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Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

2. Introdución e contextualización 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade actual,               
porque proporcionan un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais               
e colectivas. Neste sentido, as TIC achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre                  
dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son                  
propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas coas TIC conxúganse,               
ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles                
para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento das novas tecnoloxías proporciona              
unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade formada por             
unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela. 

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación trata de achegarlle ao alumnado as habilidades                
necesarias para adaptarse aos cambios propios deste ámbito tecnolóxico. 

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. 

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

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

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

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

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo                 
de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na              
medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario técnico preciso, elabore programas e documentos,                
explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as competencias básicas en               
ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse configurando e administrando máquinas e sistemas operativos, aplicando             
técnicas de tratamento e almacenamento de 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                   
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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. 

A materia ten unha carga horaria de 3 sesións semanais, o que dá un total aproximado de 110 sesións ao longo do                      
curso. 
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3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que        
recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman            
parte dos perfís competenciais 

Na área de Tecnoloxías da Información e a Comunicación incidiremos no adestramento de todas as competencias de                 
maneira sistemática facendo fincapé nos descriptores máis afíns á área. 

As competencias clave que debe desenvolver o currículo son: 

● CD: Competencia dixital.  
● CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
● CCL: Comunicación lingüística.  
● CCEC: Conciencia e expresións culturais.  
● CSC: Competencias sociais e cívicas.  
● CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
● CAA: Aprender a aprender.  

Os contidos curriculares das Tecnoloxías da Información e da Comunicación van obviamente dirixidos ao              
desenvolvemento da competencia dixital. 

A adquisición explícita da competencia dixital no currículo conséguese a través dunha proposta de contidos               
distribuídos por bloques que se verán ao longo de todo o curso ao estar interconectados uns cos outros: 

● A sociedade da información e o computador 
● Arquitectura de computadores  
● Software para sistemas informáticos  
● Redes de computadores 
● Programación 

Estes contidos contribúen ao resto de competencias e reciprocamente un bo nivel de adquisición das competencias                
non dixitais poden facilitar o desenvolvemento na Informática. 

A continuación saliéntanse algúns contidos e situacións nos que se pode producir unha osmose entre a competencia                 
dixital e as non dixitais: 

CD: Competencia dixital 

● Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais. 
● Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da información persoal. 
● Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de información. 
● Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web. 
● Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución. 
● Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información. 
● Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do equipamento informático. 
● Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes. 
● Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos. 
● Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións               

entre eles. 
● Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais. 
● Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes,                

fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa. 
● Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e                

gráficos. 
● Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar                  

documentos. 
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● Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a               
maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 

● Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea                 
novos materiais en diversos formatos. 

● Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de intercambio de información entre                
eles. 

● Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados. 
● Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para garantir a                  

seguridade. 
● Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais. 
● Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais. 
● Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos                

dereitos de propiedade. 
● Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios. 
● Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma. 
● Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de                

formación, lecer, etc. 
● Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo. 
● Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 
● Emprega canles de distribución de contidos multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras              

producións. 

CCL: Comunicación lingüística 

● Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.  
● Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes,                

fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa. 
● Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e                

gráficos. 
● Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a               

maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 
● Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea                 

novos materiais en diversos formatos. 
● Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para garantir a                  

seguridade. 
● Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais. 
● Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos                

dereitos de propiedade. 
● Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios. 
● Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de                

formación, lecer, etc. 
● Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 
● Emprega canles de distribución de contidos multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras              

producións. 

CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

● Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da información persoal. 
● Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información. 
● Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do equipamento informático. 
● Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes. 
● Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos. 
● Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións               

entre eles. 
● Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais. 
● Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes,                

fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa. 
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● Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e                
gráficos. 

● Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar                  
documentos. 

● Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a               
maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 

● Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea                 
novos materiais en diversos formatos. 

● Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de intercambio de información entre                
eles. 

● Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados. 
● Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para garantir a                  

seguridade.CD: Competencia dixital. 
● Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais. 
● Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais. 
● Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos                

dereitos de propiedade. 
● Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios. 
● Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma. 
● Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de                

formación, lecer, etc. 
● Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo. 
● Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 
● Emprega canles de distribución de contidos multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras              

producións. 

