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1. INTRODUCCIÓN 

A presente programación didáctica correspondese coa materia de Tecnoloxía da Información e da 

Comunicación de 1º de Bacharelato, regulada polo Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro aprobado 

polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, no que se establece o currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, como consecuencia da implantación da Lei Orgánica de Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE), e que foi concretada en Galicia polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, no que 

se regula a ordenación de ditas etapas educativas e se establece o currículo para esta comunidade autónoma. 

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. Deste xeito, na parte da materia 

correspondente a cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, os bloques de "Ética e estética da 

interacción en rede", de "Seguridade informática" e de "Internet, redes sociais e hiperconexión" tratan 

aspectos das redes moi relacionados entre si, que é necesario que o alumnado domine para que poida 

desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e persoal. O bloque de "Computadores, 

sistemas operativos e redes" abonda en aspectos de configuración dos computadores e de instalación de 

aplicación cos que as persoas usuarias deben familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto 

con outros dispositivos hoxe imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utilizar as 

posibilidades de conectividade das TIC. O bloque de "Organización, deseño e produción de información 

dixital" e o de "Publicación e difusión de contidos" tratan os aspectos que poden necesitarse para producir 

documentos e difundilos, ademais dalgúns temas relacionados co soporte das publicacións, como son o 

tratamento de datos, a xeración de informes e a incorporación de elementos gráficos e audiovisuais nos 

documentos. 
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Nos dous cursos de bacharelato, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación persegue a 

consolidación dunha serie de coñecementos tecnolóxicos indispensables. Así, o bloque "A sociedade da 

información e o computador" introduce o alumnado na importancia desta materia na sociedade actual. Os 

bloques "Arquitectura de computadores", "Redes de computadores" e "Seguridade" abondan en aspectos 

relativos aos compoñentes e á configuración dos computadores, e á súa conexión en redes. O bloque 

"Software para sistemas informáticos" afonda no uso de aplicacións de uso común no mundo actual, tales 

como as aplicacións ofimáticas de edición de texto, de cálculo, de elaboración de presentación, de 

almacenaxe de información e de traballo con imaxe e vídeo. E os bloques "Programación" e "Publicación e 

difusión de contidos" afondan no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas do mundo 

real, e no uso destes no mundo de internet. 

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de carácter 

matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas 

específicos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que logo, favorecerá a conexión con outras 

materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto para 

integrar as restantes materias do currículo como para afondar en aspectos moi específicos, como a 

programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente indicadas para reflexionar sobre os 

temas tecnolóxicos e de actualidade. 

Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para 

acceder ás redes de información, que tamén se comparte, e se utilizan aplicacións informáticas de propósito 

xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos dereitos 

dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes 

como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións. 

A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a resolución colaborativa 

de problemas mediante a realización de proxectos informáticos, a utilización colectiva de recursos virtuais 

ou a procura e a análise de información en internet, aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe.  

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 
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desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario técnico preciso, elabore 

programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática 

e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse configurando e administrando máquinas 

e sistemas operativos, aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos ou asumindo hábitos 

seguros no contexto das redes de comunicación, competencias que tamén se favorecen analizando o 

funcionamento de programas, aplicacións e sistemas operativos, ou mediante a análise e a valoración das 

repercusións dos hábitos sociais en internet. A competencia dixital, que é a específica desta materia, 

desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar 

datos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver 

problemas. 

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo 

grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións 

cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas alcanzaranse 

procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma 

democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o 

desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación 

e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en 

documentos. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos 

das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

En resumo, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un inmenso potencial para 

axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto 

co contexto profesional como coas formas que a participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC que 

afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES Ricardo Mella está situado no Meixoeiro, no concello de Vigo e preto dos límites dos concellos de Vigo 

e Mos. Neste centro se imparten ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Ciclos 

formativos. 

A maior parte do alumnado na Educación Secundaria Obrigatoria procede dos  centros adscritos: CEIP Valle 

Inclán, CEIP Mosteiro-Bembrive, CEIP Fonte Escura e CEIP O Sello. O seu nivel socio-económico e cultural é 

medio. Hai unha heteroxeneidade de culturas e orixes, e as súas expectativas profesionais están 

encamiñadas, en xeral, ao mundo laboral. 
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No que respecta á materia de Tecnoloxía da Información e da Comunicación, o centro dispón dos seguintes 

espazos: 

• Aula de informática dotada de 15 equipos informáticos que contan con Windows XP, conectados en 

rede e unha encerado dixital. Nos ordenadores está instalado un paquete de ofimática, un programa 

de debuxo, un programa de deseño e simulación de circuítos eléctricos e electrónicos, un navegador 

de Internet e un programa de correo electrónico. 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

O Decreto 86/2015, establece as seguintes competencias clave do currículo: comunicación lingüística (CCL), 

competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), competencia dixital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSIC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresión culturais (CCEC). 

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a 

través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle no 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. 

• Comunicación lingüística (CCL): a adquisición de vocabulario técnico relacionado coas TIC é unha 

parte fundamental da materia. A procura de información de diversa natureza (textual, gráfica) en 

diversas fontes favorécese tamén desde esta materia. A publicación e difusión de contidos supón a 

utilización dunha expresión oral e escrita en múltiples contextos, axudando así ao desenvolvemento 

da competencia lingüística. 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): o 

desenvolvemento de algoritmos dentro do ámbito da programación forma parte do pensamento 

lóxico presente na competencia matemática. Así mesmo, é obxecto desta competencia o uso de 

programas específicos nos que se traballa con fórmulas, gráficos e diagramas. 

A habilidade para utilizar e manipular ferramentas e dispositivos electrónicos son elementos propios 

da competencia científica e tecnolóxica, así como a valoración dos avances, as limitacións e a 

influencia da tecnoloxía na sociedade. 

• Competencia dixital (CD): esta competencia dixital entraña o uso seguro e crítico das tecnoloxías da 

sociedade da información para o traballo, o lecer e a comunicación. Os contidos da materia están 

dirixidos especificamente ao desenvolvemento desta competencia, principalmente o uso de 
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computadores para obter, avaliar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información e 

comunicarse e participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica e sistemática. 

