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Glosario e normativa aplicable

Glosario:

Do decreto 86/2015:

• https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html

Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe
para cada unha das ensinanzas e etapas educativas.

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de avaliación, os
estándares e os resultados de aprendizaxe avaliables, e pola metodoloxía didáctica.

a) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o
proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino  e  aprendizaxe
intencionalmente planificadas para tal fin.

b) Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada
ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a
resolución eficaz de problemas complexos.

c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen
ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensinanza  e  etapa  educativa,  e  á  adquisición  de
competencias.  Os  contidos  ordénanse  en  disciplinas,  que  se  clasifican  en  materias,
ámbitos,  áreas  e  módulos,  en  función  das  ensinanzas,  das  etapas  educativas  ou  dos
programas en que participe o alumnado.

d) Criterios de avaliación:  referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado.
Describen  aquilo  que  se  quere  valorar  e  que  o  alumnado  debe  lograr,  tanto  en
coñecementos coma en competencias,  e  responden ao que se pretende conseguir  en
cada disciplina.

e) Estándares de aprendizaxe avaliables:  especificacións dos criterios de avaliación que
permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe
saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e
avaliables,  e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a
facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e
planificadas  polo  profesorado,  de  xeito  consciente  e  reflexivo,  coa  finalidade  de
posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados.

Competencias clave

Código Competencia

CCL Comunicación lingüística

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

CD Competencia dixital

CAA Aprender a aprender

CSC Competencias sociais e cívicas

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

CCEC Conciencia e expresións culturais
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Obxectivos na ESO

a

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas,  practicar  a  tolerancia,  a  cooperación  e  a  solidariedade  entre  as  persoas  e  os  grupos,
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio
da cidadanía democrática.

b
Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de
desenvolvemento persoal.

c

Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles.
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d
Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e
Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f
Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia.

g
Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades.

h
Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

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

l
Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas,
así  como  o  patrimonio  artístico  e  cultural.  Coñecer  mulleres  e  homes  que  realizaran  achegas
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar  os hábitos  de coidado e  saúde corporais,  e  incorporar  a educación física e  a  práctica do
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde,
o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa
mellora.

n
Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.

ñ Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do  patrimonio  lingüístico,  cultural,  histórico  e  artístico  de
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural
como  dereito  dos  pobos  e  das  persoas,  desenvolvendo  actitudes  de  interese  e  respecto  cara  ao
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exercicio deste dereito.

o

Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.

Normativa aplicable

Na elaboración da presente programación emprégase a  guía da LOMCE editada pola
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e publicada no
seguinte enderezo:

• http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce/

• Neste centro non se imparten,  actualmente,  ensinanzas  no réxime de adultos,

aínda así, a normativa  pódese consultar en: http://www.edu.xunta.gal/portal/ea

Normativa estatal completa:

• Condicións para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria e

de Bacharelato 

• Norma: Orden ECD/1941/2016,de 22 de decembro (BOE 23 decembro 2016) 

• Real  Decreto-ley  5/2016,  de  9  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  la  ampliación  del

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa. 

• Real  Decreto  310/2016,  de  29  de julio,  por  el  que se  regulan  las  evaluaciones  finales  de

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• Real  Decreto  1058/2015,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  características

generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones

relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la
Formación  Profesional  y  las  enseñanzas  de  régimen  especial,  a  la  formación  inicial  del
profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria 

• Orde  ECD/65/2015,  do  21  de  xaneiro,  pola  que  se  describen  as  relacións  entre  as

competencias,  os contidos  e os criterios  de avaliación da educación primaria,  a  educación
secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

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

• Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)-Texto consolidado 

Normativa autonómica completa:

• Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no

curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes (próxima publicación
no DOGA) 

• Instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real

Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención do título
de Graduado en ESO e modelo de Consello Orientador da ESO 
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• Instrucións  no  curso  académico  2016/2017  para  a  implantación  do  currículo  da  ESO e  do

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

• RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación

Profesional  e Innovación Educativa,  pola que se ditan  instrucións  para  a  implantación,  no
curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da
educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  centros  docentes  da  Comunidade
Autónoma de Galicia.

• ORDE do 13 de xullo de 2016 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. 