CAA: Aprender a aprender 

● Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de información. 
● Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web. 
● Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información. 
● Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes. 
● Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes,                

fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa. 
● Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar                  

documentos. 
● Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a               

maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 
● Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea                 

novos materiais en diversos formatos. 
● Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais. 
● Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais. 
● Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios. 
● Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de                

formación, lecer, etc. 
● Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 

CSC: Competencias sociais e cívicas 

● Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais. 
● Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de información. 
● Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web. 
● Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución. 
● Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a               

maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 
● Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais. 
● Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos                

dereitos de propiedade. 
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● Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios. 
● Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de                

formación, lecer, etc. 
● Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 
● Emprega canles de distribución de contidos multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras              

producións. 

CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

● Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes,                
fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa. 

● Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e                
gráficos. 

● Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar                  
documentos. 

● Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a               
maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 

● Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea                 
novos materiais en diversos formatos. 

● Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos                
dereitos de propiedade. 

● Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios. 
● Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma. 
● Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 

CCEC: Conciencia e expresións culturais 

● Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de información. 
● Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución. 
● Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes,                

fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa. 
● Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a               

maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 
● Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos                

dereitos de propiedade. 
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4. Concreción dos obxectivos do curso 

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. 
 

j) 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. 
 

k) 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. 
 

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

m) 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 exercicio deste dereito. 

 
n) 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. 
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5. Concreción para cada estándar avaliable de: Temporalización, Grao mínimo         
de consecución para superar a materia e Procedementos e instrumentos de           
avaliación 

 

1ª 
av
ali
ac
ió
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Material 

Temporalización 

UD 
Bloque 

B1 

Contido Mes Sesións 

BLOQUE 1. Ética e estética na interacción en rede    

1 

B1.1 
Políticas de seguridade para a protección do individuo na interacción coa rede.            
Contrasinais. Condutas e hábitos seguros. 

APUN
TAME
NTOS 

09 3 

B1.2 
Intercambio e publicación de información dixital na rede. Seguridade e          
responsabilidade no uso dos servizos de publicación. 

10 

8 

B1.3 
Dereitos de propiedade intelectual e de explotación dos materiais aloxados na web.            
Tipos de licenzas de distribución. 

3 

B1.4 
Propiedade e distribución do software e da información. Tipos de licenzas de uso e              
distribución.  

2 

B1.5 
Identidade dixital, privacidade e seguridade. Desenvolvemento de actitudes de         
pro-tección activa ante dos intentos de fraude. 

11 2 

 

1ª 
av
ali
ac
ió
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Material 

Temporalización 

UD 
Bloque 

B4 

Contido Mes Sesións 

BLOQUE 4: Seguridade Informática    

2 

B4.1 
Procedementos de intercambio de información entre dispositivos físicos de         
características técnicas diversas.  APUN

TA- 
MENT

OS 

11 

1 

B4.2 Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de protección. 1 

B4.3 
Medidas de seguridade activa e pasiva. Actualización do software. Antivirus e           
devasas. 

1 

 

1ª 
av
ali
ac
ió
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Material 

Temporalización 

UD 
Bloque 

B2 

Contido Mes Sesións 

BLOQUE 2: Computadores, sistemas operativos e redes    

3 

B2.1 Funcións de configuración dos equipamentos informáticos. 

APUN
TAME
NTOS 

11 

1 

B2.2 Instalación e eliminación de software de propósito xeral. 2 

B2.3 Utilización de software de comunicación entre equipamentos e sistemas. 2 

B2.4 Arquitectura dun computador: compoñentes básicos e características. 3 

B2.5 Elementos e sistemas para a comunicación con fíos e sen eles. 3 

 

 

 

2ª 
av
ali
ac
ió
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Material 

Temporalización 

UD 
Bloque 

B3 

Contido Mes Sesións 

BLOQUE 3: Organización, deseño e produción de información dixital    

4 
B3.1 

Procesos de produción de documentos con aplicacións ofimáticas e de deseño           
gráfico. Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos. 

APUN
TAME
NTOS 

01 9 

B3.2 Formatos abertos e estándares de formato na produción de documentación. 02 3 
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5 B3.3 
Operacións básicas en follas de cálculo. Creación de gráficos. Elaboración de           
informes sinxelos. 

02 6 

6 B3.4 
Organización da información en bases de datos. Realización de consultas básicas e            
xeración de documentos. 

02 - 03 6 

7 

B3.5 
Tipos de presentacións e estrutura do contido. Deseño da estrutura e de elementos             
gráficos adecuados para o público obxectivo. Importación de elementos         
multimedia, de imaxes e de gráficos. 