Aínda que noutras materias utilícense as TIC como ferramenta de traballo, é nesta materia onde os 

alumnos adquiren os coñecementos e destrezas necesarios para o seu uso posterior. 

• Aprender a aprender (CAA): desde esta materia favorécese o acceso a novos coñecementos e 

capacidades, e a adquisición, o procesamento e a asimilación destes. A materia posibilita aos 

alumnos a xestión da súa propia aprendizaxe de forma autónoma e autodisciplinada e a avaliación 

do seu propio traballo, contribuíndo desta forma á adquisición desta competencia. 

• Competencias sociais e cívicas (CSIC): o uso de redes sociais e plataformas de traballo colaborativo 

preparan ás persoas para participar dunha maneira eficaz e construtiva na vida social e profesional 

e para resolver conflitos nunha sociedade cada vez máis globalizada. O respecto ás leis de propiedade 

intelectual, a posta en práctica de actitudes de igualdade e non discriminación e a creación e o uso 

dunha identidade dixital adecuada ao contexto educativo e profesional contribúen á adquisición 

desta competencia. 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): a contribución da materia a esta competencia 

céntrase no fomento da innovación e a asunción de riscos, así como a habilidade para planificar e 

xestionar proxectos mediante os medios informáticos, cada vez máis presentes na sociedade. O 

sistema económico actual está marcado polo uso das TIC e da internet facilitando o uso destas a 

aparición de oportunidades e desafíos que afronta todo emprendedor, sen esquecer posturas éticas 

que impulsen o comercio xusto e as empresas sociais. 

• Conciencia e expresión culturais (CCEC): a expresión creativa de ideas, experiencias e emocións a 

través das TIC está en pleno auxe, sendo esta materia unha canle adecuada para fomentar que o 

alumno adquira esta competencia. O respecto e unha actitude aberta á diversidade da expresión 

cultural poténciase mediante esta materia. 

As competencias clave son uns dos elementos básicos do currículo e son un referente para a avaliación. A 

relación entre os estándares de aprendizaxe avaliables e as competencias forman o perfil competencial de 

acordo coa Orden ECD 65/2015. O perfil competencial do alumnado de 1º de Bacharelato na materia de TIC 

é o seguinte: 

Táboa resumen do número total de EAA relacionados con cada competencia clave (CCi) 

Competencia Clave i (CCi) Nº. EAA totais (CCi) % CCi 

CCL - Competencia en Comunicación Lingüística 14 58.0 
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CMCCT - Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía 22 92.0 

CD - Competencia Dixital  24 100.0 

CAA - Competencia Aprender a Aprender  12 50.0 

CSC - Competencias Sociais e Cívicas  7 29.0 

CSIEE - Competencia de Sentido da Iniciativa e Espírito Emprendedor  12 50.0 

CCEC - Competencia en Conciencia e Expresións Cívicas 7 29.0 

%Perfil Competencial  dunha CCi = (Nº EAE totalis na CCi / Nº EAE totais materia) x 100 

Nº total Estándares de aprendizaxe avaliables (EAA) =24 

 

BLOQUE ETÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE (EAA) CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

B1: A sociedade 
da información 
e o computador 

TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que se 
considera sociedade da información e sociedade do 
coñecemento. 

X  X  X   

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

  X  X X  

B2: 
Arquitectura de 
computadores 

TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas 
que compoñen un computador, identificando os seus 
principais parámetros de funcionamento 

X X X     

TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos 
bloques funcionais dun computador e describe a 
contribución de cada un ao funcionamento integral do 
sistema 

X X X     

TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento 
masivo utilizados en sistemas de computadores, 
recoñecendo a súa importancia na custodia da 
información. 

X X X     

TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria utilizados en 
computadores, analizando os parámetros que as definen 
e a súa achega ao rendemento do conxunto 

X X X     

TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da estrutura dun sistema 
operativo relacionando cada parte coa súa función 

 X X     

TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos e programas de 
aplicación para a resolución de problemas en 
computadores persoais, seguindo instrucións de fábrica. 

 X X X    

TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae 
información, realizando consultas, formularios e informes 

 X X X  X X 
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B3: Software 
para sistemas 
informáticos 

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

X X X X X X X 

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

X X X X X X X 

TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utilización 
de follas de cálculo, xerando resultados textuais, 
numéricos e gráficos 

 X X X  X X 

TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
comunicar ideas 

X X X X X X X 

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

X X X X X X X 

B4: Redes de 
computadores 

TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de configuración de 
pequenas redes locais, seleccionando as tecnoloxías en 
función do espazo físico dispoñible. 

 X X X  X  

TIC1B4.2.1. Realiza unha análise comparativa entre os 
tipos de cables utilizados en redes de datos 

X X X     

TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparativa entre 
tecnoloxía con fíos e sen eles, e indica posibles vantaxes e 
inconvenientes 

X X X     

TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que 
permiten configurar redes de datos, indicando as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes principais 

X X X     

TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de como se realiza a 
comunicación entre os niveis OSI de dous equipamentos 
remotos. 

X X X     

B5: 
Programación 

TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sinxelos, elaborando os 
correspondentes diagramas de fluxo 

 X X X  X  

TIC1B5.2.1. Escribe programas que inclúan bucles de 
programación para solucionar problemas que impliquen a 
división dun conxunto en partes máis pequenas 

 X X X  X  

TIC1B5.3.1. Obtén o resultado de seguir un pequeno 
programa escrito nun código determinado, partindo de 
determinadas condicións 

 X X X  X  

TIC1B5.4.1. Define o que se entende por sintaxe dunha 
linguaxe de programación e propón exemplos concretos 
dunha linguaxe determinada 

X X X     

TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplicación sinxelos 
nunha linguaxe determinada que solucionen problemas 
da vida real. 

