. 
 Representar algoritmos sinxelos e implementalos mediante unha linguaxe de programación. 
 Deseñar e crear aplicacións informáticas sinxelas que realicen unha determinada tarefa. 

 
 
2.3.  Metodoloxía de traballo 

 
O desenvolvemento do currículo da materia Tecnoloxías da Información e da Comunicación I 
organízase en unidades didácticas, co fin de estruturar o proceso de aprendizaxe e o 
procedemento de cualificación. Cada unidade didáctica comprende un conxunto de actividades 
encamiñadas a traballar as competencias clave a través dunha serie de contidos e ao longo dun 
número determinado de sesións. De igual xeito, forman parte de cada unidade didáctica as 
actividades deseñadas para avaliar as aprendizaxes dos alumnos de acordo cos estándares de 
aprendizaxe. 
 
Os contidos e o conxunto de tarefas de cada unidade didáctica pódense atopar e descargar na aula 
virtual do centro. No caso de que o alumnado non poida asistir a clase ou que lle  urxan dúbidas 
traballando na súa casa pode empregar o FORO da aula virtual, alí resolveranse todas as dúbidas.  
 
O currículo de TIC I de 1º de Bacharelato desenvolverase a través das seguintes unidades 
didácticas: 

 Unidade 1. Arquitectura de computadores e sistemas operativos 
 Unidade 2. Elaboración de documentos e presentacións 
 Unidade 3. Follas de cálculo e bases de datos 
 Unidade 4. Redes de ordenadores 
 Unidade 5. Deseño gráfico 
 Unidade 6. Vídeo dixital 
 Unidade 7. Programación 
 Unidade 8. A sociedade da información 

 
Os contidos, competencias clave, estándares de aprendizaxe, mínimos esixibles e instrumentos de 
avaliación que compoñen cada unidade descríbense no apartado Bloques de contido, ao igual que 
a secuencia das unidades didácticas ao longo do curso. 
 
As clases desenvolveranse con carácter xeral nunha aula de informática equipada co número 
suficiente de equipos para que cada alumno poida dispoñer do seu propio ordenador. Estes 
equipos estarán conectados en rede e a internet, e contarán cos requirimentos de hardware e as 
ferramentas de software precisas para desenvolver os contidos da presente programación. 



Programación Didáctica TIC I – 1º BAC 

IES Monte da Vila, O Grove,  6 
 

 
 
A metodoloxía de traballo desta materia ten como eixe central a participación activa do alumnado 
a través das actividades prácticas que se van propoñendo ao longo de cada unidade didáctica. 
Usando os recursos multimedia da aula (canón proxector) o profesor guiará aos alumnos na 
realización destas tarefas.  
 
Con esta metodoloxía preténdese ademais que poidan coexistir diferentes ritmos de traballo na 
aula, atendendo ás diferenzas de nivel na competencia dixital do alumnado. Neste sentido, 
proporanse actividades obrigatorias, relacionadas cos estándares de aprendizaxe mínimos que 
todos os rapaces e rapazas deben acadar, e actividades de afondamento, opcionais, para os 
alumnos que traballan a un ritmo máis alto. 
 
 

 
2.4.  Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
Os procedementos e instrumentos empregados para avaliar a consecución dos obxectivos 
previstos son os que se indican a continuación: 
 
Ordinarios 
 
A avaliación do alumnado da materia Tecnoloxías da Información e das Comunicacións I será 
continua ao longo do curso e tomará como referencia os criterios sinalados no apartado 
correspondente da presente programación. O procedemento de avaliación centrarase no 
desenvolvemento práctico dos contidos a través dos seguintes instrumentos: 
 

A) Tarefas prácticas que impliquen a utilización das ferramentas e o equipamento informático 
obxecto de estudio. 
 

B) Boletíns de exercicios. 
 

C) Exames individuais. Os alumnos realizarán polo menos un exame por trimestre. Estes 
exames terán por obxecto valorar tanto os coñecementos teóricos dos alumnos como a 
súa aplicación en casos prácticos. Por este motivo, con carácter xeral, implicará a 
utilización do ordenador. 
 

D) Observación do comportamento e actitude, con especial atención ao uso do equipamento 
informático que o centro pon á súa disposición. 

