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1. INTRODUCIÓN. 

Este proxecto para impartir a materia de “Programación en Arduíno” está baseada na 

posibilidade de ofertar unha materia de libre configuracion do Centro, establecido 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. Publicado no Diario Oficial de Galicia o 

29 de xuño de 2015.  

 

 

1.1. Xustificación da PROGRAMACIÓN EN ARDUÍNO.  

 
A Programación permitenos traballar moitos dos contidos curriculares de forma 
transversal. O desenrolo dun organigrama de traballo, o cálculo matemático, a 
comunicación lingüística e a expresión gráfica e artística son imprescindibles.  

A materia de Programación proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas de lograr 
estes fins abordando un amplo conxunto de temas e a través da resolución de problemas. Así, o 
bloque "Linguaxes de Programación " trata sobre a evolución deste tipo de linguaxes e 
proporciona orientacións sobre a súa previsible evolución para favorecer a investigación da súa 
influencia na sociedade e no contorno. No bloque "Programación e control" trátanse os aspectos 
de programación e de control necesarios para desenvolver as funcións dun sistema automático. 
No bloque "Proxectos prácticos" trátase o proceso de desenvolvemento dun equpo integrando os 
aspectos de hardware e de software descritos nos bloques anteriores. Este bloque incorpora, 
ademais, os aspectos relacionados coa elaboración e publicación da documentación para 
proxectar, construír e programar un robot, e para verificar que o seu funcionamento se ateña ás 
especificacións previstas. 

 

 

1.2. Contextualización. 

Esta materia prepárase para o centro de estudos IES Ricardo Mella, no Concello de Vigo, 
no que se imparten ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e 
Ciclos formativos. 

A área de Tecnoloxía caracterizase por unha excesiva carga curricular, polo que é 
imposible ofrecer dentro das horas actuais os contidos das diversas ramas que a 
compoñen. Un dos aspectos que queda coxo e o referido a Programación. A Consellaría de 
Educación facéndose eco desta necesidade, fixo unha dotación de material de Arduíno, moi 
útil para ofrecer os contidos da materia.  
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2. COMPETENCIAS CLAVE. 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

1 - Comunicación lingüística (CCL). 

2 - Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

3 - Competencia dixital (CD). 

4 - Aprender a aprender (CAA). 

5 - Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6 - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7- Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

 

2.1. Contribución da Programación ao desenvolvemento das competencias clave 

A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación na 
educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade coa 
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, da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 

1- Comunicación lingüística (CCL): 

 
-Identifica aplicacións das linguaxes informáticas e describe a forma na que resolven os 
problemas para os que se deseñaron. 
-Identifica os principais tipos de programas e describe as súas aplicacións. 
-Identifica as partes dun sistema e describe a súa función no conxunto. 
-Explica o funcionamento dos sensores e actuadores máis habituais 
-Analiza diagramas de fluxo e interpreta as instrucións que describen. 
-Realiza as modificacións necesarias para a optimización do funcionamento. 
-Utiliza a información dispoñible en internet e respecta os dereitos de autoría. 
-Publica documentación do proxecto realizado. 

 

 

2- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT): 
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-Identifica aplicacións da programación e describe a forma na que resolve os problemas 
para os que se creou un programa. 
-Identifica os principais tipos de programas e describe as súas aplicacións. 
-Identifica as partes dun sistema e describe a súa función no conxunto. 
-Explica o funcionamento dos sensores e actuadores máis habituais 
-Identifica as características técnicas do controlador utilizado e os portos de 
comunicación 
-Conecta sensores e actuadores coa unidade de control. 
-Elabora algoritmos que resolven problemas utilizando diagramas de fluxo. 
-Analiza diagramas de fluxo e interpreta as instrucións que describen. 
-Deseña programas con estruturas de control, de almacenamento de datos e funcións 
-Realiza programas que controlan as saídas en función das entradas de acordo coas 
condicións establecidas. 
-Programa unidades de control para controlar dispositivos ou sistemas. 
-Deseña e planifica a construción dun sistema programable que resolva un problema 
determinado. 
-Realiza as probas necesarias para verificar o funcionamento dos programas e 
montaxes. 
-Realiza as modificacións necesarias para a optimización do funcionamento. 
-Utiliza a información dispoñible en internet e respecta os dereitos de autoría. 
-Publica documentación do proxecto realizado. 