 X X X X X  



IES Ricardo Mella                                                                                                                                                    Programación TIC 1º BCH. Curso 2020-2021 

10 
 

4. OBXECTIVOS 

De acordo co establecido no artigo 10 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, o Bacharelato ten como finalidade 

proporcionar o alumnado formación, madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle 

permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así 

mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.  

O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:: 

a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución Española así como polos dereitos humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa  

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e 

sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas 

con discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento do aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.  

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

f)  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e na mellora 

do seu entorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida.  

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de 
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vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara o medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego.  

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico.  

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural.  

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación 

e mellora no contexto dun mundo globalizado.  

A estes obxectivos engadiremos os seguintes que non son excluíntes dos anteriores, senón que son 

concrecións dos obxectivos para o curso:  

1. Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías da información e da comunicación na transformación da 

sociedade actual, tanto nos ámbitos da adquisición do coñecemento como nos da produción. 

2. Configurar computadores e equipamentos informáticos identificando os subsistemas que os compoñen e 

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

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

de aplicación. 

4. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución de problemas 

específicos. 

5. Analizar as principais topoloxías utilizadas no deseño de redes de computadores, relacionándoas coa área 

de aplicación e coas tecnoloxías empregadas. 

6. Analizar a función dos equipos de conexión que permiten realizar configuracións de redes e a súa 

interconexión con redes de área extensa. 

7. Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis frecuentes que se presentan ao traballar con 

estruturas de datos. 

8. Analizar e resolver problemas de tratamento de información, dividíndoos en subproblemas e definindo 

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

linguaxe de programación utilizada. 

10. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de programación. 

11. Realizar pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á 

solución de problemas reais. 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE E GRAO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN 

Nas seguintes táboas recóllense por bloques os contidos (C), criterios de avaliación (CA), obxectivos, 

competencias clave (CC), estándares de aprendizaxe avaliables (EAA), os procedementos e instrumentos de 

avaliación, de acordo co currículo establecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño. Tamén se indica o grao 

mínimo de consecución exixibles (GM) para superar a materia e a súa temporalización no curso. 

Bloque 1 A sociedade da información e o computador Temporalización: 1 Aval. 

Contidos (C): Concepto de sociedade da información (B1.1). O sector das TIC: composición e características (B1.2) 

Criterios de avaliación (CA): Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías da información e da comunicación na 
transformación da sociedade actual, tanto nos ámbitos da adquisición do coñecemento como nos da produción (B1.1) 

Obxectivos: a, d, g, i, l, m, p CC: CCL, CD, CSC, CSIEE 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

C CA 
Estándares de aprendizaxe avaliables (EAA) 

- Grao Mínimo exixible (GM) 
O O/E PE 

B1.1 

B1.2 

B1.1 TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da 
información e sociedade do coñecemento 

 X X 

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

 X X 

 

Bloque 2 Arquitectura de computadores Temporalización: 1 Aval. 

Contidos (C): Bloques funcionais dun sistema microinformático e compoñentes de cada bloque funcional (B2.1). 
Compoñentes dos sistemas microinformáticos (B2.2). Periféricos básicos (B2.3). Dispositivos de almacenamento: 
características e tipos (B2.4). Dispositivos de memoria: características e tipos (B2.5). Sistema operativo: elementos e 
estrutura. Clasificación, funcións e procesos do sistema operativo. Sistemas operativos actuais (B2.6). B2.7. 
Instalación e actualización de sistemas operativos e de aplicacións de software (B2.7) 

Criterios de avaliación (CA): Configurar computadores e equipamentos informáticos identificando os subsistemas 
que os compoñen e relacionando cada elemento coas prestacións do conxunto, e describir as súas características 
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(B2.1). Instalar e utilizar software de propósito xeral e de aplicación, e avaliar as súas características e os contornos 
de aplicación (B2.2) 

Obxectivos: a, d, g, i, l CC: CCL, CMCCT, CD, CAA 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

C CA 
Estándares de aprendizaxe avaliables (EAA) 

- Grao mínimo exixible (GM). 
O O/E PE 

B2.1 

B2.2 

B2.3 

B2.4 

B2.5 

B2.1 TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que compoñen un 
computador, identificando os seus principais parámetros de funcionamento. 

-GM: Describe as características e identifica os principais parámetros de 
funcionamento dos subsistemas que compoñen un computador 

  X 

TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun 
computador e describe a contribución de cada un ao funcionamento integral 
do sistema.  

 X X 

TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en 
sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia da 
información. 

-GM: Coñece os tipos de dispositivos de almacenamento masivo usados en 
computadores 

 X X 

TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, 
analizando os parámetros que as definen e a súa achega ao rendemento do 
conxunto. 

-GM: Coñece os tipos de memoria usados en computadores. 

 X X 

B2.6 

B2.7 

B2.2 TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo 
relacionando cada parte coa súa función 

 X X 

TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a 
resolución de problemas en computadores persoais, seguindo instrucións de 
fábrica. 

X   

 

Bloque 3 Software para sistemas informáticos Temporalización: 1, 2, 3 Aval. 

Contidos (C):  Deseño e utilización de bases de datos sinxelas (B3.1). Elaboración de documentos mediante 
procesadores de texto (B3.2). Elaboración de presentacións (B3.3). Presentación ao público: conexión a un proxector 
e configuración (B3.4). Resolución de problemas mediante follas de cálculo (B3.5). Deseño e edición de Imaxes en 2D 
e 3D (B3.6). Creación de contidos audiovisuais. Elaboración de guións, captura de son e de imaxes, edición e montaxe 
(B3.7). As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. Dereitos que amparan as producións alleas 
(B3.8). 

Criterios de avaliación (CA): Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución 
de problemas específicos (B3.1) 

Obxectivos: a, b, d, e, f, g, h, i, l, m, n CC: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

C CA 
Estándares de aprendizaxe avaliables (EAA) 

-Grao mínimo exixible (GM) 
O O/E PE 

B3.1 

B3.2 

B3.3 

B3.4 

B3.5 

B3.6 

B3.7 

B3.7 

B3.8 

B3.1 TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae información, 
realizando consultas, formularios e informes 

-GM: Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas e 
realiza operacións básicas con cada software específico. 