• CORRECCIÓN  de  erros.  Orde  do  9  de  xuño  de  2016  pola  que  se  regula  a  avaliación  e  a

promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que

cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Aclaracións relativas a diversos aspectos do bacharelato derivados do réxime transitorio da

implantación da LOMCE para o curso 2016/2017 

• Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa,  pola  que se ditan  instrucións  no curso académico 2015-2016 para a
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 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 

• 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. 

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria

na Comunidade Autónoma de Galicia 

• Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación

profesional básica das      ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e
se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos
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Contexto

Centro

O centro está localizado en:

• Ramal 3 – 36449 Tortoreos. As Neves. Pontevedra

• Tlf: 886 110 110 – ies.pazo.merce@edu.xunta.es – http://iespazodamerce.es

As Neves é unha zona rural, cun nivel socioeconómico relativamente baixo, que conta
cuns 4000 habitantes censados e se atopa razoablemente ben comunicada con A Cañiza
(5200 habitanes),  Arbo (2700 habitantes),  Salceda (8900 habitantes),  Salvaterra (9560
habitantes),  Ponteareas  (23.000  habitantes)  e  outros  concellos  colindantes.  Hai  que
resaltar a cercanía á fronteira con Portugal.

Os habitantes refírense a datos aproximados do censo, recollidos polo Instituto Nacional
de Estatística (ine.es) para o ano 2017.

Ensinanzas que oferta o centro:

• ESO

• Bacharelato

• FP Básica de Informática de Oficina

• Ciclo de Grao Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes

Servizos do centro:

• Transporte escolar

• Comedor

Colaboración con proxectos ou entidades:

• Rede de escolas asociadas a UNESCO

◦ https://aspnet.unesco.org/es-es/Lists/Schools/PublicDisplayForm.aspx?ID=89169

• Programas Erasmus+

◦ http://www.erasmusplus.gob.es/

Centros adscritos:

• 36005555 – CEIP Marquesa do Pazo (Eira da Liñaza s/n 36440 As Neves)

◦ Tlf: 886 110 114. Email: ceip.pazo.damerce@edu.xunta.es
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Alumnado

Poboación inmigrante: Non hai alumnado inmigrante dentro do grupo.

Alumnado con NEAE no curso actual:  Non hai alumnado con necesidades específicas de
atención educativa no grupo.

Alumnado por aula: 24. Dado o numeroso do grupo, non está previsto que se poida dar
atención  personalizada  a  quen  o  precise,  de  ser  o  caso,  porase  en  coñecemento  da
persoa  titora,  orientación  e  xefatura  de  estudos  para  buscar  alternativas.  En  caso
necesario proporanse exercicios complementarios de repaso e recuperación e darase á
corrección ao alumno para que o revise na casa.

Motivación da asignatura segundo o currículo da consellería

A  informática  desenvolve  un  papel  fundamental  na  sociedade  actual,  porque  está
integrada  en  case  todas  as  tecnoloxías  aplicadas  para  satisfacer  as  necesidades
individuais e colectivas. Neste sentido, Programación achégalle ao currículo a capacidade
de analizar problemas e necesidades do mundo real, e a de deseñar algoritmos que os
resolvan e que poidan aplicarse na construción de sistemas tecnolóxicos. Pero ademais, a
programación dota o alumnado de técnicas e habilidades que permiten aumentar as súas
capacidades de análise e de resolución de problemas que, xunto coa potenciación da
capacidade  de  innovación,  proporcionan  a  esta  materia  unha  grande  relevancia
educativa.  No  desenvolvemento  das  tarefas  propias  da  programación  conxúganse,
ademais  da  innovación,  elementos  como  o  traballo  en  equipo  ou  o  carácter
emprendedor,  que  son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e
competente. 

A  materia  de  Programación  achega  os  coñecementos  informáticos  necesarios  para
resolver problemas deseñando algoritmos e codificando programas, e para adaptarse
aos cambios propios do ámbito informático.  Daquela,  o  bloque "Diagramas de fluxo"
trata os aspectos básicos do deseño de algoritmos e da súa representación mediante
diagramas de fluxo. O bloque "Programación por bloques" introduce un paradigma de
programación que resulta especialmente útil neste nivel educativo, para unha primeira
aproximación a esta disciplina, dada a súa sinxeleza e as súas posibilidades técnicas para
converter de forma gráfica diagramas de fluxo en programas. O bloque "Programación
web" introduce as linguaxes de marcas (apoiándose na linguaxe HTML) e as ferramentas
da web 2.0, para aplicar as destrezas de programación á produción de contidos sinxelos
ao tempo que interactivos e accesibles.