 
O uso duns ou outros instrumentos de avaliación dependerá en cada unidade ou avaliación da 
temporalización, do grao dea afondamento nos contidos abordados e dos recursos dispoñibles. 
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Para o alumnado que non superen a materia na convocatoria ordinaria,terán dereito a realizar 
unha proba de carácter teórico-práctico na convocatoria extraordinaria a finais de xuño (antigua 
convocatoria de setembro). Esta proba terá como referencia os contidos mínimos da materia. 
 
2.5.  Bloques de contido 

 
A continuación especifícase, para cada un dos bloques que conforman o currículo, a relación de 
contidos que o integran. Ademais, explícase de que maneira estes contidos contribuirán ao 
desenvolvemento das competencias clave do alumnado, con que criterios xerais se avaliarán estas 
competencias, cales son os estándares de aprendizaxe que se empregarán para medir de maneira 
concreta o logro ou rendemento acadado, e de que maneira se avaliarán. 
 
 
2.5.1.  A sociedade da información e o computador  
 
Contidos 
 

• Concepto de sociedade da información. 
• O sector das TIC: composición e características. 

 
Criterios de avaliación para este bloque 
 

• 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. 

 
Estándares de aprendizaxe, competencias asociadas e instrumentos de avaliación empregados: 
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Temporalización 
 
Os contidos deste bloque e os seus respectivos estándares de aprendizaxe traballaranse nas 
unidades didácticas sombreadas no calendario de desenvolvemento da  programación: 
 
 
 
 Semana Sesións por unidade didáctica (2 sesións semanas) 

Setembro 
1 

Unidade 1: Arquitectura de computadores 
2 

Outubro 

3 
4 
5 

Unidade 2: Elaboración de documentos e presentacións 
6 
7 

Novembro 

8 
9 

Unidade 3: Follas de cálculo e bases de datos 

10 
11 

Decembro 
12 
13 
14 

Xaneiro 

14 
Unidade 4: Redes de ordenadores 16 

17 
18 

Unidade 5: Deseño gráfico 
Febreiro 

19 
20 
21 
22 

Marzo 
23 

Unidade 6: Vídeo dixital 24 
25 

Abril 

26 

Unidade 7: Programación 

27 
28 
29 

Maio 

30 
31 
32 
33 

Xuño 
34 

Unidade 8: A sociedade da información e o computador 
35 
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2.5.2.  Arquitectura de computadores 
 

Contidos 
 
 Bloques funcionais dun sistema microinformático e compoñentes de cada bloque funcional. 
 Compoñentes dos sistemas microinformáticos 
 Periféricos básicos 
 Dispositivos de almacenamento: características e tipos. 
 Dispositivos de memoria: características e tipos. 
 Sistema operativo: elementos e estrutura. Clasificación, funcións e procesos do sistema 

operativo. Sistemas operativos actuais. 
 Instalación e actualización de sistemas operativos e de aplicacións de software. 

 
Criterios de avaliación para este bloque 
 
 Configurar computadores e equipamentos informáticos identificando os subsistemas que os 

compoñen e relacionando cada elemento coas prestacións do conxunto, e describir as súas 
características. 

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

Estándares de aprendizaxe, competencias asociadas e instrumentos de avaliación empregados 
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Temporalización 
 
Os contidos deste bloque e os seus respectivos estándares de aprendizaxe traballaranse nas 
unidades didácticas sombreadas no calendario de desenvolvemento da programación: 
 
 
 Semana Sesións por unidade didáctica (2 sesións semanas) 

Setembro 
1 

Unidade 1: Arquitectura de computadores 
2 

Outubro 

3 
4 
5 

Unidade 2: Elaboración de documentos e presentacións 
6 
7 

Novembro 

8 
9 

Unidade 3: Follas de cálculo e bases de datos 

10 
11 

Decembro 
12 
13 
14 

Xaneiro 

14 
Unidade 4: Redes de ordenadores 16 

17 
18 

Unidade 5: Deseño gráfico 
Febreiro 

19 
20 
21 
22 

Marzo 
23 

Unidade 6: Vídeo dixital 24 
25 

Abril 

26 

Unidade 7: Programación 

27 
28 
29 

Maio 

30 
31 
32 
33 

Xuño 
34 

Unidade 8: A sociedade da información e o computador 
35 
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2.5.3.  Software para sistemas informáticos 
 
Contidos 
 
 Deseño e utilización de bases de datos sinxelas. 
 Elaboración de documentos mediante procesadores de texto. 
 Elaboración de presentacións. 
 Presentación ao público: conexión a un proxector e configuración. 
 Resolución de problemas mediante follas de cálculo. 
 Deseño e edición de imaxes en 2D e 3D. 
 Creación de contidos audiovisuais. Elaboración de guións, captura de son e de imaxes, 

edición e montaxe. 
 As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. Dereitos que amparan as 

producións alleas. 
 