X X  

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

-GM: Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas e 
elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo de texto 
realizado. 

X X  

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

-GM: Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas e 
elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo de 
presentación realizada 

X X  

TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utilización de follas de cálculo, 
xerando resultados textuais, numéricos e gráficos 

-GM: Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas e 
realiza operacións básicas con cada software específico. 

X X  

TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas. 

-GM: Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas e 
deseña elementos gráficos en 2D e 3D 

 X  

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

-GM: Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas e 
realiza pequenas películas. 

 X  

 

Bloque 4 Redes de computadores Temporalización: 2 Aval. 

Contidos (C): Configuración básica de redes locais: características, tipos, topoloxías e arquitecturas (B4.1). Cables e 
conectores: características e tipoloxía. Normalización (B4.2). Elementos das redes de datos: situación, dispositivos e 
adaptadores de interconexión de redes con fíos e sen eles; configuración básica destes (B4.3). Despregamento de redes 
locais sen fíos: elementos, medios de transmisión, protocolos e recomendacións. Seguridade básica (B4.4). Niveis do 
modelo OSI: funcións dos niveis, os protocolos e os dispositivos (B4.5) 

Criterios de avaliación (CA): Analizar as principais topoloxías utilizadas no deseño de redes de computadores, 
relacionándoas coa área de aplicación e coas tecnoloxías empregadas (B4.1). Analizar a función dos equipos de conexión 
que permiten realizar configuracións de redes e a súa interconexión con redes de área extensa (B4.2). Describir os niveis 
do modelo OSI, relacionándoos coas súas funcións nunha rede informática (B4.3) 

Obxectivos: b, d, g, i, l CC: CCL, CMCCT,CAA, CD, CSIEE 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

C CA 
Estándares de aprendizaxe avaliables (EAA) 

- Grao mínimo exixible (GM) 
O O/E PE 

B4.1 B4.1 TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de configuración de pequenas redes locais, 
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible 

- GM: Coñece as principais topoloxías utilizadas no deseño de redes de 
computadores.. 

 X X 

B4.2 

B4.3 

B4.4 

 

B4.2 TIC1B4.2.1. Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados en 
redes de datos 

 X X 

TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e sen eles, 
e indica posibles vantaxes e inconvenientes. 

 X X 

TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten configurar redes 
de datos, indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais. 

- GM: Coñece a función dos equipos de conexión que permiten realizar 
configuracións de redes e coñece as súas  vantaxes e inconvenientes  

 X X 

B4.5 B4.3 
TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de como se realiza a comunicación entre os niveis 
OSI de dous equipamentos remotos. 

 X X 

 

Bloque 5 Programación Temporalización: 3 Aval. 

Contidos (C):  Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado (B5.1). Identificación dos 
elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais (B5.2). Deseño de algoritmos utilizando 
diagramas de fluxo (B5.3). Uso de estruturas de control: operadores, condicións, bloques e estruturas de repetición 
(B5.4). Execución, proba, depuración e documentación de programas (B5.5). Identificación dos elementos da sintaxe da 
linguaxe (B5.6) 

Criterios de avaliación (CA): Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis frecuentes que se presentan ao 
traballar con estruturas de datos (B5.1). Analizar e resolver problemas de tratamento de información, dividíndoos en 
subproblemas e definindo algoritmos que os resolven (B5.2). Analizar a estrutura de programas informáticos, 
identificando e relacionando os elementos propios da linguaxe de programación utilizada (B5.3). Coñecer e comprender 
a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de programación (B5.4). Realizar pequenos programas 
de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á solución de problemas reais (B5.5) 

Obxectivos: b, d, g, i, l CC: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

C CA 
Estándares de aprendizaxe avaliables (EAA) 

- Grao mínimo exixible (GM) 
O O/E PE 

B5.1 

B5.3 

B5.3 

B5.1 TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos 
sinxelos, elaborando os correspondentes diagramas de fluxo. 

- GM: Aplica algoritmos á resolución dos problemas  

 X  

B5.4 B5.2 TIC1B5.2.1. Escribe programas que inclúan bucles de programación para solucionar 
problemas que impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas. 

 X  
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-GM: Analiza e resolve problemas de tratamento de información, dividíndoos en 
subproblemas e definindo algoritmos que os resolven. 

B5.5 B5.3 TIC1B5.3.1. Obtén o resultado de seguir un pequeno programa escrito nun código 
determinado, partindo de determinadas condicións. 

 X  

B5.6 B5.4 TIC1B5.4.1. Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación 
e propón exemplos concretos dunha linguaxe determinada. 

- GM: Coñece a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de 
programación determinada. 

 X  

B5.1 

B5.2 

B5.3 

B5.3 TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe determinada 
que solucionen problemas da vida real. 

- GM: Realiza pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación 
determinada. 

 X  

Os cinco bloques de contidos estarán divididos nas unidades didácticas que se indican na seguinte táboa, 

indicando ademais a súa temporalización por avaliacións. É importante ter en conta que os tempos serán 

flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno/a, que serán quen marquen o 

ritmo de aprendizaxe. Considerando que o curso ten aproximadamente 30 semanas, e considerando que o 

tempo semanal asignado a esta materia é de 2 horas, sabemos que haberá ao redor de 60 sesións. Podemos, 

pois, facer unha estimación do reparto do tempo por unidade didáctica, tal e como se detalla a continuación. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalización 

1ª Aval. 2ª Aval. 3ª Aval. 

Bloque 1 UD 1 - A sociedade da información X   

Bloque 2 UD 2 - O ordenador. Hardware X   

Bloque 3 UD 3 - Software para sistemas informáticos  X  

Bloque 4 UD 4 - Redes de computadores  X  

Bloque5 UD 5 - Programación   X 

6. METODOLOXÍA 

Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para 

acceder ás redes de información 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. 

