
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Afonso X O Sabio 2019/202015027873 Cambre

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Administración e finanzas Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0649 Ofimática e proceso da información 92019/2020 287240

MPMP06_49 Operatoria de teclados 92019/2020 6252

MPMP06_49 Aplicacións informáticas de xestión 92019/2020 162135

MPMP06_49 Multimedia 92019/2020 6353

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ESTHER GALLEGO AREÁN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

No noso  entorno, as empresas son a gran maioría pequenas, e sobre todo de servicios, utilizando a maioría delas  asesorías xurídicas, contables,

laborais e fiscais, así como xestorías. E así, que na maioría dos postos de traballo, ós que optarán, terán que desenvolver muy diversas tarefas de

un administrativo de oficina, comercial, financiero, contable, de loxística, de seguros, de recursos humanos, de asesoría, de xestoría, de xestión de

cobros así como de atención ao cliente.

En calquera das tarefas citadas, teñen de seguro, que manexar as aplicacións informáticas sobre as que versa este módulo.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP064
9_13

Result
ados

MP0649_23

Resultados de aprendizaxe

MP0649_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA1 RA2 RA3 RA4 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Operatoria de teclados I Coñecemento e manexo do teclado polo método cego 30 5 X

2 Operatoria de teclados II Adquisición de velocidade 32 15 X

3 A Informática Aquisición de coñecementos de informática basica, sistemas
operativosr

8 5 X

4 Procesadores de texto I Destreza das ferramentas da aplicación word 20 5 X

5 Procesadores de texto II Elaboración de textos complexos utilizando todas as
ferramentas de word

25 15 X

6 Follas de cálculo I Destreza das ferramentas da aplicación excel 30 5 X

7 Follas de cálculo II Elaboración de follas de cálculo utilizando todas as
ferramentas de wordd

40 15 X

8 Bases de datos I Uso de todas as ferramentas da aplicación de access para a
elaboración de bases de datos e o seu tratamento

15 5 X

9 Bases de datos II Elaboración de bases de datos utilizando todos os obxectos 24 15 X

10 Xestión de archivos Xestionar archivos 15 5 X X

11 Internet Correo y agenda electrónica 18 5 X X

12 Presentacións multimedia PowerPoint 30 5 X X

Total: 287

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Operatoria de teclados I 30

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Principios básicos para a escritura ao tacto 1,011.1 Coñecer as ventaxas da escritura polo método cego

Composición de un terminal informático 1,022.1 Coñecer os componentes de un ordenador ou terminal informático

Postura corporal ante o teclado 1,033.1 Coñecer a postura correcta ante o teclado

Coñocemento do teclado 3,044.1 Coñecer as distintas partes do teclado

Practica con todos os elementos do teclado 24,055.1 Practicar con todas as teclas  a escritura co método cego

30TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. LC.1 - Sobre a organización do espazo de
traballo e os elementos que utiliza

•

S 10 CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. LC.2 - Cotexo sobre a posión corporal
correcta

•

S 40 CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico. LC.3 - Cotexo sobre a posición correcta dos
dedos

•

S 10 CA1.4 Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as funcións de
posta en marcha do terminal informático.

LC.4 - Cotexo sobre a posta en marcha do
equipo informático

•

S 30 CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de
signos e puntuación.

LC.5 - Cotexo sobre  o uso correcto do
teclado alfanumérico e os signos de
puntuación

•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Requisitos básicos e posta en marcha dun terminal informático.

 Colocación dos dedos.
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4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Principios básicos para a
escritura ao tacto

Explicación de todas as
normas de escritura ao
tacto

• Comprensión da
escritura ao tacto

• Equipo informático,
videoproxector,
Mecasoft e libro de
texto

• LC.1 - Sobre a
organización do espazo
de traballo e os
elementos que utiliza

•

1,0Composición de un terminal
informático

Explicación da
composición de un
terminal informático

• Sinalar as partes de un
terminal informático

• Identificación da
composición de un
terminal informático

• Equipo informático,
videoproxector e libro
de texto

• LC.4 - Cotexo sobre a
posta en marcha do
equipo informático

•

1,0Postura corporal ante o
teclado

Explicación do profesor
da postura corporal
correcta ante o teclado

• Procurar manter a
postura correcta ante o
teclado

• Manter a postura
correcta ante o teclado

• Equipo informático,
videoproxector,
Mecasoft e  libro de
texto.

• LC.2 - Cotexo sobre a
posión corporal correcta

•

3,0Coñocemento do teclado Prácticas repetitivas
para coñecemento do
teclado

• Coñecer o teclado.• Equipo informático,
videoproxector,
Mecasoft  e  libro de
texto.

• LC.3 - Cotexo sobre a
posición correcta dos
dedos

•

24,0Practica con todos os
elementos do teclado

Práctica con todos os
elementos do teclado

• Coñecemento do
teclado

• Equipo informático,
videoproxector,
Mecasoft, libro de texto
e fotocopias de textos
elaborados polo
profesor

• LC.5 - Cotexo sobre  o
uso correcto do teclado
alfanumérico e os signos
de puntuación

•

30,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Operatoria de teclados II 32

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Exercicios paras a práctica de adquisición de velocidade e
corrección de erros

30,011.1 Escribir textos con velocidade progresiva

Exercicios para rectificar malos hábitos 2,022.1 Correxir malos hábitos

32TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e
en táboas sinxelas.

LC.1 - Coteo do método de escritura sen
mirar ao teclado

•

S 5 CA1.7 Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e
en linguas estranxeiras.

LC.2 - Cotexo da escritura sen mirar ao
teclado

•

S 80 CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta
por minuto), coa axuda dun programa informático.

PE.1 - Control de velocidade e faltas en
Mecasoft

•

S 5 CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto. PE.2 - A presentación dos documentos de
texto

•

S 5  CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos, ortográficos e sintácticos. PE.3 - A corrección de  erros•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto: Escritura de palabras simples. Escritura de palabras de dificultade progresiva. Maiúsculas, numeración e signos de
puntuación. Copia de textos con velocidade controlada. Escritura de textos nos idiomas propios e en idiomas estranxeiros
 Corrección de erros.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

30,0Exercicios paras a práctica
de adquisición de
velocidade e corrección de
erros - Adquisición de
velocidade correxindo e
minorando erros

Prácticas de
adquisición de
velocidade e corrección
de erro

• Adquirir a velocidad
requerida para esta
unidade formativa

• Equipo informático,
videoproxector,  libro de
texto, copias de textos
elaborados polo
profesor, Mecasoft

• LC.1 - Coteo do método
de escritura sen mirar ao
teclado

•

LC.2 - Cotexo da
escritura sen mirar ao
teclado

•

PE.1 - Control de
velocidade e faltas en
Mecasoft

•

PE.2 - A presentación
dos documentos de texto

•

2,0Exercicios para rectificar
malos hábitos - Tratar de
correxir malos hábitos
adquiridos

Prácticas que teñen por
obxecto a corrección de
malos hábitos se é o
caso

• Corrección de malos
hábitos

• Equipo informático,
videoproxector,  libro de
texto, copias de textos
elaborados polo
profesor, Mecasoft

• PE.3 - A corrección de
erros

•

32,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A Informática 8

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A informática e os ordenadores 1,011.1 Coñecer o funcionamento dos equipos informáticos

Elementos de hardware e de software 1,022.1 Saber conectar e instalar os elementos de hardware e de software