 

3- Competencia dixital (CD): 

 
-Elabora algoritmos que resolven problemas utilizando diagramas de fluxo. 
-Analiza diagramas de fluxo e interpreta as instrucións que describen. 
-Deseña programas con estruturas de control, de almacenamento de datos e funcións 
-Realiza programas que controlan as saídas en función das entradas de acordo coas 
condicións establecidas. 
-Programa unidades de control para controlar dispositivos ou sistemas. 
Deseña e planifica a construción dun sistema que resolva un problema determinado. 
-Desenvolve un programa para controlar un sistema de acordo coas 
especificacións previamente establecidas. 
-Realiza as probas necesarias para verificar o funcionamento dos programas e 
montaxes. 
-Realiza as modificacións necesarias para a optimización do funcionamento. 
-Utiliza a información dispoñible en internet e respecta os dereitos de autoría 
-Publica documentación do proxecto realizado. 
-Selecciona o tipo de licenza adecuado para compartir a información. 
 
 

4- Aprender a aprender (CAA): 
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-Conecta sensores e actuadores coa unidade de control. 
-Elabora algoritmos que resolven problemas utilizando diagramas de fluxo. 
-Deseña programas con estruturas de control, de almacenamento de datos e funcións 
-Realiza programas que controlan as saídas en función das entradas de acordo coas 
condicións establecidas. 
-Programa unidades de control para controlar dispositivos ou sistemas. 
-Deseña e planifica a construción dun sistema que resolva un problema determinado. 
-Desenvolve un programa para controlar un sistema de acordo coas especificacións 
previamente establecidas. 
-Realiza as probas necesarias para verificar o funcionamento dos programas e 
montaxes. 
-Realiza as modificacións necesarias para a optimización do funcionamento. 
-Utiliza a información dispoñible en internet e respecta os dereitos de autoría 

 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 
-Identifica aplicacións das linguaxesde programación e describe a forma na que resolven 
os problemas para os que se deseñaron. 
-Identifica os principais tipos de programación e describe as súas aplicacións. 
-Desenvolve un programa para controlar un sistema de acordo coas -especificacións 
previamente establecidas. 
-Realiza as probas necesarias para verificar o funcionamento dos programas e 
montaxes. 
-Selecciona o tipo de licenza adecuado para compartir a información. 

6- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 
-Programa unidades de control para controlar dispositivos ou sistemas. 
-Deseña e planifica a construción dun sistema que resolva un problema determinado. 
-Desenvolve un programa para controlar un sistema programable de acordo coas 
especificacións previamente establecidas. 
-Realiza as probas necesarias para verificar o funcionamento dos programas e 
montaxes. 
-Realiza as modificacións necesarias para a optimización do funcionamento. 

. 

7- Conciencia e expresións culturais (CCEC): 
 

-Identifica os principais tipos de linguaxes de programación e describe as súas 
aplicacións. 

-Deseña e planifica a construción dun sistema programable que resolva un problema 

determinado. 
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3. OBXECTIVOS DO BACHARELATO. 
 

 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 
na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 
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o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
4. CONTIDOS. 
 
4.1. Contidos para Programación. 

 

Propóñense os mínimos contidos, ordenados segundo o bloque de contidos ó que fan 

referencia: 

 

Bloque 1. Linguaxes de Programación. 

-Linguaxes de alto e baixo nivel. 

-Linguaxe máquina.  

-Tipos de linguaxes de alto nivel 

-Aplicacións da Programación.  
-Estrutura e funcionamento.  
-Programación en Scratch. 

 
Bloque 2. Control Programado. 

-Características das unidades de control. Hardware básico. 

- Conexión de sensores e actuadores coa unidade de control. Circuítos típicos para sensores e 

actuadores. 

-Diagramas de fluxo. Simboloxía. 

-Técnicas de análise de problemas mediante diagramas de fluxo 

-Contornos e linguaxes de programación para controladores. 

-Estruturas e bloques fundamentais dun programa informático. 

-Estruturas de control: secuenciais, condicionais e iterativas. Almacenamento de datos: 
variables. Funcións. 

-Creación e modificación de programas. Ferramentas de depuración. 

 

Bloque 3. Proxectos de Electrónica Programable con Arduíno. 

-Análise de problemas: necesidades estruturais, mecánicas, electrónicas e enerxéticas.. 

- Técnicas de deseño e de construción de sistemas programables. 