Neste sentido, a metodoloxía didáctica da materia de Tecnoloxía da Información e Comunicación de 2º de 

Bacharelato (TIC II), para que o alumnado logre os obxectivos aprendizaxe e acade as competencias, débese 
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axustar ao nivel competencial inicial do alumnado, respectando os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe 

e tendo en conta a atención á diversidade. Ademais esta materia fai posible e desexable o desenvolvemento 

de metodoloxías activas, nas que o traballo individual e cooperativo estean permanentemente presentes e 

sempre integradas nas TIC. Por último, deberemos ter en conta en todo momento a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre os sexos. 

Así pois, o ensino da TIC II está baseado en metodoloxías activas, centrado nos estudantes, na súa 

capacitación en competencias propias do saber. Deste xeito, a aprendizaxe será un proceso construtivo e 

non receptivo, favorecendo a aprendizaxe autodirixida.  

A TIC no seu desenvolvemento posúen un método propio que as caracteriza, polo que a materia estará 

orientada á adquisición dos coñecementos científicos e técnicos necesarios para a comprensión e o 

desenrolo da actividade tecnolóxica, permitindo, deste xeito, o uso do razoamento dedutivo. 

Polo tanto, será necesario dar coherencia e completar as aprendizaxes realizando un tratamento integrado 

das diversas tecnoloxías co fin de lograr un uso competente das mesmas. O coñecemento irase construíndo 

progresivamente, apoiándose no proceso tecnolóxico de forma que os conceptos irán sendo asimilados de 

forma paulatina segundo se vaia avanzando na tarefa, á vez que se vaian adquirindo as habilidades, as 

destrezas e as actitudes necesarias para o desenvolvemento das capacidades que se pretenden alcanzar. 

O traballo cooperativo e o intercambio de opinións para cada proposta de traballo conseguirán crear unha 

metodoloxía activa e participativa que espertará un maior interese no alumnado e creará a necesidade de 

adquirir máis coñecementos que dean resposta aos problemas expostos. 

O papel do profesorado será de guía e mediador, conducindo ao alumnado a través do propio proceso de 

ensino-aprendizaxe de forma gradual, fomentando a adquisición de hábitos de traballo e inculcando a 

importancia do esforzo como medio fundamental para alcanzar as metas fixadas. Mostrarase o carácter 

funcional dos contidos para que o alumnado distinga as aplicacións e a utilidade do coñecemento para 

adquirir. 

Para finalizar é importante destacar que a metodoloxía será o máis flexible e variada posible para tratar de 

adaptarse ás características do grupo onde se desenvolve a docencia. 

As característica desta materia fai imprescindible o uso das TIC, como motivación inicial das unidades 

didácticas (vídeos, gráficos…), como ferramenta de información xeral (básica para todo o alumnado ou de 

información complementaria para reforzo ou para a profundización e ampliación) e, como método de 
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traballo persoal do alumnado (elaboración de traballos, procura de respostas, análises de documentos, 

simulacións, etc.) 

6.1 Metodoloxía do aula 

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo na aula son variadas: 

• Realización de actividades introdutorias ó comezo de cada unidade didáctica, dirixidas tanto a coñecer o 

nivel de partida do alumnado como a espertar o seu interese cara os contidos a tratar na mesma. Poderán 

ser unhas preguntas tipo test o ben unha pregunta para todo o grupo. 

• Exposición e explicación dos contidos teóricos divididos en apartados e seguindo a orde: definición -

exemplo teórico -práctico, para que que o alumnado sexa consciente dos conceptos concretos que se 

traballarán ao longo da unidade, e intercalándoos con actividades de desenvolvemento de contidos e 

profundización. En cada sesión explicaranse os conceptos teóricos, mediante un método expositivo-

interactivo, empregando presentacións en Power Point e/ou o encerado e intercalando as explicacións 

con actividades de compresión individuais ou grupais, como poden ser cuestións, lecturas, vídeos, 

debates, tarefas de investigación e/ou prácticas no ordenador. 

A participación se potenciará 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. 

• Realización de actividades de consolidación para asegurar a adquisición significativa dos contidos.  

Proporanse a realización de resumes, mapas conceptuais, posta en común e revisión das prácticas ou 

exercicios, exposicións, debates. Tamén, de ser posible proporanse actividades complementarias ou 

extraescolares como saídas, visitas, conferencias... 

• Realización de actividades de reforzo dos contidos como cuestións, traballos, visualización de vídeos, para 

o alumnado que non acadase os contidos traballados. 

• Proposición de actividades de ampliación para o alumnado que polo seu interese particular o ben pola 

súa preparación ou nivel desexen profundar certos aspectos da unidade co fin de continuar construíndo 

coñecementos. 
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6.2 Organización de espazos 

Todas as sesións levaranse a cabo na aula de informática que está dotada de ordenadores para todo o 

alumando e a profesora, conexión a internet, canón proxector, altofalantes, encerado... 

6.3 Materiais e recursos didácticos 

Non se utilizará libro de texto. Os materias de cada unidade serán de elaboración propia da profesora e/ou 

de libre uso que se atopen dispoñibles na rede. O centro dispón dun aula virtual onde os alumnos terán 

dispoñible todo o material da materia, e ademais, disporán dunha versión en papel para fotocopiar. 

Utilizaranse simuladores, aplicacións por ordenador e recursos de internet. Tamén estarán dispoñibles 

vídeos, artigos de prensa...así como os enlaces a recursos web que se empregarán na aula. 

Utilizarase a aula virtual e/ou correo electrónico para o envío das tarefas, ademais cada alumno/a deberá ter 

o seu propio dispositivo de almacenamento. 

6.4 Agrupamentos 

Nesta materia as distintas actividades traballaranse con diferentes agrupamentos co fin de favorecer o 

traballo cooperativo e en equipo. Deste xeito, a corrección de exercicios e resolución de dúbidas, lecturas e 

debates realizarase en gran grupo, e realizaranse traballos individuais nos que se incentivará ao alumnado a 

concibir o estudo como unha actividade para asimilar os distintos contidos e, tamén, os traballos de 

investigación levaranse a cabo en pequenos grupos. 