Sistemas operativos 3,033.1 Coñecer o sistema operativo Windows 7 facendo uso das suas
ferramentas

Redes 3,044.1 Diferenciar os tipos de redes, configurar redes   e compartir informaicón a
través delas

8TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Realizáronse probas de funcionamento dos equipamentos informáticos. LC.1 - En probas de funcionamento dos
equipos

•

LC.1 - En probas de funcionamento dos
equipos

•

S 10 CA1.2 Comprobáronse as conexións dos portos de comunicación. LC.2 - A conexión dos portos de
comunicación

•

LC.2 - A conexión dos portos de
comunicación

•

S 10 CA1.3 Identificáronse os elementos básicos (de hardware e software) dun sistema en rede. LC.3 - A identificación do hadware e do
software

•

LC.3 - A identificación do hadware e do
software

•

S 10 CA1.4 Caracterizáronse os procedementos xerais de operacións nun sistema de rede. LC.4 - O proceder nas operacións en un
sistema de rede

•

LC.4 - O proceder nas operacións en un
sistema de rede

•

S 10 CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo. LC.5 - A utilización das funcións básicas do
sistema operativo

•

LC.5 - A utilización das funcións básicas do
sistema operativo

•

S 10 CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa
tornalumes e o antivirus.

LC.6 - A aplicación de seguridade•

LC.6 - A aplicación de seguridade•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.7 Compartiuse información con outros usuarios da rede. LC.7 - Compartir información•

LC.7 - Compartir información•

S 20 CA1.8 Executáronse funcións básicas de usuario (conexión, desconexión, óptimo
aproveitamento do espazo de almacenamento, utilización de periféricos, comunicación con
outros usuarios, conexión con outros sistemas ou redes, etc.).

LC.8 - Á acción•

LC.8 - Á execución das funcións básicas de
usuario

•

S 10 CA1.9 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actualización. LC.9•

LC.9 - A identificación das fases de
instalación e actualización

•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware.

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Sistemas operativos: funcións básicas.

 Redes locais: compoñentes, configuracións principais, compartición e actualización de recursos.

 Descarga, instalación, configuración e actualización de aplicacións, programas e utilidades a través de soportes físicos e da rede.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A informática e os
ordenadores -
Coñecemento do
funcionamento dos equipos
informáticos

Explicación do
funcinamento dos
equipos informáticos

• Coñecer o
funcionamento dos
equipos informáticos

• Equipo informático,
videoproxector e  libro
de texto.

• LC.1 - En probas de
funcionamento dos
equipos

•

LC.1 - En probas de
funcionamento dos
equipos

•

LC.2 - A conexión dos
portos de comunicación

•

LC.2 - A conexión dos
portos de comunicación

•

LC.8 - Á execución das
funcións básicas de
usuario

•

LC.8 - Á acción•

LC.9 - A identificación
das fases de instalación
e actualización

•

LC.9•

1,0Elementos de hardware e
de software - Saber
identificar, concectar e
instalar os elementos de
hardware e ou de software

Explicación para saber
identificar, conectar e
instalar os elementos
de hardware e de
software

• Práctica identificando,
conectando e
instalando elementos
de hardware e de
software

• Saber conectar todos
os elementos de
hadware e instalar
software

• Equipo informático,
videoproxector e  libro
de texto.

• LC.3 - A identificación do
hadware e do software

•

LC.3 - A identificación do
hadware e do software

•

3,0Sistemas operativos -
Aspectos xerais do
Windows 7

Explicación do
funcinamento xeral do
sistema operativo
Windows

• Prácticas de
configuración do
escritorio de Windows

• Conocer o
funcionamento de
Windows

• Equipo informático,
videoproxector e  libro
de texto.

• LC.5 - A utilización das
funcións básicas do
sistema operativo

•

LC.5 - A utilización das
funcións básicas do
sistema operativo

•

3,0Redes - Identificación dos
elementos das redes e a
sua configuración

Explicación dos
elementos das redes e
de como se configura
unha rede

• Práctica de como se
configura unha rede

• Saber configurar unha
rede

• Equipo informático,
videoproxector e  libro
de texto.

• LC.4 - O proceder nas
operacións en un
sistema de rede

•

LC.4 - O proceder nas
operacións en un
sistema de rede

•

LC.6 - A aplicación de
seguridade

•

LC.6 - A aplicación de
seguridade

•

LC.7 - Compartir
información

•

LC.7 - Compartir
información

•

8,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Procesadores de texto I 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Operacións básicas na edición de textos 2,011.1 Coñecer as operacións básicas na edición de textos e o formato de
documentos en word

Obtense e utilízase a información almacenada e daselle
seguridade

2,022.1 Introducir, recuperar e utilizar a información almacenada

Formato de documentos 15,033.1 Elaborar textos  dándolle forma e aplicando normas de escritura e
extrutura

Uso de correción de erros 1,044.1 Correxir erros detectados nos documentos creados

20TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA3.1 Utilizáronse funcións, prestacións e procedementos dos procesadores de textos e
autoedición.

PE.1 - Utilización das funcións e prestacións
de Word

•

S 10 CA3.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento. PE.2 - Identificación das caracteríaticas de
un documento

•

S 40 CA3.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada e aplicando as normas
de estrutura.

PE.3 - A redacción de textos•

S 10 CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. PE.4 - A detección e corrección de erros•

S 10 CA3.7 Recuperouse e utilizouse a información almacenada. PE.5 - Sobre o uso da información
almacenada

•

S 5 CA3.8 Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade,
integridade e confidencialidade dos datos.

LC.1 - A utilización das funcións de
seguridade

•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións.

 Instalación e carga.

 Verificación ortográfica.

 Xestión de ficheiros.
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4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Operacións básicas na
edición de textos -
Coñecemento das
operación básicas que
ofrece word na edición de
textos

Explicación de como se
instala e carga a
aplicación de Word

•

Explicación de como se
xestionan ficheiros

•

Explicación de como se
imprimen textos

•

Práctica de instalación
do paquete de Officce e
carga de Word

•

Práctica xestionando
ficheiros

•

Práctica imprimindo
textos

•

Saber xestinar ficheiros•

Saber imprimir textos•

Saber instalar  a
aplicación de
tratamento de textos

•

Equipo informático,
videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.1 - Utilización das
funcións e prestacións
de Word

•

PE.2 - Identificación das
caracteríaticas de un
documento

•

2,0Obtense e utilízase a
información almacenada e
daselle seguridade -
Introdución de datos,
recuper a información e
utilizala

Explicación sobre a ley
de protección de datos,
de como obter e utilizar
a información e como
tela segura

• Práctica sobre recollida
de información e
protexela

• Saber darlle seguridade
a información que se
manexe

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• LC.1 - A utilización das
funcións de seguridade

•

PE.5 - Sobre o uso da
información almacenada

•

15,0Formato de documentos -
Darlle formato a
documentos

Explicación de todos os
elementos e
posibilidades que
ofrece Word 2007 para
darlle formato a
documentos.

• Práctica con todos os
elementos  de word

•

Elaborar un documento
que requira a utilización
de todos os elementos
da aplicación Word

•

Saber darlle formato a
un documento
aproveitando todas as
ferramentas de Word

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.3 - A redacción de
textos

•

1,0Uso de correción de erros -
Correción dos erros
detectados

Explicar o uso do
corrector que dispón
Word

• Práctica correxindo un
documento.