03 6 

B3.6 
Edición e montaxe de materiais audiovisuais a partir de fontes diversas. Captura de             
imaxe, de audio e de vídeo, e conversión a outros formatos. 

03 3 

B3.7 
Tratamento básico da imaxe dixital. Exposición, saturación, luminosidade e         
con-traste. Resolución e formatos. 

04 3 

 

3ª 
av
ali
ac
ió
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Material 

Temporalización 

UD 
Bloque 

B5 

Contido Mes Sesións 

BLOQUE 5: Publicación e difusión de contidos    

8 

B5.1 Compartición de recursos en redes locais e en internet. 

APUN
TAME
NTOS 

04 2 

B5.3 Deseño de páxinas web sinxelas. 04-05 10 

B5.4 Creación e publicación na web. Estándares de publicación. 05 6 

B5.5 
Traballo colaborativo con servizos na nube e coas ferramentas das TIC de carácter             
social. 

06 3 

 

3ª 
av
ali
ac
ió
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Material 

Temporalización 

UD 
Bloque 

B6 

Contido Mes Sesións 

BLOQUE 5: Internet, redes sociais e hiperconexión    

9 

B6.1 Creación e publicación na web de materiais multiplataforma accesibles. 

APUN
TAME
NTOS 

06 

1 

B6.2 Recursos e plataformas de formación a distancia, emprego e saúde. 1 

B6.3 
Administración electrónica e comercio electrónico: intercambios económicos e        
seguridade. 

1 

B6.4 Sincronización entre dispositivos móbiles e computadores. 1 

B6.5 Redes sociais. Privacidade e seguridade persoal na interacción en redes sociais. 1 

B6.6 
Utilización de canles de distribución de contidos multimedia para distribución de           
materiais propios. 

1 

 

 

 Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

UD 
Co
nti
do 

Cri
ter
io 

Estándar de aprendizaxe 

G
ra
o 
m
ín
i

m
o 

P
e
s
o 

Instrumentos 

PE PO TI TG CC R OA 

1 

B1.1 

B1.1 

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en      
contornos virtuais. 

100% 16% 50%    50%  

B1.2 
TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de       
contrasinais para a protección da información persoal. 

100% 16% 50%     50%  

B1.3 B1.2 
TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre      
conceptos como a propiedade e o intercambio de        
información. 

100% 46% 50%     50%  

B1.4 
B1.3 

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo       
a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude          
da web. 

100% 15% 50%     50%  

B1.5 
TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a        
dereitos de autoría e materiais de libre distribución. 

100% 15% 50%     50%  
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3 

B2.1 B2.1 

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e       
almacenamento da información. 

100% 5% 50%     50%  

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema      
operativo e de accesibilidade do equipamento      
informático. 

100% 5% 50%     50%  

B2.2 B2.2 
TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas      
operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a         
estes. 

100% 20% 50%     50%  

B2.3 B2.3 
TICB2.3.1. Administra o equipamento con     
responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación      
entre dispositivos. 

100% 20% 50%     50%  

B2.4 B2.4 
TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos       
dun computador, as súas características técnicas e as        
conexións entre eles. 

100% 25% 50%     50%  

B2.5 B2.5 
TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na       
comunicación entre dispositivos dixitais. 

100% 25% 50%     50%  

4 
B3.1 
B3.2 

B3.1 

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con        
aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de       
táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras       
posibilidades de deseño, e interactúa con outras       
características do pro-grama 

100% 
100
% 

50%     50%  

5 B3.3 
TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de        
follas de cálculo, que inclúan resultados textuais,       
numéricos e gráficos. 

100% 
100
% 

50%     50%  

6 B3.4 
TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa          
funcionalidade para consultar datos, organizar a      
información e xerar documentos. 

100% 
100
% 

50%     50%  

7 
B3.5 
B3.6 
B3.7 

B3.2 

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto       
na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a         
maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai          
dirixido. 

100% 
100
% 

33% 
33
% 

   33%  

2 
B4.1  
B4.2 
B4.3 

B4.1  
 

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e       
características técnicas, de conexión e de intercambio de        
información entre eles.  
 

100% 33% 50%     50%  

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega        
hábitos de protección adecuados. 