Como  noutras  materias  que  tratan  aspectos  tecnolóxicos,  nesta  poden  integrarse
coñecementos de carácter matemático e científico, ademais de que é frecuente que a
programación  informática  se  utilice  para  resolver  problemas  específicos  doutras
disciplinas.  Xa que logo,  un enfoque interdisciplinar  favorecerá a  conexión tanto con
outras materias como con diversos temas de actualidade.

Desde o punto de vista metodolóxico, a programación informática admite tratamentos
moi diversos, porque serve tanto para integrar as restantes materias do currículo como
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para afondar en aspectos específicos da programación ou da elaboración de contidos,
sen  esquecer  que  está  nomeadamente  indicada  para  reflexionar  sobre  os  temas
tecnolóxicos e de actualidade. Esta materia caracterízase pola realización de actividades
nas que se resolven problemas utilizando un contorno informático de programación e
ferramentas  de  desenvolvemento  de  contidos,  contexto  no  que  a  iniciativa,  a
colaboración e o respecto polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa
produción de programas informáticos son tan importantes como o dominio dos recursos
informáticos.  A  participación  pode  potenciarse  nesta  materia  resolvendo
colaborativamente  os  problemas  mediante  a  análise  e  o  desenvolvemento  de
programas, e coa procura e a análise de información en internet, aspectos que tamén
favorecen a propia aprendizaxe.  Débese reflexionar  e  traballar  en grupo procurando
solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e procurar
información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.

A contribución da materia de Programación 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 aplicando técnicas de
tratamento  e  almacenamento  de  datos,  deseñando  algoritmos  e  analizando  o
funcionamento de programas, ou mediante a análise e a valoración das repercusións da
informática  na  sociedade.  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 ou para elaborar programas e 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  para  a  web.  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  Programación  ofrece  un  inmenso  potencial  para  axudar  a
comprender a enorme influencia da informática na sociedade actual e para desenvolver
un conxunto de competencias  relacionadas co contexto profesional  que serán dunha
axuda inestimable na realización de estudos posteriores.
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Obxectivos

Os  obxectivos,  segundo  o  decreto  86/2015  aplicados  ao  programa  da  asignatura  de
programación son os seguintes:

a

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas,  practicar  a  tolerancia,  a  cooperación  e  a  solidariedade  entre  as  persoas  e  os  grupos,
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio
da cidadanía democrática.

b
Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de
desenvolvemento persoal.

d
Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e
Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f
Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia.

g
Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades.

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

l
Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas,
así  como  o  patrimonio  artístico  e  cultural.  Coñecer  mulleres  e  homes  que  realizaran  achegas
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

n
Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,  utilizando
diversos medios de expresión e representación.
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Secuenciación e temporalización
O calendario escolar, aplicable no curso académico actual, atópase publicado no seguinte
enderezo:

• http://www.edu.xunta.gal/portal/calendarioescolar

Este calendario autonómico non ten en conta os días elexidos polo centro (un ou dous
dependendo dos festivos locais).

A temporalización total da asignatura é:

Sesións semanais 1 sesión

Duracción de cada sesión 50 minutos

Total de sesións no presente curso 34 sesións previstas (32 reais)

Distribucción horaria por asignatura e curso/nivel:
• http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/decreto86_2015_distribucion_horaria.pdf

Datas das avaliacións

Espérase perder unha sesión na primeira avaliación (último día antes de Nadal) e outra
na terceira (último día de clase) por mor das actividades organizadas e a entrega de
notas. Estes días xa foron descontados da planificación.

Primeira avaliación

Do 17 de setembro ao 21 de decembro. Sesións reais (sen festivos): 11

Segunda avaliación

Do 8 de xaneiro ao 22 de marzo. Sesións reais (sen festivos): 11

Terceira avaliación

Do 23 de marzo ao 21 de xuño. Sesións reais (sen festivos): 11
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1
ª 

A
va

li
ac

ió
n

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Materiais Temporalización

UD
Bloques:
B1 e B2

Contido

-  Documentación que
se  dará  a  través  da
aula virtual.