 
Criterios de avaliación para este bloque 
 
 Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución de 

problemas específicos. 
 
Estándares de aprendizaxe, competencias asociadas e instrumentos de avaliación empregados 
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Temporalización 
 
Os contidos deste bloque e os seus respectivos estándares de aprendizaxe traballaranse nas 
unidades didácticas sombreadas no calendario de desenvolvemento da programación: 
 

 Semana Sesións por unidade didáctica (2 sesións semanas) 

Setembro 
1 

Unidade 1: Arquitectura de computadores 
2 

Outubro 

3 
4 
5 

Unidade 2: Elaboración de documentos e presentacións 
6 
7 

Novembro 

8 
9 

Unidade 3: Follas de cálculo e bases de datos 

10 
11 

Decembro 
12 
13 
14 
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14 
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17 
18 

Unidade 5: Deseño gráfico 
Febreiro 

19 
20 
21 
22 

Marzo 
23 

Unidade 6: Vídeo dixital 24 
25 

Abril 

26 

Unidade 7: Programación 

27 
28 
29 

Maio 

30 
31 
32 
33 

Xuño 
34 

Unidade 8: A sociedade da información e o computador 
35 
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2.5.4.  Redes de computadores 
 
Contidos 
 
 Configuración básica de redes locais: características, tipos, topoloxías e arquitecturas. 

Cables e conectores: características e tipoloxía. Normalización. 
 Elementos das redes de datos: situación, dispositivos e adaptadores de interconexión de 

redes con fíos e sen eles; configuración básica destes. 
 Despregamento de redes locais sen fíos: elementos, medios de transmisión, protocolos e 

recomendacións. Seguridade básica. 
 Niveis do modelo OSI: funcións dos niveis, os protocolos e os dispositivos. 

 
Criterios de avaliación para este bloque 
 

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

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

 Describir os niveis do modelo OSI, relacionándoos coas súas funcións nunha rede 
informática. 

 
Estándares de aprendizaxe, competencias asociadas e instrumentos de avaliación empregados 
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Temporalización 
 
Os contidos deste bloque e os seus respectivos estándares de aprendizaxe traballaranse nas 
unidades didácticas sombreadas no calendario de desenvolvemento da programación: 
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2.5.5.  Programación 
 

Contidos 
 
 Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado. 
 Identificación dos elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais. 
 Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo. 
 Uso de estruturas de control: operadores, condicións, bloques e estruturas de repetición. 
 Execución, proba, depuración e documentación de programas. 
 Identificación dos elementos da sintaxe da linguaxe. 

 
Criterios de avaliación para este bloque 
 
 Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis frecuentes que se presentan ao traballar 

con estruturas de datos. 
 Analizar e resolver problemas de tratamento de información, dividíndoos en subproblemas e 

definindo algoritmos que os resolven. 
 Analizar a estrutura de programas informáticos, identificando e relacionando os elementos 

propios da linguaxe de programación utilizada. 
 Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de 

programación. 
 Realizar pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e 

aplicalos á solución de problemas reais. 
 

Estándares de aprendizaxe, competencias asociadas e instrumentos de avaliación empregados 
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Temporalización 
 
Os contidos deste bloque e os seus respectivos estándares de aprendizaxe traballaranse nas 
unidades didácticas sombreadas no calendario de desenvolvemento da programación: 
 
 
 Semana Sesións por unidade didáctica (2 sesións semanas) 
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12 
13 
14 

Xaneiro 

14 
Unidade 4: Redes de ordenadores 16 

17 
18 

Unidade 5: Deseño gráfico 
Febreiro 

19 
20 
21 
22 

Marzo 
23 

Unidade 6: Vídeo dixital 24 
25 

Abril 

26 

Unidade 7: Programación 

27 
28 
29 

Maio 

30 
31 
32 
33 

Xuño 
34 

Unidade 8: A sociedade da información e o computador 
35 
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2.6.  Descrición das unidades didácticas 
 
Unidade 1. Arquitectura de computadores e sistemas operativos 
 
 Concepto de ordenador. 
 Arquitectura de ordenadores. Arquitectura Von Neumann. 
 Compoñentes físicos do ordenador. Correspondencia cos bloques lóxicos de funcionamento. 

