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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha 
linguaxe de programación.

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando elementos
gráficos e relacionándoos entre si para dar resposta a problemas concretos.

B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación 
determinada e aplicalos á solución de problemas reais.

 TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade definindo o fluxograma
correspondente e escribindo o código correspondente.

B2.1. Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa 
web social, identificando as funcións e as posibilidades que ofrecen as 
plataformas de traballo colaborativo.

TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con ferramentas específicas analizando as
características fundamentais relacionadas coa súa accesibilidade e a súa usabilidade,
tendo en conta a función á que está destinada.

B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, 
gráfica e multimedia, tendo en conta a quen van dirixidos e os obxectivos.

TIC2B2.2.1.  Elabora  traballos  utilizando  as  posibilidades  de  colaboración  que
permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0.

B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías 
baseadas na web 2.0 e sucesivos desenvolvementos, aplicándoas ao 
desenvolvemento de traballos colaborativos.

TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en que
esta se basea.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO:IES DE VILALONGA
CURSO:1º BACHARELATO

MATERIA:TIC II



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación do traballo presentado por medios telemáticos (aula 
virtual, correo electrónico) 

Instrumentos:
Rúbricas/ listas de cotexo para avaliar o traballo  proposto

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Non hai alumnado con avaliacións suspensas, polo que non se 
contempla recuperación algunha.

A nota final calcularase como a media aritmética das notas das dúas 
primeiras avaliacións, e incrementada ata un máximo de 1 punto en 
función do número e calidade das tarefas entregadas durante o período 
de suspensión das clases presenciais.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non procede, ao non haber alumnado con avaliacións suspensas.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
NON PROCEDE

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Durante o terceiro trimestre realizaranse, por unha banda, actividades
de  repaso de contidos referentes a programación con pseudocódigo, 
por unha banda, e con programación con bloques (Scratch) por outra, 
para reforzar o bloque temático de Programación, que quedara algo 
descompensado desde a suspensión das clases presenciais.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades son propostas fundamentalmente a través da aula virtual do 
instituto, aínda que tamén se emprega o correo electrónico como medio de
envío de tarefas, consulta de dúbidas, etc.
O departamento non ten coñecemento de que ningún alumno manifestase 
ter problemas de conectividade, de forma permanente.

Materiais e recursos Materiais propios enviados a través do correo electrónico e aula virtual.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.

Actualización semanal, sempre que é posible, de tarefas a través da 
páxina web, subida de instrucións a través da Aula Virtual e 
comunicacións das tarefas ás familias a través da mansaxería 
Abalar.
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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