 

 

 
4.2. Secuenciación dos contidos en unidades didácticas e temporalización. 
 
Os contidos especificados no apartado anterior secuéncianse do seguinte xeito: 
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1º Trimestre: 

Introducción os elementos cos que vamos traballar, tabla protoboard, diodos, transistores, 

resistencias etc 

 

2º Trimestre:  

Continuaremos con montaxe práctico de circuítos baseados en “Arduíno”. Montaremos e 

programaremos  en arduino 

 

3º Trimestre:  

Programación e posteriormente comprobación na placa do programa diseñado 

 
 

5.-ACTIVIDADES DE ENSINANZA-APRENDIZAXE. 

 

As actividades han de ser coherentes, graduadas en dificultade e deben asegurar aprendizaxes 

significativas e funcionais. Ademais imos ter en conta que un mesmo obxectivo pódese 

conseguir a través de diferentes actividades, que se clasifican en: 

 

 De presentación-motivación: para introducir ós alumnos/as no tema. 

 De coñecementos previos: para saber que coñecementos e habilidades adquiriron. 

 De desenvolvemento de contidos: son as que permiten ós alumnos/as a adquisición de 

novos coñecementos. 

 De consolidación: coas que afianza os novos coñecementos e os aplican. 

 De reforzo: son as que se programan para aqueles alumnos/as que non acadaron os 

coñecementos traballados. 

 De ampliación: permiten aos alumnos/as que realizaron de maneira satisfactoria as 

actividades de desenvolvemento propostas, continuar construíndo coñecementos. 

 Complementarias e extraescolares: complementan a formación integral do alumno/a. 

Neste grupo se engloban as actividades que teñen lugar fóra da aula. 

 

 

6.- AGRUPAMENTOS. 
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Non fará falta facer agrupamentos, será un traballo individual de cada alumno seguindo a 

programación co profesor fará no canón. 

 

7.- ESPAZOS E RECURSOS. 

 

 7.1. Espazos 

 

O espazo que imos empregar é a aula de informática para a programación e a aula 214 para as 

montaxes e a impresión 3D. 

Dispoñemos exclusivamente dos recursos de material do Departamento de Tecnoloxía e do 

que nos dotou a Consellería de Educación. Este material é moi limitado polo tanto limitamos a 

oferta a un máximo de 15 alumnos. Tamén se recomenda que se de preferencia de elección a 

aqueles alumnos/as que cursaran ou estean a cursar Tecnoloxía Industrial. Os contidos 

ofrecidos en TI1 e TI2 son moi necesarios, así os cursados en Tecnoloxía en 4º ESO. 

Polo tanto, no caso de haber mais de cinco solicitantes da materia de Programación a 

selección seguirá o seguinte baremo: 

 1º. Haber cursado Tecnoloxía en 4º ESO. 

 2º. Estar matriculado en Tecnoloxía Industrial I de Bacharelato Científico.  

 3º. Orde de petición. 

 

 7.2 Recursos. 

- Recursos impresos: apuntes, prensa diaria, material da biblioteca, etc. 

- Sinalar que non hai libro de texto asignado polo departamento. 

- Recursos de novas tecnoloxías: vídeos, DVDs, páxinas web, aplicacións instaladas. 

 

8 METODOLOXÍA. 

 

Non existe unha metodoloxía ideal que funcione en calquera entorno, pero si que hai unha 

serie de criterios didácticos que nos poden axudar a favorecer o proceso de aprendizaxe. 

As vías metodolóxicas que se van  adoptar son: 

 Método expositivo-experimental: Consiste na explicación e demostración practica da 

unidade por parte do profesor, xunto coa realización de exercicios e tarefas por parte dos 
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alumnos. Deberase facer que os alumnos reflexionen sobre o exposto, e dosificarase a 

dificultade para que podan resolver os problemas por eles mesmos. 

 Método de análise de obxetos: A análise e manipulación dos  obxectos e sistemas 

técnicos, e un método didáctico que consiste en organizar diversas propostas de traballo 

en torno a un obxeto ou sistema técnico. Desta forma os coñecementos abstractos teñen 

un significado. 

 Método de proxectos: Esta estratexia didáctica baséase na resolución de problemas por 

medios técnicos e non debe converterse nunha simple construción de obxetos. O punto 

de partida será a necesidade de resolver un problema ou satisfacer unha necesidade. O 

alumno buscará unha solución, errónea ou non, con total liberdade e sen ningún tipo de 

limitación. Despois  analizarase a súa viabilidade. Elabórase unha memoria de proxecto, 

composta por debuxos, cálculos, datos, métodos, plans de fabricación, etc. Por ultimo 

procederase a construción da solución técnica escollida. 