Periféricos. 
 Identificación física dos compoñentes dun PC. 
 Concepto de sistema operativo. 
 Historia dos sistemas operativos. 
 Funcións do sistema operativo. Estrutura. 
 Proceso xenérico de instalación dun sistema operativo. Sistemas duais, particións, xestor de 

arranque. 
 Sistemas Windows. Configuración básica. Sistema de arquivos. Árbore de directorios. 
 Instalación de software e hardware. Contas de usuario. Configuración de rede. Seguridade e 

actualizacións automáticas. 
 Distribución GNU/Linux. Concepto de software libre. Distribucións. Contornos gráficos: 
 GNOME, KDE. Configuración básica. Sistema de arquivos. Árbore de directorios. 
 Instalación de software e hardware. Ferramentas administrativas básicas. Consola de 

comandos. Actualización de software. 
 
Unidade 2. Elaboración de documentos e presentación 
 
 Procesador de texto. Opcións de formato avanzadas: estilos, seccións, táboas de contido, 

maquetación. Inserción de imaxes. Creación de documentos en formato PDF. Alternativas de 
software para a edición de textos. 

 Presentacións dixitais. Criterios de deseño. Inclusión de contidos multimedia. Uso de 
hipervínculos. Transicións e efectos. Alternativas de software para a creación de 
presentacións. 

 
Unidade 3. Follas de cálculo e bases de datos 
 
 A folla de cálculo como ferramenta matemática, de organización e representación da 

información numérica. 
 O espazo de traballo. Control do formato da información. 
 As fórmulas e funcións. Sistematización de tarefas. 
 Filtros e opcións de autocompletado 
 Representación gráfica da información 
 A folla de cálculo como base de datos. Integración co procesador de textos. 
 Concepto de base de datos. Utilidade e aplicacións. 
 Alternativas de software para a creación e mantemento de bases de datos. 
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 Organización da información. Campos, rexistros, táboas. Relacións entre táboas. 
 Entrada e saída da información. Formularios e informes. 
 Tratamento da información. Consultas. 

 
Unidade 4. Redes de ordenadores 
 
 Concepto de rede informática. 
 Tipos de redes segundo extensión e topoloxía. 
 Redes con cable: compoñentes, montaxe e configuración. Vantaxes e inconvenientes. 
 Redes sen cable: compoñentes, montaxe e configuración. Vantaxes e inconvenientes. 
 Configuración da rede a nivel do sistema operativo. Protocolo TCP/IP. 
 Elementos e criterios de seguridade dunha rede de computadores. 
 Uso compartido de recursos e información. 

 

Unidade 5. Deseño gráfico 
 
 Tipos de imaxe dixital: vectorial, mapa de bits. 
 Ferramentas de deseño vectorial en 2D. Creación de texto, diagramas, logotipos e debuxos 

artísticos. Vectorización de mapas de bits. Alternativas de software de deseño gráfico. 
 Ferramentas de deseño vectorial en 3D. Modelado de figuras simples. Efectos de 

luz,texturas, posición da cámara. Renderizado. Creación de escenas fixas con texto e imaxes. 
 Introdución á animación 3D. 

 
Unidade 6. Vídeo dixital 
 
 Parámetros dos arquivos de vídeo dixital. Resolución, relación de aspecto, taxa de bits. 
 Formatos de compresión de vídeo dixital. 
 Reprodutores de vídeo dixital. Opcións de reprodución. 
 Ferramentas de edición de vídeo dixital. Importación de clips, audio e imaxes. Montaxe. 
 Inserción de efectos e transicións. Inserción de textos. 
 Exportación dun proxecto de vídeo. Publicación na rede. 

 
Unidade 7. Programación 
 
 Diagramas de fluxo. 
 Concepto de programa. Linguaxe de programación. 
 Programas interpretados e compilados. Código fonte e programa executable. 
 Estrutura dun programa. Sentenzas, funcións, variables, constantes, comentarios. 
 Estruturas de control: condicionais e bucles. 
 Contornos de programación. 
 Creación de programas sinxelos. 
 Introdución a unha linguaxe de programación. 
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Unidade 8. A sociedade da información 
 