100% 33% 50%     50%  

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do       
software e do emprego de antivirus e de devasas para          
garantir a seguridade. 

100% 33% 50%     50%  

8 

B5.1 B5.1 
TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir      
recursos en redes locais e virtuais. 

100% 10% 50%     50%  

B5.3 B5.2 

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e       
gráficos en estruturas hipertextuais. 

100% 50% 50%     50%  

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de         
publicación, baixo estándares adecuados e con respecto       
aos dereitos de propiedade. 

100% 15% 50%     50%  

B5.4 
B5.5 

B5.3 
TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas     
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os         
propios. 

100% 25% 50%     50%  

9 

B6.1 
B6.2 
B6.3 
B6.4 

B6.1 

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a         
accesibilidade á información multiplataforma. 

100% 25% 50%     50%  

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en      
distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que        
ofrecen servizos de formación, lecer, etc. 

100% 35% 50%     50%  

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo       
móbil e outro dispositivo. 

100% 20% 50%     50%  

B6.5 B6.2 
TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con       
criterios de seguridade. 

100% 10% 50%     50%  

B6.6 B6.3 
TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos       
multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos       
noutras producións. 

100% 10% 50%     50%  
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6. Concrecións metodolóxicas que require a materia 

A metodoloxía empregada enmárcase dentro dunha concepción construtivista da aprendizaxe e será basicamente             
colaborativa, intentando atender á diversidade da aula. Unha concepción construtivista da aprendizaxe supón implicar              
o individuo para que aporte as súas estruturas previas á situación de aprendizaxe e ir construíndo o novo significado a                    
partir delas. 

A estrutura metodolóxica a seguir en todas as unidades didácticas é a que a continuación se indica: 

● Introdución e avaliación dos coñecementos previos: consiste en efectuar un diagnóstico do coñecemento previo              
do alumnado sobre a materia. Proporanse pequenos exercicios introdutorios, enquisas individuais ou a man alzada               
ou debates sobre o tópico. 

● Desenvolvemento da Unidade Didáctica: o profesor explicará os contidos conceptuais e procedimentais            
correspondentes, apoiado por diversos exemplos en orde crecente de complexidade nos que o alumno poderá ir                
vendo en funcionamento os conceptos antes explicados. 

● Actividades: proporanse un conxunto de actividades prácticas. Exporanse os obxectivos e características da             
actividade que, dependendo da súa natureza, desenvolverase individualmente ou en grupo. Deste modo, os              
alumnos toman parte activa, tanto intelectual como manual, á hora de dar resposta as tarefas propostas; é                 
preferible facer prácticas sinxelas continuas sobre un mesmo concepto para afianzalo que facer unha gran práctica                
sobre o tema e esquecelo xa para o resto do curso, xa que na diversidade aparecerán diferentes problemas e                   
dúbidas, que respectarán os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, co que daremos un mellor tratamento                
á diversidade. Por ilo, teranse preparadas actividades de reforzo e de ampliación para aqueles alumnos que o                 
precisen. 

● Traballos de investigación: complementariamente coas actividades propostas, unha formulación investigadora          
anima aos alumnos a pensar en estratexias alternativas obtendo unha serie de problemas a identificar e resolver.                 
Nestes traballos deberán establecer relacións con outras áreas de coñecemento, facer uso do compendio de novos                
coñecementos adquiridos e perseguirase amosar a funcionabilidade destes en problemáticas sinxelas que se             
poden presentar na nosa vida diaria, na ciencia o na técnica. Desta forma intentaremos fomentar aspectos de                 
investigación e descubrimento para lograr que os alumnos sexan activos, participativos e cooperativos pero tamén               
autónomos e críticos. 

● Traballos en grupos: complementando o debate é interesante que o alumnado aprenda a confrontar as súas                
propias ideas coas das compañeiras e compañeiros e ser capaces de dar solucións conxuntas a problemas de maior                  
dificultade que os que realizan individualmente. Así afaranse a defender as súas opinións e xuízos de valor con                  
argumentos, a escoitar, a compartir as tarefas, a tolerar, a respectar aos demais… 

● Inclusión de prácticas de comprensión e fomento da lectura: a través dos recursos utilizados na clase e de forma                   
especial traballando con libros de historia da informática e de informática divulgativa. 