Con todo, é importante indicar que no presente curso escolar, debido ás circunstancias sanitarias evitaranse 

calquera actividade que supoña un risco para o alumnado. Por este motivo, evitaranse realizar actividades 

grupais ou que impidan manter as condicións de seguridade. 

7. AVALIACIÓN 

7.1 Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe avaliables 

A avaliación é un instrumento que permite coñecer o grao de aprendizaxe acadado polo alumnado, polo que 

deberá ser formativa, continua e integradora (Decreto 86/2015). A avaliación será continua, entendendo por 

tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino aprendizaxe, formativa, de xeito que proporcione 

a información necesaria para a detección das dificultades do alumnado e permita a toma de decisións en 

canto á toma de medidas precisas para a continuación satisfactoria da formación do alumnado, e sumativa, 

isto é: deberá ter en conta todas as partes en que o profesor divide a materia para a súa avaliación. 
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Para poder levar a cabo o proceso de avaliación, no currículo establécense os criterios de avaliación (CA) que 

son elementos que serven de referencia para avaliar o aprendizaxe e, que se desagregan en estándares de 

aprendizaxe avaliables (EAA) que son elementos de maior concreción, observables e medibles e, que 

permiten graduar o rendemento ou o logro acadado polo alumnado. Pero para elo, a cada EAA será necesario 

establecer uns indicadores de logro, que faciliten e obxectiven o proceso de avaliación.  

Polo tanto, o proceso de avaliación require establecer os procedementos mediante os que se levará a cabo 

a avaliación e, cales serán os rexistros que se utilizarán para recoller a información, é dicir, os instrumentos 

de avaliación. 

Nesta programación os criterios de avaliación (CA), os estándares de aprendizaxe (EAA) e os instrumentos 

de avaliación aparecen recollidos nas táboas do apartado 5. 

Un dos procedementos que se utilizarán será a observación sistemática (O) do traballo e participación na 

clase, do interese e dos traballos realizados, do uso responsable do material informático, a destreza e 

dedicación, ...para o que se empregará como instrumento rúbricas ou listas de control. Outro dos 

procedementos serán as situacións orais ou escritas (O/E) para as que se empregarán como instrumentos 

informes, memorias, traballos individuais ou en grupo, exposicións, debate. 

Ademais, en cada unidade realizarase unha ou mais probas escritas (PE), con cuestións curtas e/ou preguntas 

tipo test dos contidos conceptuais e/ou aplicación dos mesmos. En calquera caso, no encabezado de cada 

proba indicarase o criterio de cualificación da mesma. 

7.2 Criterios de cualificación e promoción do alumnado 

Os criterios de cualificación proporcionan un instrumento cuantitativo que de forma obxectiva fixa a 

cualificación que se reflicte no boletín de notas cada trimestre e no expediente académico.  

Os criterios de cualificación que se fixarán nesta materia para cada un dos procedementos indicados son: 

- probas escritas (PE): constituirán o 60% da nota. En cada avaliación tomarase a nota media de todas as 

probas feitas. Cada proba puntuarase sobre 10. Se a puntuación dunha proba e inferior a 4 non se fará media 

e por tanto a avaliación será suspensa. Nos exames deberá indicarse a puntuación de cada pregunta. 

- situacións orais ou escritas (O/E): constituirán o 30 % da nota. Se houbese varios traballos se fará́ a media 

de todos eles. Non se recollerán os traballos fora de prazo. Os traballos non entregados, en tempo e en forma, 

serán avaliados cun cero. 
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- observación sistemática (O): representará o 10 % da nota. Valorarase a atención na clase, a realización dos 

exercicios que se lle manden, a participación activa na clase e no traballo en grupo, o respecto polas normas 

de traballo no aula e as normas de convivencia en xeral. 

Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as porcentaxes establecidas sexa, ó 

menos, de 5 puntos. No caso de que nunha avaliación non se realice probas escritas a porcentaxe a aplicar 

será o 90% para as prácticas e o 10% corresponderá á observación sistemática. 

Para superar o curso precisarase ter superadas cada unha das avaliacións por separado. 

Unha vez ponderadas e feitas todos as medias das diferentes actividades, tarefas, proxecto, probas 

obxectivas, etc, aplicarase o seguinte criterio de redondeo que só se aplicará nas cifras decimais e sempre 

que estas sexan igual ou superior a 0,50 puntos. Nese caso a nota se aproximará á inmediatamente seguinte 

nota enteira. Polo tanto, o calculo de medias e porcentaxes parciais non serán afectados polo criterio de 

redondeo, se non que se tomará a nota enteira aproximada a dous decimais. Este criterio aplícase tanto as 

notas finais de avaliación, a nota final ordinaria de xuño, a nota das proba extraordinaria de setembro e a 

nota final para alumnado con materias pendentes. 

Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, exames, prácticas ou traballos que teñan 

que facer, ben a través de apuntes, de medios electrónicos ou doutros compañeiros; ou calquera 

modificación ou intento de modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 

proba,… implicará a anulación de dito exame, e por tanto, suporá o suspenso automático, con nota de cero, 

de dita proba, exame, práctica ou traballo. Como consecuencia cualificarase a avaliación como suspensa de 

maneira automática. Serán igualmente sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 

facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas quedan anuladas por seren pouco fiables á 

hora de medir o obxecto da mesma. Só poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de xuño, ou 

entregan os traballos solicitados correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo profesor. 

No caso de que este incidente sucedera durante ou despois do exame final de xuño, tería ou terían que 

presentarse á proba extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o curso. 

O alumnado que non superara algunha avaliación, deberá entregar un traballo e/ou un exame de 

recuperación inmediatamente despois de cada avaliación na data fixada previamente pola profesora. No 

caso da recuperación da 3ª avaliación, o exame será antes do exame final de xuño. 

A proba de recuperación de setembro é de toda a materia, e poderá ter unha parte teórica e outra práctica. 