 

 

 

 

8.1 Principios metodolóxicos. 

 

Sen esquecer que cada contexto e cada situación da clase require unha actuación particular e 

concreta, e que existen diversos camiños para alcanzar os obxectivos propostos, o proceso de 

ensino na área de Tecnoloxía debe basearse en: 

 

 Facilitar aprendizaxes significativas sobre os contidos do mundo tecnolóxico. A proposta 

do profesor será o máis próxima posible aos intereses do alumno, adaptada as súas 

posibilidades e partindo dos coñecementos previos xa adquiridos. 

 Debe favorecer a actividade. O alumno/a é o protagonista das súas aprendizaxes (os 

docentes podemos favorecelas). A actividade non debemos contemplala só na súa 

dimensión física: manipular, experimentar, etc., senón tamén na súa dimensión mental, 

facilitando que a reflexión poña en práctica os esquemas mentais aprendidos para 

responder á realidade que lles presentamos. 
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 A intervención educativa debe facilitar unha funcionalidade. Falamos de funcionalidade 

cando os coñecementos que os nosos alumnos adquiren lles resultan útiles para 

resolver os problemas e para o desenvolvemento de proxectos. 

 Temos que ser sensibles ás diferenzas entre os alumnos, desenvolvendo un traballo 

educativo cunha oferta variada que se axuste a cada unha das individualidades que 

temos na clase, respectando así os ritmos de traballo. 

 Potenciar a responsabilidade individual ante o traballo mediante a asignación de tarefas, 

función e tempos, acorde coas características de cada alumno/a, conseguindo deste 

xeito unha crecente autonomía persoal e unha elaboración ordenada dos procesos 

propios de traballo. 

 Igualmente, debemos propiciar o traballo de colaboración entre os alumnos, xa que 

aprenden moito da interacción entre eles (ás veces, máis do que aprenden da 

interacción que manteñen co profesor/a). 

 

 

 

8.2  Métodos. 

Baseándose nos pricipios e teorías explicadas no apartado anterior os métodos que imos 

empregar para o desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe que se van a 

desenvolver nesta programación podemos clasificalos en reactivos e activos. 

 Métodos reactivos: nestes métodos o profesor é a parte activa e o alumno a parte 

reactiva. Son os adecuados para a transmisión de coñecementos e destrezas básicas. 

Dentro deste grupo empregaremos os métodos verbais (clase expositiva, ensinanza por 

formulación de preguntas) e os de demostración (método de imitación, manexo de 

equipos). 

 Métodos activos: Nestes a parte activa é o alumno e son imprescindibles para que o 

alumno aprenda desde a súa propia acción. A este grupo pertencen os métodos de 

comportamento e socialización (organización e planificación, toma de decisións, 

debates, traballo en grupo, técnicas de avaliación) e os de acción (método tecnolóxico, 

de descubrimento, consultas de distintas fontes de información, simulacións técnicas, 

elaboración de informes, resolución de problemas, procedementos interactivos,...). 
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8.3  Actividades de ensinanza-aprendizaxe. 

 

As actividades han de ser coherentes, graduadas en dificultade e deben asegurar aprendizaxes 

significativas e funcionais. Ademáis imos ter en conta que un mesmo obxectivo pódese 

conseguir a través de diferentes actividades, que se clasifican en: 

 De presentación-motivación: para introducir ós alumnos/as no tema. 

 De coñecementos previos: para saber que coñecementos e habilidades adquiriron. 

 De desenvolvemento de contidos: son as que permiten ós alumnos/as a adquisición de 

novos coñecementos. 

 De consolidación: coas que afianza os novos coñecementos e os aplican. 

 De reforzo: son as que se programan para aqueles alumnos/as que non acadaron os 

coñecementos traballados. 

 De ampliación: permiten aos alumnos/as que realizaron de maneira satisfactoria as 

actividades de desenvolvemento propostas, continuar construíndo coñecementos. 

 Complementarias e extraescolares: complementan a formación integral do alumno/a. 

Neste grupo se engloban as actividades que teñen lugar fóra da aula. 

 

 

8.4  Espazos e recursos. 

 

Os espazos que imos empregar son: 

- O aula-taller: con dous espazos, un para o desenvolvemento xeral das clases e outro 

para a realización dos traballos de taller, coas ferramentas e materiais necesarios para 

tal fin. 

- Aula de informática. 

- Biblioteca. 