- Ordenadores.

- Libreta de clase.

Mes Sesións

BLOQUE 1: DIAGRAMAS DE FLUXO

Set-
Oct

3
1

B1.1 Elementos, símbólos e o seu significado; ferramentas

B1.2 Termo “algoritmo”. Deseño mediante diagramas de fluxo

B1.3 Técnicas de resolución de problemas

2

B1.4 Elementos dun programa: estructuras e bloques fundamentais

Oct-
Nov

5

B1.5 Estructuras de control: secuenciais, condicionais e iterativas

B1.6 Programación estruturada: procedementos e funcións

B2.1 Elementos da sintaxe da linguaxe

B2.3 Desenño de algoritmos empregando ferramentas informáticas

3

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES
Nov-
Dec

3B2.2 Elementos do contorno de traballo

B2.6 Operadores aritméticos e lóxicos

2
ª 

A
va

li
ac

ió
n

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Materiais Temporalización

UD
Bloques:

B2

Contido

-  Documentación que
se  dará  a  través  da
aula virtual.

- Ordenadores.

- Libreta de clase.

Mes Sesións

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES

Xan-
Feb

3
3

B2.5 Instruccións de control de execución: condicionais e bucles

B2.7 Estruturas de almacenamento de datos: Variables e listas

B2.9 Execución. Deseño e probas. Tipos e casos de proba

B2.10 Depuración e documentación de programas

4

B2.2 Elementos do contorno de traballo

Feb-
Mar

8
B2.4 Instruccións básicas: movemento, apariencia, sons e debuxo

B2.5 Instruccións de control de execución: condicionais e bucles

B2.6 Operadores aritméticos e lóxicos

3
ª 

A
va

li
ac

ió
n

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS Materiais Temporalización

UD
Bloques:
B2 e B3

Contido

-  Documentación que
se  dará  a  través  da
aula virtual.

- Ordenadores.

- Libreta de clase.

Mes Sesións

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES

Abr-
Mai

3
4

B2.7 Estruturas de almacenamento de datos: Variables e listas

B2.8 Instruccións de manexo de controis, sensores e eventos

B2.9 Execución. Deseño e probas. Tipos e casos de proba

5

BLOQUE 3: PROGRAMACIÓN WEB

Mai-
Xun

8
B3.1 Linguaxes de marcas para a creación de webs. HTML

B3.2 Accesibilidade e usabilidade en internet

B3.3 Ferramentas de creación de contidos da web 2.0.
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Aspectos curriculares por unidade
Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe Criterios de cualif. e instrum. de aval.

Elementos transversais

Te
m

a/
U

D

Identif.
contidos

Ident.
Crit.

Ident. estánd Comp. clave Estándares de aprendizaxe
Grao
mín

Peso
cualif

Instrumentos

P
E

P
O

TI
T
G

C
C

Rúb OA CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

1

B1.1 B1.1 PROB1.1.1 CMCCT/CD/
CAA/CSIEE

Elabora  diagramas  de  fluxo  para  deseñar  e
representar algoritmos.

70% 60% 90% 10% x x

B1.2

B1.2

PROB1.2.1 CMCCT/CD/
CAA/CSIEE

Analiza  probalemas para elaborar  algoritmos
que os resolver

60% 30% 90% 10% x x

B1.3 PROB1.2.2 CMCCT/CD
Obtén  o  resultado  de  seguir  un  algoritmo
partindo de determinadas condicións

20% 10% 90% 10% x x

0

2

B1.4

B1.3 PROB1.3.1 CMCCT/CD
Identifica os elementos característicos da 
linguaxe de programación en programas 
sinxelos

30% 10% 90% 10% x xB1.5

B1.6

B2.1
B2.1 PROB2.1.1

CCL/
CMCCT/CD

Describe o comportamento dos elementos 
básicos da linguaxe

50% 90% 90% 10% x x x
B2.3

 

3
B2.2 B2.1 PROB2.1.2 CMCCT/CD

Emprega correctamente os elementos do 
contorno de traballo de programación

60% 20% 90% 10% x x

B2.6 B2.3 PROB2.3.1
CMCCT/CD
/CAA/CSIE

Realiza programas de mediana complexidade 
con instruccións condicionais e iterativas

70% 30% 90% 10% x x x

 

LENDA COMPETENCIAS
CCL: Comunicación lingüística.
CMCCT: Competencia matemática, ciencia e tecnoloxía.
CD: Competencia dixital.
CAA: Competencia aprender a aprender.
CSC: Competencias sociais e cívicas.
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC: Conciencia e expresións culturais.