• Saber correxir un
documento usando a
ferramenta de Word
para tal efecto

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.4 - A detección e
corrección de erros

•

20,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Procesadores de texto II 25

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Elaboración de plantillas  e combinación de correpondencia 15,011.1 Elaborar plantillas de documentos tipo e combinar correspondencia

Importación de datos, gráficos, obxectos, etc elaborados en
outras aplicacións

8,022.1 Importar datos, obxectos, gráficos e outros elementos creados en outras
aplicacións

Impresión de documentos 2,033.1 Sacar impresos os documentos elaborados

25TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30 CA3.1 Utilizáronse funcións, prestacións e procedementos dos procesadores de textos e
autoedición.

PE.1 - Exercicios propostos na clase•

S 40 CA3.4 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo
utilidades de combinación.

PE.2 - A elaboración de plantillas e
combinación de correspondencia

•

S 30 CA3.5 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc. PE.3 - A inxerción de obxectos, gráficos,
táboas de acces, follas de cálculo,
hiperligazóns, etc

•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Traballo en grupo: comparar documentos, versións de documento, verificar cambios, etc.

  Opcións avanzadas: Automatización de procesos: macros. Recoñecemento óptico de caracteres. Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 Deseño de documentos e patróns.

 Edición de textos e táboas.

 Combinación de documentos.

 Impresión de textos.

 Relacións con outras aplicacións: importación e exportación; conversión a PDF.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

15,0Elaboración de plantillas  e
combinación de
correpondencia - Facer
plantillas de documentos
tipo e coñecento da
ferramenta de combinación

Explicación de como
elaborar plantillas e
combinar
correspondencia con
bases de datos creadas
en Word

• Práctica de elaboración
de plantilla e combinar
correspondencia

• Saber elaborar
plantillas e combinar
correspondencia

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.1 - Exercicios
propostos na clase

•

PE.2 - A elaboración de
plantillas e combinación
de correspondencia

•

8,0Importación de datos,
gráficos, obxectos, etc
elaborados en outras
aplicacións - Incorporación
de outros datos de outras
aplicacións

Explicación de como
importar datos,
gráficos, obxectos, etc
elaborados en outras
aplicacións

• Práctica para importar
datos, gráficos,
obxectos, etc.
elaborados en outras
aplicacións

• Saber importar datos,
gráficos, obxectos, etc.
elaborados en outras
aplicacións

• Equipo informático,
scáner, videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.3 - A inxerción de
obxectos, gráficos,
táboas de acces, follas
de cálculo, hiperligazóns,
etc

•

2,0Impresión de documentos -
Manexo da impresión dos
documentos elaborados

PE.1 - Exercicios
propostos na clase

•

25,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Follas de cálculo I 30

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aspectos xerais de unha folla de cálculo 4,011.1 Coñecer o aspecto de una folla de cálculo e o seu entorno recoñecendo
cada elemento da ventana principal

Operación básicas onde facer uso de unha folla de cálculo 8,022.1 Coñecer e facer uso das prestacións de unha folla de cálculo para
xestionar cálculos

Diseño de follas de cálculo para a elaboración de documentos 8,033.1 Elaborar documentos en una folla de cálculo

Relación e vinculación de follas de cálculo e a su actualización 6,044.1 Relacionar e vincular follas de cálculo e actualizalas

Protección de celdas, follas e libros establecendo contrasinais 4,055.1 Protexer celdas, follas e libros e establecer contrsinais

30TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 60 CA2.1 Utilizáronse as prestacións da folla de cálculo para realizar xestións de tesouraría,
cálculos comerciais e outras operacións administrativas.

PE.1 - A utilización de todas as prestacións
que ofrece a folla de cálculos a hora de
facer operacións administrativas

•

S 20 CA2.2 Deseñáronse e elaboráronse documentos coa folla de cálculo. PE.2 - O deseño e elaboración de
documentos en Excel

•

S 10 CA2.3 Relacionáronse e actualizáronse follas de cálculo. PE.3 - A realización e actualización de follas
de cálculo

•

S 10 CA2.5 Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros. LC.1 - A protección de celdas follas e libros
e o uso de contrasinais

•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións.

 0Xestión de arquivos.

  Impresión de follas de cálculo.

 Instalación e carga de follas de cálculo.

 Deseño.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Aspectos xerais de unha
folla de cálculo - Exminar a
ventana principal de unha
folla de cálculo

Explicación dos
aspectos xerais de
unha folla de cálculo

• Exercicio de
identificación das
partes de unha folla de
cálculo

• Coñecer e
familiarizarse  coas
partes de unha folla de
cálculo

• Equipo informático,
videoproxector,
Mecasoft, impresora,
paquete de officce,
dispositivo de memoria
portátil, libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.1 - A utilización de
todas as prestacións que
ofrece a folla de cálculos
a hora de facer
operacións
administrativas

•

8,0Operación básicas onde
facer uso de unha folla de
cálculo - Recoñecemento
das funcións que se poden
realizar en unha folla de
cálculo

Explicación do alcance
das función de unha
folla de cálculo

• Apreciar a facilidad de
manexo de datos e
cálculos  que ofrece a
folla de cálculo Excel

• Equipo informático,
videoproxector e  libro
de texto.

• PE.1 - A utilización de
todas as prestacións que
ofrece a folla de cálculos
a hora de facer
operacións
administrativas

•

8,0Diseño de follas de cálculo
para a elaboración de
documentos - Darlle forma
de documento

Explicación de posta en
práctica do diseño e
elaboración de
documentos con Excel

• Saber darlle forma a un
documento elaborado
en Excel

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de Officce,
libro de texto e
fotocopias de textos
elaborados polo
profesor

• PE.2 - O deseño e
elaboración de
documentos en Excel

•

6,0Relación e vinculación de
follas de cálculo e a su
actualización - Relacionar e
vincular

Enseñar coa posta en
práctica como
relacionar, vincular e
actualizar follas de
cálculo

•

Práctica na que se
relacionen, vinculen e
actualicen follas de
cálculo

•

Saber relacionar,
vincular e actualizar
follas de cálculo

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de Officce,
libro de texto e
fotocopias de textos
elaborados polo
profesor

• PE.3 - A realización e
actualización de follas de
cálculo

•

4,0Protección de celdas, follas
e libros establecendo
contrasinais - Protección e
contraseñas

Enseñar coa posta en
práctica como protexer
celdas, follas e libros
establecendo
contrasinais

•

Práctica na que
protexan celdas, follas
e libros establecendo
contrasinais

•

Saber protexer celdas,
follas e libros
establecendo
contrasinais

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de Officce,
libro de texto e
fotocopias de textos
elaborados polo
profesor

• LC.1 - A protección de
celdas follas e libros e o
uso de contrasinais

•

30,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Follas de cálculo II 40

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Fórmulas de Excel 8,011.1 Manexar fórmulas en Excel

Funcións predefinidas 8,022.1 Utilizar as función predefinidas de Excel

Aniñar fórmulas e funcións 8,033.1 Crear e aniñar fórmulas e funcións

Auditoría de fórmulas 4,044.1 Auditar fórmulas

Gráficos 4,055.1 Crear e modificar gráficos

5.2 Analizar datos con gráficos

Obtención de datos externos 2,066.1 Importar datos de outras aplicacións

Exportación de datos desde Excel 1,077.1 Exportar follas de cálculo a outras aplicacións

Administración de listas de datos 1,088.1 Administrar listas de datos

Subtotales 1,099.1 Facer uso da función de subtotais

Funcións de base de datos 1,01010.1 Usar as funcións de base de datos

Macros 1,01111.1 Crear e traballar con macros

Traballo en grupo 1,01212.1 Traballar en grupo compartindo arquivos

40TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA2.4 Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións. PE.1 - A creación de fórmulas e funsción•

S 20 CA2.6 Obtivéronse gráficos para a análise da información. PE.2 - A elaboración de gráficos•

S 20 CA2.7 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns. LC.1 - O emprego de macros para
automatizar tarefas

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA2.8 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e
outros formatos.