Dispoñemos dos seguintes recursos: 

- Recursos impresos: libro de texto (editorial Mc Graw-Hill), apuntes, prensa diaria, 

material da biblioteca, etc. 

- Recursos de novas tecnoloxías: vídeos, DVDs, páxinas web, programas de simulación 

de operadores eléctricos e mecánicos, programas interactivos e presentacións Power 

Point. 



 

 14 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

I.E.S Ricardo Mella 

rimetecno@yahoo.es 

Destacar a suscripción aos contidos xerais da páxina web tecno 12-18, aos que os 

alumnos/as poderán acceder tamén desde as súas casas. 

- Obxectos físicos: mecanismos, proxectos doutros anos, pezas, etc 

- Material propio do alumno /a: caderno, lápis, goma, regras, bolígrafo,... 

- Materiais e ferramentas propias da aula-taller. 

 

 

9.- AVALIACIÓN. 

 

9.1 Criterios de avaliación. 

 

No Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG do 29 de xuño de 2015) veñen recollidos os criterios 

de avaliación para as materias. Dado o carácter práctico desta materia, a avaliación será 

continua e baseada case exclusivamente non interese de cada alumno/a en aprender, e na súa 

implicación persoal. O comportamento, limpeza e coidado do material terá un grande peso nos 

criterios de cualificación. 

 

 

 

 

9.2 Procedementos de avaliación e criterios de cualificación. 

 

De forma xeral (adaptarase as circunstancias da avaliación) establécese as seguintes 

fórmulas ( mecanismo) para calcular a nota da 1ª, 2ª , 3ª avaliación e a nota final. 

 

Nota Avaliación = 100% Medias Notas Exercicios. 

 

Nota Final = Media ( Nota 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre ) 

 

Esta nota final será a que oficialmente apareza reflectida no Xade na 3ª avaliación e na nota 

final da convocatoria ordinaria.  

 

As variables ( instrumentos ) da fórmula Nota Avaliación representan o seguinte: 
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- MediaNotasExercicios: é a media de tódalas probas orais e/ou exposicións feitas en cada 

avaliación. 

 

Na Nota Final media das tres avaliacións.  

A superación da materia nas avaliacións e no curso conséguese cunha valoración de 5 

puntos ou maior. 

O redondeo a alza realizarase a partir do 0,50. E dicir, se o primeiro decimal é ≥5 

redondearase sumando 1 á parte enteira, para o alumado colaborador na aula, en caso 

contrario o redondeo será para abaixo. 

 

Recuperacións: non existen. 

 

Convocatoria extraordinaria (setembro):  

 

Establecese unha proba escrita ou oral. A nota que obteña no exame non será maior de 5 

puntos. A esa nota sumaráselle un punto. Esa será a nota da convocatoria extraordinaria.  

 

Consideración final. 

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

considere oportuno segundo as circunstancias e avisando os alumnos, claro está.  

 

 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Co fin de dar resposta as diferenzas individuais que presenta o alumnado e acadar un modelo 

de ensinanza o máis individualizado posible, estableceranse unha serie de medidas de 

atención á diversidade, tendo en conta por un lado as carencias do alumno no 

desenvolvemento das súas competencias, e por outro os coñecemento previos. Cabe sinalar a 

posibilidade de que non tódolos alumnos/as teñan ordenador na súa casa, ou teñan un acceso 

restrinxido, polo que mediante unha avaliación inicial e o seguimento periódico e 
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individualizado dos traballos realizados na aula tentarase detectar os posibles problemas de 

aprendizaxe. 

 

Buscarase en todo momento propoñer actividades diferenciadas e graduadas con diferentes 

niveis de dificultade, partindo das dificultades específicas do alumno. A aqueles que presenten 

problemas (alumnos con dificultades de aprendizaxe ou alumnos que non empregan o ordenar 

con frecuencia) entregarase material de reforzo. Do mesmo xeito, estableceranse actividades 

de ampliación para aqueles alumnos que presenten maior solvencia no manexo da material 

informático e evolucionen a un ritmo mais avantaxado sobre a maioría do grupo. 

 

11 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: 
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 30% Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10% Participación na clase virtual. 

 50% Realización de tarefas propostas e 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 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 
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12 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR. 

Nesta materia non hai aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, xa que 

esta materia, que é materia optativa, é a primeira vez o alumnado a pode cursar. 

. 

 
 
 
 
 
 
 

Vigo,  22  de outubro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo: Olegario Villaravid Ayude. 
 

 
 
 
 
 
 