 Tratamento da información ao longo da Historia. 
 Evolución de internet desde o nacemento da web ata a web 2.0. 
 A sociedade da información. Multiplicidade das fontes de información: buscadores, redes 
 sociais, xornais dixitais... Multiplicidade de vías de acceso á información: ordenador,teléfono 

móbil, dispositivos intelixentes... Multiplicidade de ferramentas para crear e 
 compartir contidos: aplicacións móbiles, almacenamento na nube... 
 A sociedade do coñecemento. Transformacións económicas e sociais experimentadas como 

consecuencia do acceso universal á información. Comercio electrónico, formación a 
distancia, novas formas de relación social, ocio na rede… 

 
 
2.7.  Materiais e recursos didácticos 

 
Materiais curriculares 
 
Con carácter xeral empregaranse materiais dixitais elaborados polo profesora da materia, tales 
como apuntes, boletíns de exercicios ou exemplos resoltos. Noutros casos utilizaranse os recursos 
dispoñibles na rede, así como os manuais de axuda que incorporan as propias ferramentas 
informáticas. Todos os materiais curriculares estarán dispoñibles para todo o alumnado na aula 
virtual do centro no curso denominado TIC I 2021-22.  
 

Libros de texto 
 
Non se utilizará un libro de texto específico para a materia. 
 
Recursos materiais 
 
As clases desenvolveranse nas aulas de informática do centro. Cada alumno contará co seu propio 
ordenador persoal con acceso: 

 a Internet. 
 as aplicacións software requiridas para levar a cabo os contidos. 
 a aula virtual onde o alumnado atopará todos os materiais curriculares que precisa. O 

alumnado poderá expresar a súas dúbidas e inquedanzas a través dos FOROS. Poderá e 
terá que entregar as tarefas que se levarán a cabo na aula a través da aula virtual. 

 
O profesor contará tamén con un ordenador persoal conectado ao canón proxector da aula, unha 
pizarra para dar explicacións prácticas das actividades e terá acceso continuo a aula virtual do 
centro para subir materiais, actividades, e resolver dúbidas do alumnado. 
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2.8.  Criterios de cualificación e promoción 
 
A ponderación de cada unha das actividades de avaliación na cualificación da avaliación trimestral, 
virá dado polas seguintes porcentaxes: 
 
Actividades Porcentaxe da cualificación trimestral 
Probas de control (exames) 60% 
Boletíns de exercicios e traballos prácticos 
realizados 

40% 

 
O alumnado que non acade 3 puntos sobre 10 nalgunha das probas escritas poderáselles esixir a 
realización de tarefas de reforzo relacionadas cos contidos desa proba, como condición para 
aprobara avaliación acorde coa ponderación sinalada na táboa anterior. 
A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións, tendo en conta as recuperacións, se 
fose o caso. 
 
2.9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino 
 
Competencia Indicadores de logro 

CCL 

• Responde ao que se pregunta de forma xustificada, con corrección gramatical, 
sen interferencias entre o galego e o castelán, tanto de forma oral como por 
escrito. 

• Redacta con corrección ortográfica e gramatical, con caligrafía lexible, sen 
interferencias entre o galego e o castelán. 

• Utiliza de maneira oportuna o vocabulario técnico relacionado cos contidos 
abordados neste curso. 

• Emprega con criterio os correctores ortográficos dos procesadores de texto. 

• Elabora imaxes dixitais descritivas dun proceso ou sistema. 

CMCCT 

• Interpreta correctamente a representación dun algoritmo mediante un 
diagrama de fluxo. 

• Realiza algoritmos para resolver problemas sinxelos. 

• Utiliza ferramentas de cálculo matemático para resolver problemas, 
identificando as variables que debe empregar. 

CD 

• Usa de maneira eficiente os buscadores para atopar información na rede. 

• Organiza e manexa un volume grande de información mediante ferramentas 
informáticas. 

• Crea contidos atractivos en distintos formatos para os seus traballos 
Académicos. 

• Xestiona as funcións básicas do sistema operativo do seu equipo da aula. 

• Manexa o correo electrónico e as ferramentas de intercambio para compartir 
información co profesor ou cos compañeiros. 

• Implementa programas para a resolución de problemas sinxelos. 
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CAA 

• Incorpora as correccións sinaladas polo profesor en tarefas posteriores. 

• Aporta solucións propias ás incidencias que se presentan habitualmente na 
realización das prácticas na aula de informática. 

• Elabora representacións conceptuais propias, en forma de bosquexos, 
esquemas, diagramas de bloques... 

• Estende o uso de ferramentas informáticas máis aló do sinalado na clase. 

CSC 

• Respecta as normas de funcionamento da aula de informática, tanto no que se 
refire á seguridade como á limpeza e á conservación dos equipos. 