PE.3 - A importación de datos, imaxes, etc e
a exportación de follas de cálculo a otros
formatos

•

S 10 CA2.9 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos (formularios, creación de listas,
filtraxe, e protección e ordenación de datos).

PE.4 - A utilización da folla de cálculo como
base de datos

•

S 10  CA2.10 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e
imaxes.

PE.5 - A utilización de outras aplicacións e
periféricos para introducir datos

•

S 10  CA2.11 Utilizáronse as opcións de traballo en grupo. LC.2 - O traballo en grupo•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

  Automatización de procesos nas follas de cálculo. Macros.

  Relacións con outras aplicacións: importación e exportación.

  Utilización de opcións de traballo en grupo, control de versións, verificación de cambios, etc.

 Edición de follas de cálculo.

 Gráficos.

 Vinculación de gráficos a lista de datos (CA 2.6)

 Tratamento de datos.

 Outras utilidades.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Fórmulas de Excel - Crear
fórmulas para obtención de
resultados

Explicar e poñer en
práctica  crear fórmulas
con referencias
relativas, absolutas y
mixtas

• Resolver un exercicio
en el que se aplique
fórmulas con
referencias relativas

•

Resolver un exercicio
en el que se aplique
fórmulas con
referencias absolutas

•

Resolver un exercicio
en el que se aplique
fórmulas con
referencias mixtas

•

Follas de cálculo
adaptadas ás
necesidades que se
presenten no
tratamento da
información
introducindo as
fórmulas axeitadas

• Vídeoproxector•

Información fotocopiada•

Ordenador•

Fotocopia de exercicios
a resolver

•

Correo electrónico
biridicional para envío
de información

•

Libro de texto de apoio
as explicacións do
profesor

•

Paquete de officce•

PE.1 - A creación de
fórmulas e funsción

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Funcións predefinidas -
Funcións financeiras,
estadísticas, matemáticas e
trigonométricas e funcións
lóxicas

Explicar e poñer en
práctica o uso de todas
as funcións
predefinidas de Excel

• Resolver un exercicio
que comprenda
funcións de fecha e
hora

•

Resolver un exercicio
que comprenda
funcións financieras

•

Resolver un exercicio
que comprenda
funcións estadísticas

•

Resolver un exercicio
que comprenda
funcións matemáticas e
trigonométricas

•

Resolver un exercicio
que comprenda
funcións lóxicas

•

Resolver un exercicio
que comprenda
funcións de búsqueda e
referencia

•

Follas de cálculo
adaptadas ás
necesidades que se
presenten no
tratamento da
información
introducindo as
fórmulas axeitadas

• Libro de texto de apoio
as explicacións do
profesor

•

Vídeoproxector•

Correo electrónico para
envio bidirecional de
información

•

Ordenador•

Material fotocopiado de
apoio e propostas de
tarefas

•

Paquete de officce•

PE.1 - A creación de
fórmulas e funsción

•

8,0Aniñar fórmulas e funcións -
Mesturar fórmulas e
funcións
complementándose

Explicar e facer un
exercio no que se
aniñan fórmulas e
funcións

• Resolver un exerccio
no que teñan que
utilizar fórmulas e
funcións a vez

• Follas de cálculo
adaptadas ás
necesidades que se
presenten no
tratamento da
información
introducindo  fórmulas e
función aniñadas

• Ordenador•

Correo electrónico para
envío bidirecional de
información

•

Material fotocopiado de
apoio e propostas de
tarefas

•

Libro de texto de apoio
as explicacións do
profesor

•

Vídeoproxector•

Paquete de officce•

PE.1 - A creación de
fórmulas e funsción

•

4,0Auditoría de fórmulas -
Utilizar as ferramentas de
auditoría de fórmulas para
mostrar fórmulas ocultas,
rastrear precedentes e
dependentes, comprobar
erros, avaliar fórmulas e
quitar flechas

Explicación de como se
audita una fórmula

• Auditoría de fórmulas• Auditaría fórmulas
creadas en unha folla
de cálculo

• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

•

•

PE.1 - A creación de
fórmulas e funsción

•

4,0Gráficos - Facer a
representación visual dos
datos de una folla de
cálculo tanto normal como
dinámica

Explicación de como
crear e modificar un
gráfico, e identificación
de todos os elementos
del.

• Creación, modificación
e identificación de
todos os elementos de
un gráfico

• Gráficos• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

• PE.2 - A elaboración de
gráficos

•

2,0Obtención de datos
externos - Obter datos de
outras aplicacións para
tratalos en excel

Explicación e posta en
práctica de como se
importan datos dende e
a outras aplicacións

• Realización de
exercicios onde se
importen datos de
outras aplicacións a
excel

• Exercicios resoltos• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

• PE.3 - A importación de
datos, imaxes, etc e a
exportación de follas de
cálculo a otros formatos

•

PE.5 - A utilización de
outras aplicacións e
periféricos para introducir
datos

•

- 19 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Exportación de datos desde
Excel - Levar datos de una
folla de cálculo para outra
aplicación para combinar os
datos ou facer con eles un
indorme

Explicación e posta en
práctica de como se
exportan datos a outras
aplicacións

• Realización de
exercicios de
exportación de datos a
outras aplicacións

• Resolución de
exercicios

• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

• PE.3 - A importación de
datos, imaxes, etc e a
exportación de follas de
cálculo a otros formatos

•

PE.5 - A utilización de
outras aplicacións e
periféricos para introducir
datos

•

1,0Administración de listas de
datos - Ordear e filtrar datos
de una folla de cálculo

Explicación de como
ordenar datos, facer
uso de autofiltros e
filtros avanzados

• Ordenación e filtrado de
datos

• Exercicios resoltos• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

• PE.1 - A creación de
fórmulas e funsción

•

1,0Subtotales - Organizar
elementos de unha lista por
grupos para obter deles
suma, producto, promedios,
etc.

Explicar e poñer en
práctica o cálculo de
subtotales

• Realización  de un
ejercicio no que
organizando una lista
por grupos usen a
función de suma,
promedio, producto,
etc.

• Exercicios resoltos• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

• PE.1 - A creación de
fórmulas e funsción

•

1,0Funcións de base de datos
- Cálculos sobre  unha
columna de unha tabla de
datos despois de poñerlle
un filtro ou condición

Explicación e posta en
práctica de como
aplicar funcións en
unha columna de unha
táboa de datos despois
de facer  un filtro ou
poñer unha condición.