Poderá pedirse a entrega de traballos de ordenador non presentados durante o curso. Para superar dita 

proba a cualificación debe ser ≥ 5 puntos. 
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Un comportamento inadecuado, como pode ser desidia, desinterese, interrupcións continuas, preguntas 

inoportunas, manipulación perigosa de ferramentas, etc, ademais de levar medidas correctoras recollidas no 

Regulamento de Réxime Interno,  poden valoraranse negativamente nos apartados “b”, e “c” de cualificación. 

Levará unha valoración de 0 puntos na avaliación da que se trate calquera acto feito con aleivosía na aula-

obradoiro que supoña un risco para a integridade física dun alumno/a; calquera tipo de desperfecto material 

do centro ou terceiras persoas producido intencionadamente polo alumno/a; a subtracción intencionada de 

ferramentas ou material.  E sen esquecer, claro está, as medidas adoptadas polo centro cara dito alumno/a. 

Actuarase da mesma forma ante o mal comportamento ou incidente en calquera visita exterior. 

O alumnado con TIC pendente, avaliaranse mediante traballos e/ou exames, sendo a nota final a media 

aritmética das notas obtidas, sempre que se entreguen os traballos e/ou se presenten ás probas. En caso de 

non aprobar ou de non presentarse disporán dun exame final no que entrará a totalidade da materia. O 

profesor poderá propoñerlles traballos de recuperación ao longo do curso, que poderán ser tidos en conta 

para a cualificación, neste caso a nota das probas escritas representará o 80% da nota final. 

Estes criterios poderán ser modificados ou ampliados ó longo do curso sempre que se considere oportuno 

segundo as circunstancias e avisando os alumnos. 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRACTICA DOCENTE. 

8.1 Avaliación do proceso do ensino 

A programación será revisada durante todo o curso e en cada reunión do departamento se farán propostas 

de mellora co fin de realizar as modificacións necesarias. A revisión, a avaliación e a modificación da 

programación serán recollidas na me-moria de fin de curso do departamento. 

8.2 Avaliación da practica docente 

A avaliación da practica docente non pode ser entendida como un control da traxectoria profesional, se non 

como unha actuación de critica positiva coa que se pretenda acadar un maior coñecemento e control das 

variables que concorren na vida escolar, orientación, estímulo, formación e perfeccionamento persoal. 

A avaliación da práctica docente corresponde en primeiro lugar ao profesorado, como unha actividade e 

actitude permanente e crítica en todas as súas tarefas e funcións. 

O procedemento fundamental para levar a cabo esta tarefa de reflexión o constitúe a autoavaliación da 

práctica educativa. Esta debe realizarse en dous niveis distintos: o do contexto da aula e o do contexto do 

centro. 
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Para poder avaliar correctamente a práctica docente se terá en conta: 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO S/N 

Planificación Planifica a práctica docente tendo en conta os obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación as características e necesidades do alumnado. 

 

Realiza a temporalización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración 
dunha sesión de traballo. 

 

Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos 
particulares de cada grupo. 

 

Planifica as clases de maneira aberta e flexible.  

Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica 
docente na aula. 

 

Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula.  

Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.  

Motivación do 
alumnado 

Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de 
conxunto ao comezo de cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo. 

 

Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula.  

Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.  

Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos 
novidosos. 

 

Fomenta un bo ambiente na aula.  

Promove a participación activa do alumnado.  

Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.  

Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.  

Organiza a aula para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de 
prácticas e proxectos. 

 

Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novidosos que motiven ao 
alumnado. 

 

Traballo na aula-
taller 

Resume e repasa ao comezo de cada sesións contidos xa traballados en sesións 
anteriores. 

 

Utiliza exemplos na introdución de novos contidos  

Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo  

Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado  

Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo  

Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os 
estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave 

 

Avaliación do 
proceso de ensino 
aprendizaxe 

Realiza a avaliación inicial a fin de toma r as medidas individuais ou colectivas necesarias.  

Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e 
actividades en xeral. 

 

Establece medidas que permitan introducir melloras.  

Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os 

aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras 
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Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico   

Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 

desenvolven durante as sesións de traballo 

 

Favorece os procesos de autoavaliación.  

Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o 
proceso de ensino aprendizaxe. 

 

Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.   

Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos  

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Unha vez realizada a avaliación inicial e ante as dificultades individuais ou grupais detectadas poderase 

adecuar as agrupacións a hora do desenvolvemento dos proxectos e das prácticas en equipo, graduar o nivel 

de dificultade de ditas actividades e prestar unha atención máis individualizada a aqueles alumnos que 

amosen máis carencias a hora de asimilación dos contados. Algunhas das medidas que se poderán levar a 

cabo son: 

• Adaptación dos medios (mesas especiais, facilitarlle apuntes, etc) 

• Prestaráselle unha atención o máis individualizada posible. 

• Ampliación de tempo na realización de probas 

• Tratárase de integrar en grupos de traballo nos cales os alumnos/as acepten de bo grado prestarlle 

axuda. 

• Cambios de organización da clase. 

• Realización dun elevado número de actividades de carácter aberto, no que o alumnado poda 

participar segundo as súas capacidades, aptitudes e intereses. 

• En cada unidade didáctica, proporcionar actividades de reforzo e de ampliación para aqueles 

alumnos que o requiran. 

• Usar materiais de lectura complementarios, libros de divulgación científica, documentación técnica 

e folletos, que poden resultar mais atractivos ó alumnado, favorecendo a motivación. 

• Apoiar o proceso de ensinanza mediante o uso de maior cantidade de instrucións e axudas. 

• Adaptación curricular intensiva de ser o caso. 

10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Dos elementos transversais que sinala o artigo 4 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño no que se establece o 
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currículo de ESO, materia de Tecnoloxía da Información e da Comunicación de 1º Bacharelato permite 

traballar os seguintes: 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional.  

2. Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 

de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato 

e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

     Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por 

igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito. 

3. Fomentará as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 

iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e 

deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou 

vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, 

o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico 

e as súas secuelas. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Non ten programada ningunha actividade complementaria ou extra escolar para o presente ano académico, 

o cal non se exclúe a posibilidade de que se poida realizar algunha ó longo do curso si se considera oportuno. 

