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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TIC II - 2º BACHARELATO
Curso 2022-23
IES de Monte da Vila

1. Contextualización e Introdución

Coa implantación da Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) creouse 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. 
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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
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. 

2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave

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)
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• 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
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

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

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
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

i
l

procedementos e funcións. CSIEE

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

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

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
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

a
b
d
e
f
g
i
l
m
p

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
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

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
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

l CCEC

a
b
d
g
i
l

B3.2.  Seguridade  lóxica.  Tipos  de
ameaza  e  técnicas  de  vixilancia  dos
sistemas:  protección  contra  virus  e
respaldo de información.
B3.3.  Seguridade  física:  protección
física das redes.
B3.4.  Tipos  de  código  malicioso  e
usos: virus, troianos, portas traseiras e
publicitario. 

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

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

CD
CMCCT
CAA
CSIE..
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.

3. 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.
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez 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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4. Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

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
Java o 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
de depuración.

2ª e 3ª avaliación. Aplica procedementos de depuración para
optimizar  o  código  de  programas  de
dificultade media-baixa.

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

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 protexer a información. 

Probas escritas.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

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

3ª Avaliación. Relaciona  os  ataques  máis  comúns  co
software que dá resposta a cada un deles.

Probas escritas.
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  protexer  a
información. 

Probas escritas.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución Procedementos e
instrumentos de avaliación

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.

5. Metodoloxía

A necesidade de educar no uso das tecnoloxías da información inclúe unha dobre vertente. Por unha parte, trátase de que a xente nova adquira os 

coñecementos básicos sobre as ferramentas que facilitan a súa interacción co contorno e de que comprenda os límites morais e legais que implica a

súa utilización, ademais da creación dos seus propios programas. Por outra, deben ser quen de integrar as aprendizaxes tecnolóxicas coas 

aprendizaxes adquiridas noutras áreas do currículo, dándolles coherencia e mellorando a súa calidade.

A simplicidade da informática actual facilita o uso e o aproveitamento das tecnoloxías da información e da comunicación en calquera das 

formas en que estas se nos presentan. Neste sentido, preparar as alumnas e os alumnos para desenvolverse nun marco cambiante vai máis alá da 

simple alfabetización dixital centrada no manexo de ferramentas. Faise imprescindible propiciar a adquisición dun conxunto imbricado de 

coñecementos, destrezas e actitudes, que permitan utilizar as novas tecnoloxías para continuar a súa aprendizaxe ao longo da vida, adaptándose ás

demandas dun mundo en permanente cambio.

As tecnoloxías da información e da comunicación poden influír positivamente no rendemento escolar se se fai un adecuado uso delas, 

porque fornece ao alumnado unha ferramenta para explorar todas as materias do currículo e consolidar os seus coñecementos, e coa que pode 

simular fenómenos e situacións novas que axudan a aprender a aprender. O seu valor educativo está asociado non só á posibilidade de almacenar e

xestionar a información senón tamén a propiciar a toma de decisións que o seu uso implica, a facilitar a elaboración de proxectos e a mellorar a 

calidade das aprendizaxes; en resumo a incrementar produción de coñecemento.

A área de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) basea a súa aprendizaxe na adquisición de coñecementos e no 

desenvolvemento de destrezas que permitan tanto a comprensión dos sistemas informáticos. Os alumnos han de usa-las tecnoloxías da información
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e da comunicación como ferramentas para localizar ou crear, analizar, intercambiar e presenta-la información. 

Esta área articúlase, en consecuencia, arredor do binomio coñecemento/acción, no que ámbolos dous deben te-lo peso específico apropiado 

en cada caso para facilita-lo carácter propedéutico desta disciplina. O alumno debe saber facer e debe saber por que se fai, sobre todo tendo en 

conta a forma tan acelerada en que se crean novos coñecementos e outros se quedan obsoletos.

Por todo iso, consideremos que a formulación metodolóxico debe ter en conta os seguintes principios:

• Unha parte esencial do desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe do alumno debe se-la actividade, tanto intelectual coma práctica

co ordenador.

• O desenvolvemento da actividade debe ter un claro sentido e significado para o alumno.

• A actividade práctica co ordenador constitúe un medio esencial para a área, pero nunca un fin en si mesmo.

• A función do profesor será a de organiza-lo proceso de aprendizaxe, definindo os obxectivos, seleccionando as actividades e creando as 

situacións de aprendizaxes oportunas para que os alumnos constrúan e enriquezan os seus coñecementos previos.

• A secuenciación no currículo determínase en función da graduación lóxica dos contidos, do grao de madurez dos alumnos e da interrelación 

dos conceptos. 

Como resultado desta formulación, a actividade metodolóxica apoiarase nos seguintes aspectos:

• A adquisición dos coñecementos necesarios para a comprensión e para o desenvolvemento das actividades na aula de informática. 

• Desenvolver nos alumnos a posibilidade de se enfrontar a traballos globais debe constituílo termo dun proceso de aprendizaxe.

• Transmitirlle ó alumno a importancia, a responsabilidade e os perigos que supón a informática na nosa sociedade.

Para conseguir este equilibrio, a proposta didáctica na área de TIC  debe basea-lo proceso de ensino-aprendizaxe nun soporte conceptual 

(principios técnicos) para que, posteriormente, o alumno desenvolva as accións de práctica no ordenador.