• Participa activamente nos traballos en grupo. 

• Mantén en orde o seu posto de traballo. 

• Asume as responsabilidades que lle corresponden como alumno, tanto a nivel 
individual como dentro dun grupo de iguais. 

• Respecta aos demais membros da comunidade educativa. 

• Respecta as instalacións do centro. 

CSIEE 

• Toma a palabra de xeito pertinente e oportuno para facer comentarios ou 
preguntas. 

• Lidera ou organiza as tarefas que implican o traballo en grupo. 

• Propón alternativas factibles e pertinentes ás tarefas asignadas polo profesor. 

CCEC 

• Recoñece a importancia do deseño na creación dun contido dixital. 

• Preocúpase pola estética das súas creacións. 

• Identifica as tecnoloxías da información e a comunicación como vía de 
intercambio enriquecemento cultural. 

• Explora as posibilidades do deseño gráfico por computador e da edición de 
vídeo para a creación artística. 

CCL: C. Comunicación Lingüística; CMCCT: C. Matemática e competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía; CD: C. Dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: C. Sociais e Cívicas; CSIEE: Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e Expresións Culturais. 

 
 

2.10. Programas de recuperación 
 

Da propia materia durante o curso 
 
O alumnado que non obteña unha nota igual ou superior a 5 en algunha avaliación poderá optar á 
súa recuperación seguindo os seguintes pasos: 
 

 O alumnado ten a obriga de entregar todas as tarefas que se propoñen en clase e na aula 
virtual do centro. Ditas tarefas deben ser consideradas aptas, é dicir, ter unha nota igual 
ou superior a 5. 
 

 Se o alumnado ten superadas todas as tarefas pero non superou o exame de avaliación 
fará unha proba ao comezo do trimestre seguinte para poder recuperar a avaliación.   
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 Ao remate do curso, no mes de xuño, realizarase unha proba final de recuperación para o 
alumnado que teña unha ou varias avaliacións suspensas. É importante recordar que para 
asistir ao exame final as tarefas de cada unidade deben estar aptas.  
 

 A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións, tendo en conta as 
recuperacións, se fose o caso. 

 
 Non se poderá aprobar a avaliación final con dúas avaliacións parciais suspensas ou con 

una cualificación inferior a catro nalgunha delas. 
 

 No caso de confinamento adoptaranse as medidas que a Xunta de Galicia e a Consellería 
de Educación diten.  

 
 

Da materia pendente de cursos anteriores 
 
O alumnado con esta materia pendente poderá recuperala nas convocatorias ordinaria (no mes de 
maio) e extraordinaria (en setembro) contempladas legalmente para a recuperación de materias 
pendentes de cursos anteriores. Para facilitar a preparación destas probas, poderase proporcionar 
boletíns de exercicios e material de reforzo ao alumnado implicado. 
 

 
2.11.  Avaliación inicial 

 
Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, co fin de coñecer 
o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta avaliación inicial non consistirá 
nunha única proba, senón que será o resultado dun conxunto de tarefas conducentes a 
proporcionar unha visión ou máis completa posible das fortalezas e debilidades dos alumnos. 
 
Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos seguintes: 
 

• Realización de actividades prácticas na aula de informática nas que se poña de manifesto a 
competencia dixital do alumnado. 
 

• Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa interacción co 
profesor e cos compañeiros. 

 

• Se os resultados desta avaliación inicial ou aconsellan algunha intervención, poderán 
adoptarse algunhas das medidas que se detallan a continuación. 
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A. Medidas colectivas: 

 

• Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades detectadas no 
alumnado. 

• Elaboración de material didáctico para que o alumnado, na casa, poida reforzar debilidades 
detectadas na avaliación inicial. 

• Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de adecuala ás 
necesidades máis urxentes do alumnado. 

• Reorganización do grupo na aula de informática. 
 
 
B. Medidas individuais: 
 

• Elaboración de material didáctico para que cada alumno, na casa, poida reforzar as 
competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

• Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das primeiras semanas, 
orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir as carencias detectadas. 

• Programar, a través de plataformas educativas, como Moodle, sesións de reforzo, con 
actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do tele-ensino para a 
realización de titorías a distancia. 

• No caso de que o alumnado teña a necesidade de permanecer confinado no seu domicilio 
por causa do COVID-19 o desenrolo da materia seguirá do mesmo xeito que estamos a 
realizar na aula coa diferenza que a explicación dos contidos daranse a través da plataforma 
CISCO WEBEX MEETINGS e o acceso os contidos, tarefas, apuntes, notificacións , etc. 
seguirán sendo pola aula virtual do centro (Aula virtual IES Monte da Vila). 