• Realización de
exercicios nos que se
apliquen funcións os
datos que reunan unha
óu varias condicións

• Exercicios resoltos• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

• PE.4 - A utilización da
folla de cálculo como
base de datos

•

1,0Macros - Crear un conxunto
de operacións unha vez
para ser usada no futuro de
forma automatizada

Explicación e posta en
práctica de como
grabar e executar unha
macro, asignarlle un
botón ou unha
combinación de teclas
e gardar archivos con
macros

• Realización de un
exercicio onde se se
cree e se utilice macros

• Exercicios resoltos• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

• LC.1 - O emprego de
macros para automatizar
tarefas

•

1,0Traballo en grupo -
Compartir archivos
biridicionalmente

Exixencia de que se
compartan datos
facendo un traballo en
grupo

• Participación de traballo
en grupo

• Traballo en grupo• Dispositivo de memoria
portátil e correo
electrónico biridicional

• LC.2 - O traballo en
grupo

•

40,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Bases de datos I 15

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Creación de unha base de datos 8,011.1 Crear una base de datos  en blanco adaptándoa as necesidades de unha
organización

Introdución, ordenación e clasificación de datos para obter
informes

4,022.1 Introducir datos, ordenalos e clasificalos para emitir informes

Actualización de rexistros, fusión deles e eliminación 3,033.1 Actualizar, fusionar e eliminar rexistros

15TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA4.1 Ordenáronse e clasificáronse os datos das bases de datos para presentar a
información.

PE.1 - A clasificacióne ordenación de datos•

S 20 CA4.5 Actualizáronse, fusionáronse e elimináronse rexistros das bases de datos. PE.2 - A actualización, fusión e eliminación
de reistros das bases de datos

•

S 60 CA4.9 Elaborouse unha base de datos adaptada aos requisitos da organización. PE.3 - A elaboración de unha base de datos
adaptada aos requisitos da organización.

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións dunha base de datos.

 Tipos de bases de datos.

 Utilización dunha base de datos.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Creación de unha base de
datos - Recoñecer os
elementos de ventana
principal de unha base de
datos creando unha

Explicación das
posibilidades que
ofrece unha base de
datos e como se crea

• Recoñecer a
importancia do manexo
de unha base de datos
e elaborar unha base
de datos

• Saber crear unha base
de datos

• Proyector, ordenador,
correo electrónico
biridicional, fotocopias
con tarefas propostoas
e libro de texto como
axuda a explicación do
profesor e paquete de
officce

• PE.3 - A elaboración de
unha base de datos
adaptada aos requisitos
da organización.

•

4,0Introdución, ordenación e
clasificación de datos para
obter informes - Tratar os
datos

Explicación e posta en
práctica de como
introducir, ordenar e
clasificar os datos para
logo obter informes

• Práctica na que se
introduzcan, ordenen e
clasifiquen datos  en
unha base de datos

• Saber introducir,
ordenar e clasificar
datos en unha nbase
de datos

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.1 - A clasificacióne
ordenación de datos

•

3,0Actualización de rexistros,
fusión deles e eliminación  -
Fusionar varios rexistros,
actualizar cando hay
cambios e eliminalos.

Explicación e posta en
práctica da
actualización, fusión e
eliminación de rexistros
de unha base de datos

• Práctica na que
actualicen, fusionen e
eliminen rexistros de
unha base de datos

• Saber actualizar,
fusionar e eliminar
rexistros de unha base
de datos

• Equipo informático,
videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.2 - A actualización,
fusión e eliminación de
reistros das bases de
datos

•

15,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Bases de datos II 24

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Creación de consultas 6,011.1 Crear consultas de selección, de talas de referencias cruzadas, de
acción, de unión, de búsqueda de dupicados, de búsqueda de no
coincidentes, de parámetros e de totais.

Creación de formularios 5,022.1 Crear formularios simples usando o asistente e en vista de diseño, e
formularios avanzados

Creación e informes 5,033.1 Crear informes na vista de deseño e informes avanzados

Filtraxe de datos 4,044.1 Filtrar datos

Integración con outras aplicacións 2,055.1 Usar as táboas de datos de acces coa aplicación word para combinar
correspondencia

Protección de bases de datos 1,066.1 Protexer adecuadamente as bases de datos

Impresión 1,077.1 Imprimir unha táboa de datos, un formulario, unha consulta ou un informe

24TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA4.2 Realizáronse consultas de bases de datos con criterios precisos. PE.1 -  Realización consultas de bases de
datos con criterios precisos.

•

S 20 CA4.3 Realizáronse informes de bases de datos con criterios precisos. PE.2 -  Realización informes de bases de
datos con criterios precisos.

•

S 20 CA4.4 Realizáronse formularios con criterios precisos. PE.3 -  Realización formularios con criterios
precisos

•

N 10 CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para
desenvolver as actividades que así o requiran.

PE.4 - A relación das bases de datos con
outras aplicacións informáticas para
desenvolver as actividades que así o
requiran.

•

S 20 CA4.7 Realizouse a procura e a filtraxe sobre a información almacenada. PE.5 -  Realización a procura e a filtraxe
sobre a información almacenada.

•

S 10 CA4.8 Protexéronse as bases de datos establecendo niveis de seguridade. LC.1 - A protección as bases de datos
establecendo niveis de seguridade.

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos
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Contidos

 Deseño dunha base de datos.

 Relación con outras aplicacións.

 Impresión.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0Creación de consultas  -
Diseñar consultas  para ver,
modificar ou analizar datos
ou para delas obter
formularios e informes.

Explicación e posta en
práctica do deseño de
unha consulta

• Práctica do deseño de
unha consulta de datos

• Saber elaborar
consultas

• Equipo informático,
scáner, videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.1 -  Realización
consultas de bases de
datos con criterios
precisos.

•

5,0Creación de formularios -
Crear un interfaz para a
introdución e presentación
de datos

Explicación e posta en
práctica da elaboración
de un formulario

• Práctica na que que se
cree un formulario

• Saber crear formularios• Equipo informático,
scáner, videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.3 -  Realización
formularios con criterios
precisos

•

5,0Creación e informes -
Diseñar informes obtendo a
información de táboas

Explicación e posta en
práctica de creación de
informes

• Práctica na que se cree
informes en unha base
de datos

• Saber crear informes
en unha base de datos

• Equipo informático,
scáner, videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.2 -  Realización
informes de bases de
datos con criterios
precisos.

•

4,0Filtraxe de datos - Filtrar os
datos

Explicar en posta en
práctica de filtraxe de
datos en unha base de
datos

• Práctica na que se
filtren datos de unha
base de datos de
Access

• Saber filtrar datos de
unha base de datos

• Equipo informático,
scáner, videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.5 -  Realización a
procura e a filtraxe sobre
a información
almacenada.

•

2,0Integración con outras
aplicacións - Combinar
correspondencia en word
facendo uso das taboas de
datos de Access

Explicación e posta en
práctica de uso de
outras aplicacións
introduccindo datos e
sacando informes

• Práctica na que fan uso
de outras aplicacións
para introduccir datos
en Access e sacar
informes da base de
datos

• Saber integrar Acces e
outras aplicacións

• Equipo informático,
scáner, videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.4 - A relación das
bases de datos con
outras aplicacións
informáticas para
desenvolver as
actividades que así o
requiran.

