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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
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da Comunidade Autónoma de Galicia.  
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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. 

B1.5. Analizar a importancia da protección da 
información na sociedade do coñecemento, 
valorando as repercusións de tipo económico, social 
ou persoal. 

TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección de 
software para internet relacionándoos cos posibles 
ataques. 

TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa 
capacidade de propagación e describe as 
características de cada un, indicando sobre que 
elementos actúan. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
● Deseño e análise de programas sinxelos, empregando bucles e introducindo 

elementos de imaxe e multimedia.  
● Utilización de linguaxes de programación sinxelos na resolución de 

problemas 
● Deseño de blog e páxina web de complexidade media, con modificacións da 

linguaxe. 
● Realización de traballos en colaboración   con outros/as compañeiros/as 

empregando ferramentas da web 2.0. 
● Aproveitamento das características principais da web 2.0 e das posibilidades 

que nos oferta.  
● Define a relación entre tipo de ataques co software coa resposta a cada un 

deles. 
● Actividades de aula en grupo e individuais. 
● Busca de información e elaboración de informes. 
● Prácticas de realización de presentacións. 
● Exposición de presentacións. 

Cualificación final 

● Para o cálculo da mota final do curso teránse 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 prosta 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 práctica, que avaliará os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles descritos anteriomente. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

No presente curso no hai ningún alumno ca materia de TIC I pendiente 

 

 

 

 

 

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

Actividades 

● Actividades de ampliación seguridade informática. 

● Participación no concurso D3Mobile 

● Actividades de repaso sobre os contidos do primeiro e segundo 

trimestre. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Exercicios que se entregan na aula virtual ou por email. 

Materiais e recursos 
Apuntes, prácticas a realizar e direccións web para consultar colgados na aula 

virtual. 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos serán informados a través da aula virtual da materia e tamén a 

través do seu correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 