● Avaliación: realización dun test con preguntas conceptuais ou sobre as actividades realizadas en clase para               
asegurar a asimilación de todos os conceptos. 

Secuenciación do traballo na aula 

Motivación: 

● Actividade de exploración de ideas e coñecementos previos. 
● Formulación de cuestións que favorezan o conflito cognitivo. 
● Presentación da actividade con mapas, gráficos, textos, fotos... 

Información do profesor: 

● Información básica para todo o alumnado. 
● Información complementaria para reforzo e apoio. 
● Información complementaria para afondamento e ampliación. 

Traballo persoal: 
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● Lectura e comprensión de textos. 
● Análise de documentos, pequenas investigacións... 
● Resposta a preguntas. 
● Resolución de problemas. 
● Comentario de documentos, mapas, imaxes... 
● Elaboración de mapas, gráficas, sínteses ou mapas conceptuais. 
● Memorización comprensiva. 

Avaliación: 

● Análise de producións: caderno, mapas, comentarios...  
● Exposicións orais. 
● Probas escritas. 
● Traballos individuais e en grupo. 
● Observación do traballo na aula. 
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7. Materiais e recursos didácticos que se van utilizar 

● Recursos tanto teóricos como prácticos referentes á materia. 
● Un diario co acontecido en cada clase e coas tarefas que os alumnos deben realizar. 

 
Considérase necesaria unha aula laboratorio para realizar as prácticas de instalación e configuración de redes dotada                
de: 

● Un PC con conexión a internet de Banda Larga para cada alumno 
● Software: 

o Paquete Ofimático 
o Paquetes de tratamento de imaxes 
o Máquinas Virtuais 
o Contornos de programación 

● Sistemas operativos 
● Manuais técnicos dos distintos elementos hardware e software 

  

16 de 30 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesallerulloa/aulavirtual2/


Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

8. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

Criterios de avaliación 

● B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo na súa interacción na rede. 
● B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con criterios de seguridade e uso                 

responsable. 
● B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais aloxados na web. 
● B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral. 
● B2.1. Utilizar e configurar equipamentos informáticos, identificando os elementos que os configuran e a súa               

función no conxunto.  
● B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral. 
● B2.3. Utilizar software de comunicación entre equipamentos e sistemas. 
● B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus compoñentes básicos, e describir as súas               

características. 
● B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles. 
● B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de documentos. 
● B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e desenvolver capacidades para integralos en diversas               

producións. 
● B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no intercambio de información. 
● B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de información coñecendo as características da comunicación ou da              

conexión entre eles.  
● B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, numérica, sonora e gráfica. 
● B5.3. Coñecer os estándares de publicación e empregalos na produción de páxinas web e coas ferramentas das TIC                  

de carácter social. 
● B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que permitan a accesibilidade ás producións desde diversos               

dispositivos móbiles. 
● B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos adecuados no uso e no intercambio da información a través                  

de redes sociais e plataformas. 
● B6.3. Publicar e relacionar mediante hiperligazóns información en canles de contidos multimedia, presentacións,             

imaxe, audio e vídeo. 

Procedementos e instrumentos xerais de avaliación 

En cada avaliación realizaranse probas escritas e/ou realización de informes e/ou resolución de prácticas e/ou               
traballos en equipo ou individuais. Para aprobar a avaliación, a nota terá que ser de 5 ou superior. Para o cálculo da                      
nota terase en conta a seguinte ponderación: 

● Nota dos exames: 60% 
● Nota das actividades: 40% 

Non se fará media se a nota dalgún exame é inferior a 3. 

A nota final será a media aritmética das notas das avaliacións. Non se fará media se nalgunha avaliación a nota é                     
inferior a 3. 

Programa de reforzo e recuperación 

O alumno terá dereito a facer un exame de recuperación de cada avaliación suspensa. 

Aqueles alumnos que non superen a materia na convocatoria ordinaria de Xuño terán a posibilidade de superala na                  
convocatoria extraordinaria de Setembro, mediante un exame. 
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Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a                
avaliación continua 

Os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua serán avaliados mediante unha proba ao remate do terceiro                  
trimestre do curso. Cómpre ter unha cualificación polo menos do 50% en cada bloque de contidos para superar o                   
módulo. 
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9. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

Contémplanse dous niveis de seguimento da programación e de avaliación da práctica docente: 

Nivel individual: o profesorado que imparte a materia fará un seguimento continuo da programación e unha avaliación                 
continua da práctica docente. 