•

1,0Protección de bases de
datos - Protexer as bases
de datos

Práctica na que se
protexan as bases de
datos facendo uso das
contrasinais

• Protexer debidamente
os datos

• Equipo informático,
scáner, videoproxector,
paquete de officce,
dispositivo de memoria
portátil, libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• LC.1 - A protección as
bases de datos
establecendo niveis de
seguridade.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Impresión  - Obter os datos
a través de impresión

Práctica na que se
imprima debidamente
informes extraidos das
bases de datos creadas
en tarefas anteriores

• Imprimir datos• Equipo informático,
scáner, videoproxector,
paquete de officce,
impresora, dispositivo
de memoria portátil,
libro de texto e
fotocopias de
documentoselaborados
polo profesor

• PE.2 -  Realización
informes de bases de
datos con criterios
precisos.

•

24,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Xestión de archivos 15

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os sistemas de arquivos buscando e seleccionando con medios convencionais e informáticos a información necesaria. NO

RA2 - Xestiona integradamente a información proveniente de diversas aplicacións, así como ficheiros audiovisuais, utilizando programas e periféricos específicos. SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Seriguridade, protección, confidencialidade e restrición da
información

4,011.1 Aplicar sistemas de seguiridad, protexendo, restrinxindo e dándolle
confidencialidade a información

Arquivo organizado, rexistro, canalización e actualización da
información

11,022.1 Arquivar, rexistrar, e canalizar e actualizar  a información de maneira
axeitada

15TOTAL

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.7 Canalizouse a información obtida, arquivándoa e/ou rexistrándoa, de ser o caso. LC.1 - A canalización da información obtida,
arquivándoa e/ou rexistrándoa, de ser o
caso.

•

S 10 CA1.8 Organizáronse os ficheiros para facilitar a procura posterior. LC.2 - A organización dos ficheiros para
facilitar a procura posterior.

•

S 10 CA1.9 Actualizouse a información necesaria. LC.3 - A Actualización da información
necesaria.

•

S 5  CA1.10 Cumpríronse os prazos previstos. LC.4 - O cumprimento os prazos previstos.•

S 5  CA1.11 Realizáronse copias dos ficheiros. LC.5 - A realización das copias dos
ficheiros.

•

S 10  CA1.12 Utilizáronse os compresores e os descompresores de ficheiros. LC.6 - A utilización dos compresores e os
descompresores de ficheiros.

•

S 20 CA2.1 Xestionáronse de xeito integrado bases de datos, textos, imaxes, etc., importando e
exportando datos provenientes de follas de cálculo e obtendo documentos compostos de
todas estas posibilidades.

PE.1 - A xestión de xeito integrado bases de
datos, textos, imaxes, etc., importando e
exportando datos provenientes de follas de
cálculo e obtendo documentos compostos
de todas estas posibilidades.

•

S 10 CA2.2 Seleccionáronse arquivos audiovisuais de fontes externas e elixiuse o formato
óptimo destes.

PE.2 - A selección de arquivos audiovisuais
de fontes externas e elixiuse o formato
óptimo destes.

•

S 10 CA2.3 Creouse e mantívose un banco propio de recursos audiovisuais. LC.7 - A creación de mantenza de un banco
propio de recursos audiovisuais.

•

S 10 CA2.4 Personalizáronse os ficheiros audiovisuais en función do obxectivo do documento
que se queira obter.

PE.3 - A personalización dos ficheiros
audiovisuais en función do obxectivo do
documento que se queira obter.

•

S 5 CA2.5 Respectouse a lexislación específica en materia de protección de ficheiros
audiovisuais.

LC.8 - O respecto a lexislación específica en
materia de protección de ficheiros
audiovisuais.

•

100TOTAL
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4.10.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de arquivo.

 Arquivo informático: xestión documental.

 Ficheiros integrados por varias aplicacións: folla de cálculo, base de datos, procesador de textos, gráficos, etc.

 Gravación, transmisión, percepción e comprensión: dispositivos de captación e reprodución.

 Contido visual e sonoro.

 Obxectivo da comunicación dos contidos.

 Inserción noutros medios ou documentos.

 Obsolescencia e actualización.

4.10.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Seriguridade, protección,
confidencialidade e
restrición da información -
Facer da que a información
esté segura  restrinxindo o
acceso a ela

Práctica na que se
protexan os arquivos
que se xestionan
facendo uso dos
coñecemento xa
adquiridos en outras
unidades

• Protexer os arquivos• Equipo informático,
dispositivo de memoria
portátil e  libro de texto.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

11,0Arquivo organizado,
rexistro, canalización e
actualización da
información  - Darlle o
tratamento debido a
información recibida ou
creada

Explicación e posta en
práctica da
organización, rexistro,
canalización e
actualización da
información

• Práctica organizando,
rexistrando,
canalizando e
actualizando
información

• Organizar, rexistrar,
canalizar e actualizar
debidamente a
información

• Equipo informático,
videoproxector,
dispositivo de memoria
portátil e  libro de texto.

• LC.1 - A canalización da
información obtida,
arquivándoa e/ou
rexistrándoa, de ser o
caso.

•

LC.2 - A organización
dos ficheiros para
facilitar a procura
posterior.

•

LC.3 - A Actualización da
información necesaria.

•

LC.4 - O cumprimento os
prazos previstos.

•

LC.5 - A realización das
copias dos ficheiros.

•

LC.6 - A utilización dos
compresores e os
descompresores de
ficheiros.

•

LC.7 - A creación de
mantenza de un banco
propio de recursos
audiovisuais.

•

LC.8 - O respecto a
lexislación específica en
materia de protección de
ficheiros audiovisuais.

•

PE.1 - A xestión de xeito
integrado bases de
datos, textos, imaxes,
etc., importando e
exportando datos
provenientes de follas de
cálculo e obtendo
documentos compostos
de todas estas
posibilidades.

•

PE.2 - A selección de
arquivos audiovisuais de
fontes externas e elixiuse
o formato óptimo destes.

•

PE.3 - A personalización
dos ficheiros
audiovisuais en función
do obxectivo do
documento que se queira
obter.

•

15,0TOTAL
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Internet 18

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os sistemas de arquivos buscando e seleccionando con medios convencionais e informáticos a información necesaria. NO

RA3 - Xestiona o correo e a axenda electrónica utilizando aplicacións específicas. SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Necesidades de información 1,011.1 Saber que información necesitamos

Exploradores e buscadores Web 2,022.1 Usar exploradores de Internet (Mozilla, Internet explorer) para obter
información en internet

Ferramentas Web 6,033.1 Saber comunicarse a través da web facendo uso das redes sociais e
creando blogs

Correo electrónico, Axenda electrónic, Google Apps, correo
electrónico e sincronización con dispositivos móviles

9,044.1 Utilizar o correo electrónico, manexar as funcións da axenda electrónica e
sincronizar o correo con dispositivos móviles

18TOTAL

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Detectáronse necesidades de información. PE.1 - A detección das necesidades de
información.

•

S 10 CA1.2 Identificáronse as fontes de obtención de información e establecéronse prioridades. LC.1 - A identificación das fontes de
obtención de información e establecéronse
prioridades.

•

S 5 CA1.3 Elixíronse buscadores en intranet e en internet segundo criterios de rapidez e de
opcións de procura.

LC.2 - A  elección de buscadores en intranet
e en internet segundo criterios de rapidez e
de opcións de procura.

•

S 10 CA1.4 Empregáronse ferramentas web 2.0 para obter e producir información. LC.3 - O emprego de ferramentas web 2.0
para obter e producir información.