LENDA TRANSVERSAIS
CL: Comprensión lectora.
EOE: Expresión oral e escrita.
CA: Comunicación audiovisual.
TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación.
EMP: Emprendemento.
EC: Educación cívica.
PV: Prevención da violencia.
EV: Educación e seguridade viaria.

LENDA INSTRUMENTOS
PE: Proba Escrita
PO: Probar Oral
TI: Traballo Individual
TG: Traballo en Grupo
CC: Cad. Clase
Rub: Rúbrica
OA: Observación Aula

(1) A partir de cada estándar, pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. O instrumento máis idóneo é a rúbrica.

(2) As rúbricas utilízanse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos...

Páxina: 13 de 22



IES Pazo da Mercé Programación

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe Criterios de cualif. e instrum. de aval.
Elementos transversais

Te
m

a/
U

D

Identif.
contidos

Ident.
Crit.

Ident. estánd Comp. clave Estándares de aprendizaxe
Grao
mín

Peso
cualif

Instrumentos

P
E

P
O

TI
T
G

C
C

Rúb OA CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

3

B2.5 B2.3

PROB2.3.1
CMCCT/CD/
CSIEE

Realiza  programas  de  mediana  complexidade  na
linguaxe de programación empregando instrucións
condicionais e iterativas.

70% 30%

90% 10%

x x x

PROB2.3.2
Descompón  problemas  de  certa  complexidade  en
problemas  máis  pequenos  susceptibles  de  seren
programados como partes separadas.

50% 10% x x x

B2.7 B2.4

PROB2.4.1
CMCCT/CD/
CAA/CSIEE

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

30% 10%

90% 10%

x x

PROB2.4.2
Realiza  programas  de  certa  complexidade  na
linguaxe de programación empregando variables e
estruturas de almacenamento.

20% 10% x x

B2.9
B2.6

PROB2.6.1
CCL/CMCCT/
CD

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

20% 10%
90% 10%

x x

B2.10 PROB2.6.2 Depura  e  optimiza  o  código  dun  programa  dado
aplicando procedementos de depuración. 20% 10% x

4

B2.2 B2.1 PROB2.1.2 CMCCT/CD Emprega correctamente os elementos do contorno
de traballo de programación. 60% 20% 90% 10% x x

B2.4 B2.2 PROB2.2.1

CMCCT/CD
/CAA/CSIE

Realiza  programas  sinxelos  na  linguaxe  de
programación empregando instrucións básicas. 80% 30% 90% 10% x x x

B2.5

B2.3

PROB2.3.1
Realiza  programas  de  mediana  complexidade  na
linguaxe de programación empregando instrucións
condicionais e iterativas.

50% 10% 90% 10% x x x

B2.6 PROB2.3.2
Descompón  problemas  de  certa  complexidade  en
problemas  máis  pequenos  susceptibles  de  seren
programados como partes separadas.

20% 10% 90% 10% x x x
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Temporalización: 3ª avaliación Estándares de aprendizaxe Criterios de cualif. e instrum. de aval.
Elementos transversais

Te
m

a/
U

D

Identif.
contidos

Ident.
Crit.

Ident.
estánd

Comp. clave Estándares de aprendizaxe
Grao
mín

Peso
cualif

Instrumentos

P
E

P
O

TI
T
G

C
C

Rúb OA CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

4

B2.7 B2.4

PROB2.4.1 CCL/CMCCT/CD
Explica as estruturas de almacenamento para
diferentes aplicacións tendo en conta as súas
características.

20% 5% 90% 10% x x x

PROB2.4.2 CMCCT/CD/CA
A/CSIE

Realiza programas de certa complexidade na
linguaxe  de  programación  empregando
variables e estruturas de almacenamento.

25% 5% x x x

B2.8 B2.5 PROB2.5.1 CMCCT/CD/
CAA/CSIE

Realiza programas de certa complexidade na
linguaxe  de  programación  empregando
eventos, sensores e fíos.