Nivel de curso: as reunións de avaliación servirán tamén para facer seguimento da programación, avaliar a práctica                 
docente e coordinar a práctica docente entre as materias do curso. 
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10. Medidas de atención á diversidade 

Para atender aos alumnos con necesidades educativas especiais traballarase estreitamente co Departamento de             
Orientación do Centro.  

O tratamento da diversidade debe producirse dende o momento da detección dos distintos niveis de coñecementos e                 
actitudes dos alumnos. Por iso, a atención á diversidade débese converter nun aspecto característico da práctica                
docente diaria e que no departamento contemplaremos a tres niveis: na programación, na metodoloxía e nos                
materiais. 

Atención á diversidade na programación 

A programación ten en conta que non todos os alumnos adquiren ao mesmo tempo e coa mesma intensidade os                   
contidos tratados. Por iso se deseña de modo que asegure un nivel mínimo para todos os alumnos ao final da etapa,                     
dando oportunidades para recuperar os coñecementos non adquiridos no seu momento. 

A atención á diversidade na programación das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións concrétase, sobre               
todo, na súa estruturación circular ou en espiral. Este método consiste en prescindir dos detalles no primeiro contacto                  
do alumno cun tema e preocuparse por ofrecer unha visión global do mesmo. 

Nos casos extremos, ou de atención a necesidades educativas especiais, levaranse a cabo, en colaboración co                
Departamento de Orientación, as correspondentes medidas de atención á diversidade que propón a Administración              
Educativa. Así, organizaranse, agrupamentos específicos, reforzos, adaptacións curriculares individualizadas,         
propostas para programas de diversificación curricular... 

Atención á diversidade na metodoloxía 

No mesmo momento en que se inicia o proceso educativo, comezan a manifestarse diferenzas entre o alumnado. A                  
falta de comprensión dun contido informático pode ser debida, entre outras causas, a que os conceptos ou                 
procedementos sexan demasiados difíciles para o nivel de desenvolvemento dixital do alumno, ou a que se avanza con                  
demasiada rapidez, e non dá tempo para unha adecuada comprensión. 

Debido a este feito organizaranse as actividades e problemas en actividades de consolidación, reforzo e ampliación,                
nas que poidan traballar ou afondar os alumnos menos ou máis adiantados. Nin todos os alumnos deben realizar                  
todas as actividades, nin estas teñen que ser sempre as mesmas para todos. As actividades abertas posibilitan o                  
afondamento nas mesmas segundo o grao de desenvolvemento intelectual, a capacidade persoal e os coñecementos               
de cada un. 

Polo tanto, cada unidade didáctica incluirá un gran número de actividades, con niveis de dificultade diferente, que                 
permita unha selección axustada ás necesidades de cada alumno. 

Atención á diversidade nos materiais utilizados 

A selección dos materiais utilizados na aula ten unha gran importancia á hora de atender ás diferenzas individuais no                   
conxunto de alumnos. 

Utilizaranse materiais e recursos didácticos variados co fin de atender á diversidade da aula. Así, ben a partir de                   
informacións escritas, a manipulación de obxectos, a visualización ou ás novas tecnoloxías poderemos facer chegar os                
coñecementos dunha maneira comprensiva ós alumnos. Canta máis variedades de medios manexemos a máis              
alumnos poderemos chegar. 

Porén, deberemos de recordar que estes materiais deben ser sempre moi ben escollidos porque non poden deixar de                  
ser un medio e non un fin para a adquisición de novas aprendizaxes e coñecementos. 

Para aqueles alumnos que presenten diminucións ou taras físicas ou psíquicas, as solucións neste caso pasan por: 
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● Posición do alumno adiantada en clase. 
● Monitores de grandes dimensións e teclados adaptados. 
● Uso de auriculares e amplificadores de son. 
● Posibilidade de aumentar os tempos de entrega de certas actividades. 
● Reforzo de certas actividades que presenten máis dificultades 
● … 
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11. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso 

Educación en valores 

Faranse respectar as normas de convivencia na aula, nos recreos e nas gardas e insistirase na importancia do seu                   
cumprimento por todos os membros da comunidade educativa. Educarase nos seguintes valores: 

● Tolerancia e respecto á dignidade e igualdade de todas as persoas, independentemente da súa condición, sexo,                
cultura, etnia, nacionalidade, ideoloxía ou lingua e rexeitarase calquera tipo de discriminación. 