•

S 5 CA1.5 Utilizáronse os criterios de procura para restrinxir o número de resultados que se
obteñan.

LC.4 - A utilización dos criterios de procura
para restrinxir o número de resultados que
se obteñan.

•

S 5 CA3.1 Utilizouse a aplicación de correo electrónico. LC.5 - A utilización da aplicación de correo
electrónico.

•

S 5 CA3.2 Identificouse o emisor, o destinatario e o contido nunha mensaxe de correo. LC.6 - A identificación do emisor, o
destinatario e o contido nunha mensaxe de
correo.

•

S 5 CA3.3 Aplicáronse filtros de protección de correo non desexado. LC.7 - A aplicación de filtros de protección
de correo non desexado.

•

S 5 CA3.4 Canalizóuselles a información a todos os implicados. LC.8 - A canalización da información a
todos os implicados.

•

S 5 CA3.5 Comprobouse a recepción da mensaxe. LC.9 - A comprobación da recepción da
mensaxe.

•

S 10 CA3.6 Organizáronse as bandexas de entrada e saída. LC.10 - A organización das bandexas de
entrada e saída.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.7 Rexistrouse a entrada e a saída de correos. LC.11 - O rexistro de entrada e a saída de
correos.

•

S 10 CA3.8 Imprimíronse, arquiváronse ou elimináronse as mensaxes de correo. LC.12 - A impresión, arquivo ou eliminación
das mensaxes de correo.

•

S 5 CA3.9 Aplicáronse as funcións e as utilidades que ofrece a axenda electrónica como
método de organización do departamento.

LC.13 - A aplicación das funcións e as
utilidades que ofrece a axenda electrónica
como método de organización do
departamento.

•

S 5  CA3.10 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con
dispositivos móbiles.

LC.14 - A conexción e sincronización das
axendas do equipamento informático con
dispositivos móbiles.

•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Internet e navegadores.

 Utilidade dos navegadores.

 Descarga e instalación de aplicacións, programas e utilidades a través da web.

 Ferramentas web 2.0: blogs, wikies, servizos de aloxamento de vídeos e imaxes, redes sociais, etc.

 Comprensión e descompresión de ficheiros.

 Buscadores de información.

 Importación e exportación da información.

 Tipos de contas de correo electrónico.

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

 Patróns e sinatura corporativas.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes. Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listas de distribución e pór a lista á
disposición doutras aplicacións ofimáticas.
 Xestión de correos: enviar, borrar, gardar, copias de seguridade, etc. Configuración das opcións de seguimento.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

 Xestión de ficheiros e seguridade das aplicacións de correo e axenda electrónica. Filtros.

4.11.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Necesidades de
información - Detectar as
necesidades de información

Práctica na que sintan
a necesidade de obter
información

• Necesitar información• Internet e equipo
informático

• LC.1 - A identificación
das fontes de obtención
de información e
establecéronse
prioridades.

•

PE.1 - A detección das
necesidades de
información.

•

2,0Exploradores e buscadores
Web - Facer uso de
exploradores Web

Explicación e posta en
práctica do uso de
exploradores e
buscadores Web

• Práctica na que  fagan
uso de exploradores e
buscadores Web

• Saber buscar
información na Web

• Videoproxector,
conexión a internet,
equipo informático e
dispositivo de memoria
portátil

• LC.2 - A  elección de
buscadores en intranet e
en internet segundo
criterios de rapidez e de
opcións de procura.

•

LC.3 - O emprego de
ferramentas web 2.0
para obter e producir
información.

•

LC.4 - A utilización dos
criterios de procura para
restrinxir o número de
resultados que se
obteñan.

•

6,0Ferramentas Web - Manexo
de Wikis, creación de
Blogs, redes sociais,
facebook, Tuenti, etc.

Explicación e posta en
práctica do uso das
ferramentas Web:
blogs, wikis, redes
sociales, servicios de
alojamiento de vídeos

• Práctica con cada unha
das ferramentas
explicadas polo
profesor

• Saber usar as
ferramentas Web
citadas

• Videoproxector, equipo
infomático e conexión a
red

• LC.3 - O emprego de
ferramentas web 2.0
para obter e producir
información.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Correo electrónico, Axenda
electrónic, Google Apps,
correo electrónico e
sincronización con
dispositivos móviles - A
comunicación  a través de
Web

Explicación e posta en
práctica da creación e
xestión de unha conta
de correo electrónico,
de una axenda
electrónica, de Google
Apps e de
sincronización cos
móviles

• Práctica na que creen e
xestionen debidamente
unha conta de correo
electrónico, unha
asenca electrónica o
Google Apps e
sincronicen o correo co
móvil

• Saber crear e xestionar
os elementos citados

• Videoproxector, equipo
infomático e conexión a
red

• LC.5 - A utilización da
aplicación de correo
electrónico.

•

LC.6 - A identificación do
emisor, o destinatario e o
contido nunha mensaxe
de correo.

•

LC.7 - A aplicación de
filtros de protección de
correo non desexado.

•

LC.8 - A canalización da
información a todos os
implicados.

•

LC.9 - A comprobación
da recepción da
mensaxe.

•

LC.10 - A organización
das bandexas de entrada
e saída.

•

LC.11 - O rexistro de
entrada e a saída de
correos.

•

LC.12 - A impresión,
arquivo ou eliminación
das mensaxes de correo.

•

LC.13 - A aplicación das
funcións e as utilidades
que ofrece a axenda
electrónica como método
de organización do
departamento.

•

LC.14 - A conexción e
sincronización das
axendas do equipamento
informático con
dispositivos móbiles.

•

18,0TOTAL
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Presentacións multimedia 30

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os sistemas de arquivos buscando e seleccionando con medios convencionais e informáticos a información necesaria. NO

RA4 - Elabora presentacións multimedia de documentos e informes utilizando aplicacións específicas. SI

4.12.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Selección e ordenación da información a incluir 2,011.1 Seleccionar e ordenar la información que se precisa para a presentación

Traslado de información de outras aplicación a unha
presentación

6,022.1 Elaboración de unha presentación facendo uso de todas as prestación
que ofrece a aplicación PowerPoint  e usando información de outras
palicacións

Inserción de vídeos e sons nas diapositivas e introducir efectos
de animación

6,033.1 Insertar vídeo e son  en diapositivas simples e con efectgos de animación

Creación de presentacións complexas e execución ante o
público

15,044.1 Facer todo o proceso de elaboración e execución de presentación

Protección da infomación 1,055.1 Protexer os datos

30TOTAL

4.12.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA1.6 Aplicáronse sistemas de seguridade, protección, confidencialidade e restrición da
información.

LC.1 - Sobre os arquivos de información
que manexa

•

S 5 CA4.1 Realizouse a análise e a selección da información que se queira incluír. LC.2 - A análise e a selección da
información que se queira incluír.

•

S 20 CA4.2 Inseríronse obxectos (táboas, gráficos, follas de cálculo, fotos, debuxos,
organigramas, arquivos de son e vídeo, etc.).

PE.1 - A inxerción obxectos (táboas,
gráficos, follas de cálculo, fotos, debuxos,
organigramas, arquivos de son e vídeo,
etc.).

•

S 10 CA4.3 Distribuíuse a información de xeito claro e estruturado. PE.2 - A distribución da información de xeito
claro e estruturado.

