
Esta  materia  caracterízase  pola

realización  de  actividades  nas  que  se

resolven  problemas  utilizando  un

contorno informático de programación e

ferramentas  de  desenvolvemento  de

contidos.

A  participación  potenciarase

resolvendo  colaborativamente  os

problemas, e coa procura e a análise da

información  en  internet,  aspectos  que

tamén favorecen a propia aprendizaxe. 

Será  totalmente  práctica,  o

alumnado  comezará  desde  cero,  sen

coñecementos  previos,  a  aprendizaxe

será progresiva e alternarase o  traballo

individual  e  o  colectivo.  Cada  alumno

avanzará  ao  seu  ritmo  e  acadará  os

obxectivos  marcados  ao  comezo  do

curso.
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A  materia  “Programación”

enmárcase dentro das materias de libre

configuración  que  oferta  o  centro.  Ten

asignada unha sesión semanal dentro do

horario lectivo de 1º ESO.

A programación informática forma

parte  da  denominada  educación  STEM

(Ciencias,  Tecnoloxía,  Enxeñería  e

Matemáticas).

A  filosofía  da  educación  STEM é

ensinar  matemáticas,  ciencias  e

tecnoloxía de maneira conxunta, nun so

bloque, non de maneira illada.

Para  o  desenvolvemento  da

materia utilizarase Scratch.

Scratch  é  unha  linguaxe  de

programación  deseñada  no  Instituto

Tecnolóxico  de  Massachusetts  (MIT).  A

páxina  web  do  proxecto   é

https://scratch.mit.edu/ 

Como  se  recolle  na  súa  páxina

web,  Scratch  está  deseñado

especialmente para idades entre os 8 e

16  anos,  pero  é  usado  por  persoas  de

todas as idades. Millóns de persoas están

creando  proxectos  en  Scratch  nunha

ampla variedade de contornos, incluíndo

fogares,  colexios,  museos,  bibliotecas  e

centros comunitarios.

Os  estudantes  están  aprendendo

con  Scratch  a  todos  os  niveis  (desde

primaria  ata  a  universidade)  e  en

distintas  áreas  do  coñecemento  (como

matemáticas,  ciencias  da  computación,

estudos sociais,...).

Con  Scratch  pódense  programar

historias  interactivas,  xogos  e

animacións, e compartir as creacións con

outros na comunidade en liña.

Scratch  axuda  a  aprender  a

pensar  de  forma  creativa,  a  razoar

sistematicamente, e a traballar de forma

colaborativa,  habilidades  esenciais  para

a vida no século XXI.

https://scratch.mit.edu/