● Respecto e cumprimento das normas de convivencia do Centro e coidado no uso das dependencias e materiais. 
● Solidariedade entre todos os membros da comunidade educativa. 
● Colaboración. 
● Responsabilidade. 
● Non violencia. 
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12. Actividades complementarias e extraescolares 

Os departamentos do centro programan actividades complementarias e extraescolares ao longo do curso. Os alumnos               
poderán asistirán a aquelas que consideremos oportunas, podendo ser tanto as organizadas polo departamento de               
Informática como calquera outro departamento. 
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13. Accións previstas de acordo co Plan Lector 

Para fomentar a lectura dende a materia de TIC ofrecemos ao alumnado da ESO, e doutros niveis, sempre que o                    
profesor o considere oportuno, a posibilidade de realizar traballos opcionais sobre libros que teñan algunha relación                
coa informática, coas seguintes consideracións: 

● Os traballos sobre os libros de lectura son opcionais. 
● Pódese entregar un máximo dun libro por avaliación. 
● Os traballos teñen que estar escritos cun medio informático e presentaranse en formato PDF. 
● Para facilitar a realización dos traballos ofrécese unha relación de libros que están a disposición do alumnado na                  

Biblioteca do centro. 
● A cualificación obtida por cada traballo engadirase á cualificación obtida na materia por outras vías. 
● Cada libro eliminará a nota menor entre as prácticas entregadas na avaliación, sempre que a nota do traballo sexa                   

superior. 
● A data límite para entregar os traballos será o luns anterior á avaliación. 

Características do traballo 

● Breve resumo sobre a vida do autor. 
● Estrutura da obra. 
● Resolución, no seu caso, dos exercicios propostos. 
● Campos, conceptos ou logros informáticos que aparecen, diferenciando os aspectos que algunha vez na túa vida                

estudaches dos que non tiñas nin idea da súa existencia. 
● Opinión persoal sobre a obra e sobre a túa experiencia ao realizar o traballo. 
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14. Accións previstas de acordo co plan de integración das TICs 

Non ten sentido este punto nesta materia pois é, en si mesma, a base fundamental das TICs. 
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15. Accións previstas de acordo co plan de convivencia 

Ningunha a maiores das xenéricas previstas no plan de convivencia. 
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16. Accións previstas de acordo co proxecto lingüístico 

Ningunha a maiores das xenéricas previstas no proxecto lingüístico. 
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17. Información ao alumnado 

O Departamento fará público na páxina web do centro a programación didáctica e os contidos mínimos de cada unha                   
das materias que imparte. 
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18. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación        
didáctica en relación cos resultados académicos e procesos de mellora  

Seguimento da programación 

Unha vez ao mes, nas reunións do departamento de Informática, farase o seguimento da programación, póndose en                 
común as incidencias acontecidas para favorecer a coordinación dos membros do departamento, e evitar duplicidades               
á hora de impartir as clases, favorecendo os procesos de ensino-aprendizaxe e reflectindo o grao de cumprimento con                  
respecto á programación e a xustificación razoada no caso de desviacións na acta correspondente. 

Trimestralmente, o profesor realizará un informe sobre o cumprimento da programación onde se indicará o               
cumprimento de obxectivos, contidos traballados, resultados académicos e temporalización. 

Ao final do curso o profesorado completará un formulario por cada grupo de alumnos aos que impartiu docencia no                   
que se recollerán os seguintes aspectos: 

● Os contidos traballados e, no seu caso, os motivos polos que algúns deles non se completaron. 
● Os obxectivos acadados. 
● A porcentaxe de alumnos que supera o módulo. 
● As actividades complementarias e extraescolares realizadas e a súa valoración. 
● Os acordos tomados. 

Toda esa información, xunto coas incidencias, cambios e propostas de cambio, serán recollidos na memoria do                
departamento de Informática que servirá de base para a elaboración da programación do seguinte curso. 
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19. Referencias normativas 

● Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de                   
decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

● Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria                 
Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

● 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 (BOE do 29). 

● 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 (DOG do 29). 

● 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 (DOG do 21). 

● 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. 

● 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. 

● 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 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. 

● Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes                     
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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