Sempre que sexa conveniente para a formación e haxa boa actitude por parte do alumnado, faranse saídas 

en grupo a exposicións, mostras ou lugares de interese que teñan relación coa materia, traballando se é 

posible con outros departamentos, incidindo na interdisciplinariedade. 

12. CONTRIBUCIÓN AOS PLANS E PROXECTOS DO CENTRO 

12.1 Contribución ao Plan Lector 

O departamento de Tecnoloxía ten unha constante preocupación pola competencia lingüística do alumnado. 

Entre outras actividades que se realizan neste aspecto, destacamos as seguintes: 
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• Uso da biblioteca escolar como espazo de lectura e para a procura de información. 

• Lectura individual en voz baixa e lectura en voz alta para o resto dos alumnos. 

• Corrección constante de sintaxes e faltas de ortografía. 

• Expresións orais e escritas con corrección. 

• Utilización do vocabulario correcto. 

• Daráselle especial importancia á lectura de artigos de prensa especializados, fomentando a 

adquisición dunha destreza de lectura e análise de textos científicos e tecnolóxicos de actualidade. 

Ademais, nesta materia O alumnado deberá ler e entender manuais para a súa posterior execución en 

supostos prácticos. A lectura levará a cabo tanto en soporte de papel como en dixital (internet).  

12.2 Contribución aos Plans TICs do centro. 

A materia de Informática mantén unha vinculación esencial e indisoluble coas tecnoloxías da información e 

comunicación, polo que todos os contidos do seu currículo contribúen de forma implícita á integración das 

TIC. 

12.3 Contribución á perspectiva de xénero 

A educación para a igualdade entre os homes e mulleres maniféstase de forma xeral durante o 

desenvolvemento da área a través dun reparto non discriminatorio dos diferentes tipos de tarefas así como 

proporcionando contextos de aprendizaxe nos que os aspectos tecnolóxicos non teñan marcado carácter 

masculino. Co fin de acadar este obxectivo promoverase: 

• Integración do Departamento no Grupo de Igualdade do Centro. 

• Non tolerar comentarios discriminatorios sobre calquera tipo de expresión afectivo-sexual. 

• Integración mixta de grupos de traballo. 

• Busca de información sobre mulleres imprescindibles no mundo da Tecnoloxía. (Hedwig Eva Maria 

Kiesler, Radia Joy Perlman, Susan Wojcicki, Ada Lovelace...) 

12.4 Contribución ao Plan de Convivencia 

Neste curso académico comeza a funcionar no centro a chamada “Aula de Convivencia”,  que será un aula 

de reflexión e de traballo. Así pois, para facilitar ao máximo o traballo dos profesores que estean ao cargo, 

as actividades que realizarán o alumando poderán ser as mesmas que realizaran os seus compañeiros na aula 

ordinaria ou outras mais especificas, correspondéndolle esa decisión ao profesor da materia en función dos 
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obxectivos a acadar ou no caso de que o alumno tena que permanecer ausente das clases durante varias 

sesións. 

13. Adaptación da programación en función da situación sanitaria. 

Con carácter xeral, nesta materia empregaranse a aula virtual con todo o alumnado, durante todo o curso. E 

de xeito especial nos supostos de educación a distancia, cando menos, co alumnado que parcialmente estea 

en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen 

prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería. 

No caso de actividade lectiva non presencial. A metodoloxía será variada intentando facilitar a participación 

de todo o alumnado. Empregarase igualmente a ula virtual, facilitándolle máis información: exercicios 

resoltos, enlaces a páxinas web e onde terán tarefas, actividades e probas escritas de ser necesario. Nesta 

fase non presencial faranse as explicacións a través da aplicación Cisco Webex, tamén a través de vídeos e 

con pautas a través da aula virtual onde teñen materiais e recursos. Tamén se empregará o correo electrónico 

para que podan comentar coa profesora de xeito individual os problemas cos que se atopan. 

As tarefas deberán ser realizados polo alumnado e enviados dentro do prazo marcado pola profesora. Ditas 

tarefas serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado dentro dun período indicado.  

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases presenciais e as 

recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración temporal de cada unha delas.  

Durante o tempo de confinamento axustaranse as porcentaxes do seguinte xeito: 

• 40% Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

• 10% Participación na clase virtual. 

• 50%  Realización de tarefas entregadas na aula virtual no período indicado. 

A atención á diversidade abordarase tratando os diversos ritmos de aprendizaxe existentes na aula. 

Proporanse actividades claras, con suficiente tempo para a súa realización. Engadiranse tarefas que supoñan 

a síntese dos contidos (mapas conceptuais o cadros resumes) para facilitar a compresión dos contidos. 

Facilitaranse exercicios de reforzo ou ampliación ao alumnado. 

A cualificación final en xuño será a media aritmética das tres avaliacións. O alumando con algunha avaliación 

suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial) ou ben un traballo pola aula Virtual (fase 

confinamento) no momento que se considere mellor pedagoxicamente, e a nota desta recuperación será a 
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que se utilizará para facer media. No caso de que a nota media sexa inferior a 5 non superará a materia e 

quedará pendente. 

Para aprobar na convocatoria de setembro, deberán facer un exame proposto polo departamento. O modelo 

deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. No caso de que a nota sexa inferior a 5 non 

superará a materia e quedará pendente. 

No caso de que un alumno copiase nun exame, utilizando calquera método, tradicional ou relacionado coas 

novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no exame final a materia quedará suspensa 

para setembro. O mesmo lle sucederá a os alumnos que se deixen copiar de forma consentida. 

A posesión ou manipulación durante a realización do exame de calquera dispositivo electrónico que permite 

o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositivos ou a Internet (teléfono móbil, reloxo 

intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada como indicio suficiente de ter copiado 

no exame. 

14. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso anterior. 

De acordo coa información recadada no centro, respecto ó curso 2019/2020 e ó carácter optativa desta 

materia, que non é imprescindible cursala no curso anterior, non se considera a posibilidade de existir 

aprendizaxes imprescindibles que non foran adquiridos no curso anterior. 

 