40% 15% 90% 10% x x x

B2.9 B2.6 PROB2.6.1 CMCCT/CD
Obtén  o  resultado  de  seguir  un  programa
escrito nun código determinado, partindo de
determinadas condicións

20% 5% 90% 10% x x

 

5

B3.1

B1.3

PROB3.1.1 CCL/CMCCT/CD
/CSC/CCEC

Describe as características fundamentais e os
comportamentos  dos  elementos  das
linguaxes de marcas.

30% 20%

90% 10%

x x x

B3.2 PROB3.1.2 CCL/CMCCT/CD
Identifica as propiedades dos elementos da
linguaxe  de  marcas  relacionadas  coa
accesibilidade e a usabilidade das páxinas.

40% 20% x x x x

PROB3.1.3
CCL/CMCCT/CD
/CAA/CSC/CSIE
E/CCEC

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 70% 40% x x x

B3.3 B3.2 PROB3.2.1
CCL/CMCCT/CD
/CAA/CSC/CSIE
/CCEC

Elabora contidos utilizando as posibilidades
que permiten as ferramentas de creación de
páxinas web e contidos 2.0.

20% 20% 90% 10% x x x x
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Contribución no desenvolvemento das competencias clave
C

C
L

Analiza as características de problemas reais para resolvelos usando algoritmos.
Describe os elementos básicos das linguaxes de programación, analizando as
diferencias e similitudes coas linguaxes naturais.
Emprega as linguaxes de marcas para expresar información en forma gráfica e de
texto.

C
M

C
C

T

Realiza diagramas de fluxo para resolver problemas matemáticos, descompoñendo
os problemas nas operacións necesarias.
Emprega  programas  de  diagramación  e  contornos  de  desenvolvemento  de
programación.
Realiza programas e depura programas informáticos simples.
Realiza a montaxe de robots.
Analiza os elementos das linguaxes de marcas.
Deseña páxinas web para expresar información integrando diversos formatos.

C
D

Realiza diagramas de fluxo para resolver problemas matemáticos, descompoñendo
os problemas nas operacións necesarias.
Emprega  programas  de  diagramación  e  contornos  de  desenvolvemento  de
programación.
Realiza programas e depura programas informáticos simples.
Realiza a montaxe de robots.
Analiza os elementos das linguaxes de marcas.
Deseña páxinas web para expresar información integrando diversos formatos.

C
A

A Descompón problemas complexos en pasos para acometer a súa resolución, usando
diagramas de fluxo ou linguaxes de programación

C
S

C Deseña páxinas web para a comunicación e interacción dentro da sociedade.
Publica información en Internet usando ferramentas de xestión de contidos 2.0.

C
S

IE
E Analiza problemas complexos e divídeos en pasos para acometer a súa solución.

Elabora contidos empregando ferramentas de xestión de contidos 2.0.

C
C

E
C Deseña  páxinas  web  atractivas  para  expresar  información  integrando  diversos

formatos.
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Criterios de  cualificación
Para obter a nota de cada avaliación,  o criterio a seguir,  segundo está reflectido nas
táboas, será o seguinte:

• 90% traballo individual

• 10% Observación na clase

A porcentaxe de observación na aula reflectirase na libreta do docente e na puntuación
valoraranse os seguintes puntos:

• Asistir con puntualidade ao comezo das sesións e non saír antes sen permiso

• Traer o material (unha memoria USB, a libreta da asignatura e un bolígrafo).

• Manter  o  aula  en  orden  e  limpeza  e  deixala  nestas  condicións  ao  rematar  as
sesións.

Se  un  alumno  non  obtén  o  peso  mínimo  (reflectido  na  táboa)  para  cada  traballo
individual proposto, non acadará nota superior a cinco, sendo a nota final a da parte non
superada (ou, de existir varias, a menor de todas elas).
Para recuperar esa parte, deberá volver a entregar o traballo non superado durante a
avaliación ordinaria.

