
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 
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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da información e sociedade do coñecemento Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías da información e da comunicación na transformación da sociedade 

actual, nos ámbitos da adquisición do coñecemento e da produción. 
 
 

Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron como consecuencia da xeneralización 

das tics. 

Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución de problemas en computadores 

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

aplicación 

Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae información, realizando consultas, formularios e informes. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución de problemas específicos. 
 
 

Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en 

conta o destinatario 

Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao 

público ao que se destina. 
 
 

Resolve problemas que requiran a utilización de follas de cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e 

gráficos 
• Deseñar e presentar follas de cálculo con diferentes elementos 

Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas. • Deseñar e publicar figuras 2D e 3D 
 

Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sinxelos, elaborando os 

correspondentes diagramas de fluxo. 
Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis frecuentes ao traballar con estruturas de datos. 

Escribe programas que inclúan bucles de programación para solucionar problemas que impliquen a 

división dun conxunto en partes máis pequenas. 
Analizar e resolver problemas de tratamento de información, dividíndoos en subproblemas e definindo algoritmos 

que os resolven 

Obtén o resultado de seguir un pequeno programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas 

condicións. 
Analizar a estrutura de programas informáticos, identificando e relacionando os elementos propios da linguaxe de 

programación utilizada. 

Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación e propón exemplos concretos dunha 

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

Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe determinada que solucionen problemas da vida real Realizar pequenos programas aplicación de linguaxe de programación e aplícalos á solución de problemas reais 



 
 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
• Redacción de opinións sobre novas. • Participación en actividades de debate o chat sobre algún tema de actualidade 

relacionado 
• Configuración e comprobación de instalación de software 
• Deseño de bases de datos con algunha finalidade práctica 
• Elaboración de documentos de texto con imaxes en diferentes estilos e formatos  
• Elaboración de presentacións con imaxes, texto e elementos multimedia e os parámetros axeitados para diferentes 

contextos 
•  Deseño e presentación de follas de cálculo con diferentes elementos 
• Deseño e publicación de figuras 2D e 3D 

Deseño e análise de programas sinxelos como Scratch, empregando bucles e introducindo elementos de imaxe e 
multimedia. • Participación nas actividades de programación de a Hora do Código. • Deseño e análise de Apps que 
resolvan problemas. • Utilización de linguaxes de programación sinxelos na resolución de problemas. 

. 

Cualificación final 

• Para o cálculo da nota final do curso teranse en conta as notas da 1ª e 2ª avaliación. 
• Os traballos que están a facer neste terceiro trimestre teranse en conta para subir nota á aqueles alumnos que teñan aprobado 

a 1ª e 2ª avaliación, ese incremento irá de cero a dous puntos. 
• Para aqueles alumnos que o resultado das notas da 1ª e 2ª avaliación fose suspenso, os traballos deste trimestre tamén serán 

tidos en conta para a recuperación dese suspenso. Para aqueles que non están a seguir as actividades propostas neste 
terceiro trimestre, enviaráselle por correo electrónico a proposta para que elaboren un traballo de recuperación referente os 
contidos da 1ª e 2ª avaliación. 

Proba extraordinaria de 

setembro  
A todos aqueles alumnos que non superen a materia en xuño faráselles en setembro unha proba, que avaliará os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles descritos anteriormente. 



Avaliación de  materia 

pendentes 

Non hai nestes momentos ningún alumno ca materia pendente. 

 
 

 

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

Actividades 

Actividades de ampliación sobre programación con simulador robótico. 

Actividades de manexo de aplicacións para deseño en  

Actividades de repaso sobre os contidos do primeiro e segundo trimestre. 
 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): Exercicios que se entregan a través de Classroom. 

Materiais e recursos O material para traballar estará dispoñible por email ou a través da plataforma Classroom. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 
Os alumnos serán informados a través da plataforma Classroom creada para esta materia e tamén a través do 

seu correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 

 
 



 