 

2.12.  Medidas de atención á diversidade 
 
O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades específicas de apoio 
educativo (NEAE) para o alumnado que presente algunha destas condicións: 
 

• Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do 
desenvolvemento. 
 

• Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 
 

• Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 
 

• Altas capacidades intelectuais. 
 

• Incorporación tardía ao sistema educativo. 
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• Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento 
diferenciado. 
 

• A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo) e 17 (Medidas organizativas e curriculares para a atención á 
diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 86/2015, que regula o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia. 

 
Identificación do alumnado con NEAE 
 
Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase dos seguintes 
instrumentos: 

• Probas de avaliación inicial, como as descritas no apartado correspondente da presente 
Programación. 

• Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

• Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 
 
 
Principio reitor 
 
A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo guiarase polos principios 
de normalización e inclusión efectiva. Isto significa que, na medida do posible, a atención a este 
alumnado realizarase dentro do grupo e no horario habitual de clase. Por inclusión efectiva 
enténdese aquela que vai máis aló da mera presenza física do alumno cos seus compañeiros, 
poñendo á súa disposición os recursos necesarios para que poida sacar o maior proveito posible 
das clases e acceder ao desenvolvemento das súas competencias en condicións de igualdade co 
resto dos compañeiros. 
Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de cada caso, as 
características do grupo de alumnos ou a falta de recursos, solicitarase o apoio do departamento 
de orientación. Este apoio poderá concretarse na atención individualizada do alumno con NEAE 
fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co departamento, ou ben na presenza dun profesor 
de apoio na aula. 
 
 
Medidas de atención ao alumnado con NEAE 
 
Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de apoio educativo 
poderanse aplicar algunhas das seguintes: 
 

• Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de acceso ao 
currículo, para o alumnado que presente algún tipo de discapacidade física ou sensorial, ou 
ben para o alumnado con déficit de atención, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos 
recursos didácticos ou a realización de tarefas. En especial, procurarase que este alumnado 
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poida participar nas actividades prácticas da aula con proveito e en condicións de 
seguridade. Estas adaptacións poderán consistir en cambios no seu posto de estudo, 
reorganización de espazos, cambios no formato dos recursos didácticos (apuntes, boletíns 
de exercicios...), ou cambios nos prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a 
realización de tarefas. Neste sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC. 
 

• Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE imposibiliten a 
consecución dos obxectivos marcados con carácter xeral para a etapa. Estas adaptacións 
levaranse a cabo seguindo o procedemento que estableza a Consellería de Educación no seu 
momento. Realizaranse procurando o máximo desenvolvemento posible das competencias; 
a avaliación continua e a promoción tomarán como referente os elementos fixados nas 
devanditas adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 
obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e instrumentos de 
avaliación previstos para esta materia, así como a utilización de material de traballo 
adaptado. 
 

• Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de ferramentas de 
formación en rede (Moodle, ...) para prestar o apoio educativo que poida precisar un 
alumno, fóra da aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser 
atendidas por esta vía. 

 
 
 
2.13.  Elementos transversais do currículo 

 
Ademais da adquisición de coñecementos e competencias específicos do ámbito das TIC, con esta 
materia preténdese contribuír, conxuntamente co resto das áreas, ao desenvolvemento integral 
do alumno como persoa e á súa formación como cidadán responsable. 
 
Para acadar isto precísase que o alumno adquira certas capacidades que van resultar 
determinantes no seu futuro persoal e profesional, o que se coñece como competencias clave. A 
presente programación recolle no apartado Bloques de contido a maneira na que os contidos 
tratados contribúen ao desenvolvemento destas competencias. 
 
Pero ademais, é necesario promover determinadas actitudes ou comportamentos que aseguren 
un exercicio responsable desas competencias, tendo en conta que formamos persoas para vivir en 
sociedade. 
 