Todas estas consideracións metodolóxicas foron tidas en conta na propia actividade educativa que hai que desenvolver:
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• Tratamento dos contidos de forma que conduzan a unha aprendizaxe comprensiva e significativa.

• Unha exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe adaptada á do alumno.

• Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e comprensión da informática.

Esta forma de traballar na aula permitiralle ó alumno unha aprendizaxe autónoma, base de aprendizaxes posteriores, imprescindibles nunha 

materia coma esta en permanente proceso de construción do coñecemento.

6. Materiais e recursos didácticos

Non se usará libro de texto, traballaremos con materiais de elaboración propia e/ou de libre uso que se atopen dispoñibles na rede. O centro dispón 

dun aula virtual onde os alumnos terán dispoñible todo o material da materia.

7. Procedementos de avaliación

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 da aula virtual 

do centro, tanto para entregar traballos e realizar probas escritas como para acceder os contidos da materia.

A nota final en cada avaliación  construirase a partir de tres apartados diferentes:

• Exames: Deberá acadarse un mínimo dun catro en cada un dos exames que se fagan para facer media cos outros apartados computables.

• Traballos: 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. 
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Para superar a materia ao final do curso, os alumnos deberán ter aprobadas ( 5 o máis ) todas e cada unha das avaliacións, e a nota final 

será a media de todas as avaliacións. A nota final non ten porqué coincidir coa nota da terceira avaliación.

8. Criterios de cualificación e promoción.

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:

Para a cualificación do alumnado seguiremos o seguinte criterio:

• Os exames escritos ou no ordenador representan o 60% da nota global.

• Os traballos e tarefas dos alumnos representan o 30% da nota global.

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

A nota resultante será a do redondeo matemático a un número enteiro do 1 ao 10 , tras aplicar as porcentaxes descritas, sempre e cando se 

acade un mínimo de 4 puntos nos exames escritos ou no ordenador  ( criterio 1 anterior ). Para superar a mataria é preciso obter unha nota 

final igual ou superior a 5 puntos.

Se as notas das avaliacións son de polo menos 5 puntos, a nota final obterase como media aritmética das tres avaliacions.

Recuperación das avaliacións suspensas:

Os alumnos que non entregen os traballos en prazo, ou non superen as probas propostas terán a posibilidade de realizalas antes do remate 

do terceiro trimestre en maio, cunha nota máxima limitada a 7 ainda que a proba puntúe sobre 10 (de xeito que se evite o agravio comparativo cos 

alumnos que sí cumpren cos prazos).

 Convocatoria extraordinaria:

Para el alumno que non ha promocionado terá un exame en  xuño, onde terá que ter unha calificación igual ou superior a 5. Deberá 

igualmente entregar os traballos, si é o caso, que o profesor estime convinte, e estar estes traballos cunha calidade de contidos e presentación 

axeitada.
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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 atrasen 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 docentes

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
concretos. 

Realiza diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media.

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.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

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
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.

Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware e  de
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 todas as características e clasifica o código malicioso e sinala sobre
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

describe as características de cada un, indicando sobre que elementos actúan. que elementos actúa.

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.

Páxina 16 de 20



ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO
• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
• Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos.
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9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

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

10. Deseño da avaliación inicial

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.

11. Medidas de atención á diversidade

Unha vez detectadas as necesidades educativas específicas, estableceranse as medidas apropiadas: 

• Atención individual intensiva na realización de prácticas

• Subministración de material de apoio na aula 

• Ampliación de tempo na realización de probas

• Apoios en pequeno grupo

• Titorías durante os recreos

• Realización de tarefas en grupo

• Adaptación curricular intensiva de ser o caso.

Estas medidas serán aplicadas no marco da metodoloxía descrita dentro desta programación. A aplicación dunha formulación de falsa clase 

do revés permite dispoñer de máis tempo para o alumnado que presenta maiores dificultades polo que favorece de forma manifesta a atención á 

diversidade.
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12. 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. 

13. Actividades complementarias

Sempre que sexa posible, valorarase unha visita a un CPD cos alumnos do ciclo SMR.

14. Avaliación da propia programación

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.

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.

15. Información adicional

Para o proceso de ensino-aprendizaxe todo o alumnado vai empregar a aula virtual do instituto. Ali atoparse todos os contidos, tarefas, e recursos de
cada unidade didáctica. O emprego da aula virtual do instituto dende o inicio do curso facilitará o alumnado o seguimento do seu ensino-aprendizaxe
e tamén se por motivos da pandemia pasamos a docencia semipresencial ou a distancia no caso de que fose necesaria. 

Na aula virtual estarán a disposición do alumnado, todos os recursos e actividades deseñadas para acadar os obxectivos do módulo. 
Ao ser a plataforma empregada a diario nas clases presenciais, ante calquera cambio de modalidade o alumnado estará familiarizado con esta, o
que facilitará a adaptación a nova circunstancia.
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Publicación da programación:

A programación encontrase a disposición dos alumnos na páxina web do centro no Departamento de Informática.

Asinan a presente programación o profesor do departamento de Informática no curso 2022/23:

Asdo: Javier Chamosa Leira
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