Alumnado que deberá realizar a avaliación final

O alumnado que non consiga superar algunha das unidades, deberá presentarse á proba
de avaliación final na que deberá recuperar só aquelas unidades non superadas.
A proba de avaliación final terá un apartado por cada unha das unidades, que conterá
diferentes exercicios de programación similares aos realizados na clase.
O/a alumno/a só será avaliado dos estándares de aprendizaxe que se correspondan coas
unidades que non ten superadas.
A cualificación final obterase coa nota media das unidades didácticas, collendo para cada
unidade  a  maior  nota  entre  a  obtida  do  curso  e  a  da  proba  de  recuperación.  Será
necesario superar todas as unidades para poder superar a materia.

Recuperación extraordinaria

En  caso  de  ter  que  concorrer  á  avaliación  extraordinaria,  proporase  un  exame  que
constará de partes teóricas e prácticas.
A proba extraordinaria consistirá nunha serie de exercicios de programación sobre as
distintas unidades didácticas, a saber:

• Realización dun diagrama de fluxo.

• Implementación dun programa sinxelo coa linguaxe de programación.

• Deseño dunha páxina web.

A nota da proba obterase como a nota media dos exercicios incluídos nela (cos pesos
correspondentes).
O  alumnado  deberá  acadar,  polo  menos, o  peso  mínimo  indicado  nas  táboas  para
aprobar a asignatura, en caso contrario, a nota será automáticamente a mínima da parte
non superada.
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Recuperación e avaliación de pendentes

O  alumnado  coa  materia  pendente  terá  que  resolver  unha  serie  de  exercicios  de
programación  para  poder  adquirir  as  destrezas  pendentes.  Estes  exercicios  serán
entregados ao/á profesor/a para a súa avaliación.

De entregarse os exercicios a nota será a superior de calcular:

• O 50% dos exercicios + 50% da proba escrita

• O 100% da proba escrita

No caso de non entregarse traballos, a nota será o 100% da proba escrita.

A proba escrita será organizada co mesmo tipo de exercicios e cálculo da media que a
recuperación extraordinaria.

O  alumnado  deberá  acadar,  como  mínimo,  o  peso  mínimo  indicado  nas  táboas  para
aprobar a asignatura, en caso contrario, a nota será automáticamente a mínima da parte
non superada.

Páxina: 18 de 22



IES Pazo da Mercé Programación

Metodoloxía
Os  aspectos  xerais  da  metodoloxía  empregada  nas  clases  baséase  nos  seguintes
aspectos:

• O enfoque estará orientado á realización de tarefas e resolución de problemas
usando as diversas técnicas de programación que se abordarán ao longo do curso.

• Farase un uso habitual das TIC, xa que as tarefas serán resoltas usando os equipos
cos que se conta na aula e aula virtual.

• En ocasións, o alumnado realizará tarefas en grupos, co obxectivo de fomentar o
traballo cooperativo.
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Atención á diversidade

Medidas ordinarias

Organizativas Curriculares

Adecuación para algún alumno/a ou grupo
da  estrutura  organizativa  do  centro  e/ou
da aula.

a) Tempos  diferenciados,  horarios
específicos, etc.

b) Espazos diferenciados.

c) Materiais  e  recursos  didácticos
diferenciados.

• Adaptacións  metodolóxicas  para  algún

alumno / grupo, como traballo colaborativo
en  grupos  heteroxéneos,  titoría  entre
iguais, aprendizaxe por proxectos, etc.

• Adaptación  dos  tempos  e/ou  os

instrumentos  de  avaliación  para  algún
alumno/a

Medidas extraordinarias

Organizativas Curriculares

• Alumnado que recibe apoio por parte do

profesorado especialista en PT / AL.

• De ser o caso, grupos de adquisición das

linguas (para alumnado estranxeiro).

• De ser o caso, grupos de adaptación da

competencia  curricular  (alumnado
estranxeiro).

• Adaptacións curriculares da materia.
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Avaliación da programación didáctica
A programación didáctica será avaliada trimestralmente para analizar en que medida o
establecido axéitase coa realidade da aula.
Como  resultado  desta  avaliación  poderanse  adoptar  medidas  como  axustes  na
temporalización ou no número de actividades que se realizará en cada unidade didáctica.
A presente programación será publicada na páxina web do centro.
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Actividades complementarias e extraescolares
Non  se  contempla  para  esta  materia  específica  a  organización  de  actividades
complementarias e extraescolares, dado o carácter de materia de libre configuración e a
escasa carga horaria que ten asignada, tan só de unha sesión semanal.
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