Por este motivo, aínda que non aparezan explicitamente recollidos nos bloques de contido nin na 
descrición das unidades didácticas, ao longo do curso incidirase, sempre que sexa posible, sobre os 
seguintes aspectos, coñecidos como elementos transversais do currículo: 
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Igualdade efectiva entre homes e mulleres 
 
A tecnoloxía e as TIC son campos nos que tradicionalmente a presenza das mulleres é escasa. 
Ademais, socialmente as profesións relacionadas con estes ámbitos adoitan asociarse a roles 
masculinos. Por este motivo faise especialmente importante fomentar desde esta materia 
actitudes a prol da igualdade efectiva entre homes e mulleres. A aula de informática pode ser un 
bo espazo de traballo para promover as vocacións técnicas entre as mulleres. Ademais, as 
referencias a mulleres relevantes no eido das TIC ao longo da Historia debería contribuír a refutar 
a percepción de que se trata de campos eminentemente masculinos. 
 

En relación co fomento da igualdade entre homes e mulleres, resulta tamén fundamental a 
prevención de actitudes discriminatorias cara as rapazas ou condutas xustificativas da violencia de 
xénero. Neste sentido, como diciamos antes, a aula de informática pode ser un bo espazo para 
detectar e corrixir actitudes deste tipo. 
 
Respecto pola diversidade 
 
Nunha idade na que se está desenvolvendo a identidade sexual do alumnado, resulta de vital 
importancia fomentar o respecto pola orientación sexual que manifeste cada persoa, e loitar deste 
xeito contra as connotacións negativas asociadas tradicionalmente ás orientacións sexuais 
minoritarias. Do mesmo xeito, deben corrixirse actitudes discriminatorias ou comentarios 
despectivos cara outras persoas por razón de raza, relixión, procedencia, discapacidade ou 
condición social. Trátase de facer ver a diversidade como algo enriquecedor e non como unha 
fonte de conflitos. 
Este elemento transversal do currículo traballarse fundamentalmente detectando e corrixindo 
actitudes discriminatorias, pero tamén se poderán levar a cabo outras iniciativas, como por 
exemplo a mención de figuras relevantes no eido da ciencia e da tecnoloxía, que forman parte de 
minorías sociais ou que no seu momento foron discriminadas, como Alan Turing ou Stephen 
Hawking. 
 
Prevención e resolución pacífica de conflitos 
 
Nas TIC é habitual usar ferramentas de traballo colaborativo para a realización de tarefas con 
prazo de entrega. Nesta situación é habitual que xurdan discrepancias en canto á forma de 
traballar ou as responsabilidades de cada un. Nestes casos preséntase unha boa oportunidade 
para traballar a asertividade do alumnado e as técnicas para a resolución pacífica e dialogada dos 
conflitos. 
Por outra banda, nos traballos en grupo procurarase clarificar desde o principio a distribución de 
tarefas e a asignación de responsabilidades, como hábito para previr a  aparición de conflitos. 
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Formación dunha cidadanía responsable 
 
O establecemento de normas de funcionamento na aula de informática, ou os requisitos e prazos 
de entrega que se sinalan nas actividades, constitúen unha primeira aproximación ás normas de 
convivencia que aceptamos como cidadáns. É importante que os alumnos comprendan os motivos 
que hai detrás destas pautas de traballo, para que os alumnos as perciban como unha maneira de 
mellorar a convivencia e non como unha mera imposición. Por exemplo, cando se use a aula de 
informática, incidirase na importancia de respectar o equipamento por diversos motivos: é un 
recurso que a sociedade pon á súa disposición a través dos impostos, a súa boa conservación 
redunda no propio beneficio dos alumnos, que poderá disfrutar del durante máis tempo e en 
mellores condicións… 
 
 
2.14.  Actividades complementarias e extraescolares 

 
Realizaranse as que decida ao longo do curso o Departamento e a Vicedirección do centro 
educativo.Aínda que este ano as saídas do centro para facer posibles visitas poden estar limitadas  
pola pandemia que estamos a padecer. (COVID-19). 
 
 
2.15.  Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
 
Aplicaranse diferentes instrumentos que permitan a correcta avaliación desta Programación 
Didáctica. A toma de datos e información necesaria para este proceso de avaliación farase a partir 
de varias fontes: 
 

• Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas como 

• porcentaxes de consecución de obxectivos. 

• Informes para a redacción da memoria final do curso, onde se especificarán o total das 
unidades impartidas, así como as posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na 
programación e os motivos de ditas modificacións. 

• Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través de enquisas. 

• A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, aplicaranse diferentes 
instrumentos de avaliación que permitan valorar de forma correcta aspectos como: 

• Idoneidade da secuencia de contidos 

• Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

• Temporalización adecuada das diferentes unidades 

• Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de aprendizaxe. 
 
Os resultados da avaliación da programación serán incluídos na memoria final de curso. 