•

S 20 CA4.4 Animáronse os obxectos segundo o obxectivo da presentación. PE.3 - A animación dos obxectos segundo o
obxectivo da presentación.

•

S 20 CA4.5 Creáronse presentacións para acompañar exposicións orais. PE.4 - A creación de presentacións para
acompañar exposicións orais.

•

S 20 CA4.6 Realizáronse presentacións relacionadas con informes ou documentación
empresarial.

PE.5 - A realización de presentacións
relacionadas con informes ou
documentación empresarial.

•

100TOTAL

4.12.e) Contidos
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Contidos

 Estrutura e funcións.

 Instalación e carga.

 Procedemento de presentación.

 Utilidades da aplicación.

 Procedemento de protección de datos: copias de seguridade.

 Relacións con outras aplicacións.

4.12.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Selección e ordenación da
información a incluir -
Partindo de varias fontes,
organizar a formación a
incluir

Facilitar información
para con ela facer unha
presentación

• Práctica na que se
seleccione e ordene a
información facilitada
polo profesor

• Saber seleccionar e
ordenar a información
que se vai a usar para
facer unha
presentación

• Powerpoint, equipo
informático, correo
electrónico,
videoproxector e
documentos de texto
facilitados polo profesor

• LC.2 - A análise e a
selección da información
que se queira incluír.

•

6,0Traslado de información de
outras aplicación a unha
presentación - Insertar
información obtida de
outras aplicacións

Explicar e poñer en
práctica o traslado de
información de outras
aplicacións a unha
presentación

• Práctica que inclua o
traslado de información
das demais aplicacións
xa estudiadas a unha
presentación

• Saber importar
información de outras
aplicacións a unha
presentación en
PowerPoint

• Paquete de Officce,
scaner,  equipo
informático, correo
electrónico,
videoproxector e
documentos de texto
facilitados polo profesor

• PE.1 - A inxerción
obxectos (táboas,
gráficos, follas de
cálculo, fotos, debuxos,
organigramas, arquivos
de son e vídeo, etc.).

•

PE.2 - A distribución da
información de xeito
claro e estruturado.

•

6,0Inserción de vídeos e sons
nas diapositivas e introducir
efectos de animación -
Inxerir películas da galería
multimedia

Explicar e poñer en
práctica a inserción de
vídeos e son nas
diapositivas e introducir
efectos de animación

• Práctica na que
inserten vídeos, sons e
efectos de animación
nas presentacións

• Saber facer unha
presentación con
vídeos, sons e efectos
de animación

• Paquete de Officce,
scaner, camara de
fotos, vídeo, son,
equipo informático,
correo electrónico,
videoproxector e
documentos de texto
facilitados polo profesor

• PE.1 - A inxerción
obxectos (táboas,
gráficos, follas de
cálculo, fotos, debuxos,
organigramas, arquivos
de son e vídeo, etc.).

•

15,0Creación de presentacións
complexas e execución
ante o público - Crear unha
presentación usando todas
as ferramentas de
PowerPoint

Práctica na que se
elabore unha
presentación facendo
uso de todos os
elementos que pon a
nosa disposición a
aplicación de
PowerPoint para ser
executada ante o
público que neste caso
e o profesor e os
compañeiros

• Saber elaborar una
presentación complexa

• Videoproxector, equipo
infomático, paquete de
officce, conexión a red,
impresora, scaner,
cámara de fotos, vídeo
e equipo de son

• PE.3 - A animación dos
obxectos segundo o
obxectivo da
presentación.

•

PE.4 - A creación de
presentacións para
acompañar exposicións
orais.

•

PE.5 - A realización de
presentacións
relacionadas con
informes ou
documentación
empresarial.

•

1,0Protección da infomación -
Protexer a información para
que non se faga mal uso
dela

LC.1 - Sobre os arquivos
de información que
manexa

•

30,0TOTAL
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A avaliación dos coñecementos será:

I. 60% será a resolución das probas que evalúan o grado de coñecemento dos conceptos, documentos e operación explicadas na clase, así

como a capacidade de        razoamento e a inciativa e innovación na resolución de problemas

II. 40% será una proba de velocidade  tendo en conta que o alumno debe cumplir o requisito mínimo de non mirar ao teclado e pulsar cada

tecla co dedo que lle corresponda,   para que se lle poida valorar a proba.:

a. Na 1ª avaliación a velocidade mínima a alcanzar será de 200 ppm, con un máimo dun 3% de faltas.

b. Na 2ª avaliación a velocidade  mínima a alcanzar será de 250 ppm, con un máximo de 1% de faltas.

c. Na  3ª avaliación a velocidade  mínima a alcanzar será de 300 ppm, con un máximo de 0,5% de faltas.

O alumno, para poder ter una calificación positiva na avaliación, obterá  por avaliación en cada apartado alomenos a mitade da puntuación   (no

apartado I obterá como mínimo un 3, e no apartado II un 2).

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No periodo de marzo a xuño presentaralle cantas dúbidas teña ao profesor nas horas que estén fixadas para tal efecto.

As actividades de recuperación consistirán en una proba xeral que abarque todos os contidos do curso tendo o mesmo peso  que no resto das

avaliacións.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Cando un alumno non adquira os coñecementos mínimos exixidos, ou houbera perdido o dereito a a valiación continua, poderá presentarse a una

proba final que abarcará todos os contidos do curso, puntuándose do mesmo xeito que nas avaliacións individuais.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Relacionaranse as actividades levadas a cabo, punteándose aquelas que foron levadas a cabo, a data e o tempo de adicación.

Antes da 2ª avaliación pasarase unha enquisa ao alumnado coa que se avalie a práctica docente do profesor.

Será antes da 2ª avaliación para adoptar as medidas correctoras que o profesor estime oportunas ou lle suxiran os propios alumnos.

Ao final de curso valorarase unha boa práctica docente si un 70% do alumnado obtén calificación positiva.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

En este curso non hay alumnos matriculados que teñan necesidades educativas expecíficas, por lo tanto, non será necesario facer adaptacións

curriculares.

Non obstante, e dado que existe diversidade en canto a idade, procendencia de acceso, contacto co mundo laboral e tamén con distintos ritmos e

capacidades de aprendizaxe, faranse adaptacións metodolóxicas continuas. Para iso propoñeranse actividades diferentes  e incluso de reforzo e
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ampliación  para  cada gupo homoxéneo, e incluso individualmente, para obter os mesmos obxectivos.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

As medidas de reforzo consisten en unha batería de tarefas repetitivas de cada unha das actividades para afianzar mellor os coñecementos

adquiridos, xa que este módulo ten a característica de que é práctico totalmente e que se afianzan os coñecementos a base de practicalos; por iso

canto maior sexa a dificultade para acadar o obxectivo mais exercicios terá que facer.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Xa que nas unidades didácticas de este módulo de carácter técnico non aparecen os contidos transversales de forma explícita procurarase

potenciar las siguientes actitudes e valores:

- Educación do consumidor responsable

- Educación para a igualdade de oportunidades

- Educación para a paz

- Educación ambiental

- Educación para a saude

- Educación sexual

- Educación moral e cívica

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Neste primeiro curso non se farán actividades complementarias nin extraescolares xa que tanto os talleres de emprendedores e creación de

empresa como a visita a INDITEX levaranse a cabo no segundo curso.
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