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UD Data inicio Data fin Sesións
previstas

Sesións
realizadas DiferenciaNº

Unidades didácticas

15/11/201
9

4655
19/12/201

9

Tramita información en liña aplicando
ferramentas a internet, intranet e

outras redes
91

08/01/202
0

4455
07/02/202

0

Realiza comunicacións internas e
externas mediante as utilidades de

correo electrónico seguindo as pautas
marcadas

112

07/02/202
0

7494
02/04/202

0

Elabora documentos utilizando as
aplicacións básicas de follas de

cálculo
203

17/09/201
9

7684
15/11/201

9
Elabora presentacións gráficas

utilizando aplicacións informáticas
84

48240288  TOTALES
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Unidade didáctica 1 - Tramita información en liña aplicando ferramentas a internet, intranet e outras
redes

DiferenciaSesións
realizadas

Sesións
previstas

Data finData inicioUDNº

1 Tramita información en liña aplicando
ferramentas a internet, intranet e outras

redes

15/11/2019 19/12/2019 55 46 9

Visión xeral sobre as aplicacións en liña

Comentario xeral da UD :

Propostas xerais de mellora :

Non hai propostas de mellora

84%

Grao de cumprimento :

Actividade Sesions
previstas

Sesions
realizadas

Comentario xeral da
actividade

Propostas xerais de
mellora

Actividades de la UD :

Non hai propostas de
mellora

Descripción do traballo nun entorno
de rede

tipos de redes informáticas,
a súa tipoloxia. Intranet e
internet. navegadores,
buscadores.

20 20

Non hai propostas de
mellora

Descripción da importacia da
utilización da nube

Principais redes sociais,
facebook, youtube,
utilización de redes sociais
na empresa. web 2.0. A
nube como espazo de
compartir información.

35 26

TOTALES 4655
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Unidade didáctica 2 - Realiza comunicacións internas e externas mediante as utilidades de correo
electrónico seguindo as pautas marcadas

DiferenciaSesións
realizadas

Sesións
previstas

Data finData inicioUDNº

2 Realiza comunicacións internas e
externas mediante as utilidades de

correo electrónico seguindo as pautas
marcadas

08/01/2020 07/02/2020 55 44 11

Utilizacion do correo electrónico

Comentario xeral da UD :

Propostas xerais de mellora :

Non hai propostas de mellora

80%

Grao de cumprimento :

Actividade Sesions
previstas

Sesions
realizadas

Comentario xeral da
actividade

Propostas xerais de
mellora

Actividades de la UD :

Non hai propostas de
mellora

Configurar unha de outlook como
correo electrónico

Elementos dun correo
electrónico. configuración
dunha conta de correo.

10 10

Non hai propostas de
mellora

Emprego do correo electónico Envio e recepción de
mensaxes de correo
electrónico. organización
do correo

45 34

TOTALES 4455
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Unidade didáctica 3 - Elabora documentos utilizando as aplicacións básicas de follas de cálculo

DiferenciaSesións
realizadas

Sesións
previstas

Data finData inicioUDNº

3 Elabora documentos utilizando as
aplicacións básicas de follas de cálculo

07/02/2020 02/04/2020 94 74 20

Utilización de follas de cálculo

Comentario xeral da UD :

Propostas xerais de mellora :

Non hai propostas de mellora. Debido a suspensión das clases polo covid-19 dende o 13 de marzo
realizáronse exercicios relacionados coa elaboración de follas de cálculo e fórmulas que foron entregados en
papel e o alumnado fixo nas súas casas e despois entregou por enderezo electrónico.

78%

Grao de cumprimento :

Actividade Sesions
previstas

Sesions
realizadas

Comentario xeral da
actividade

Propostas xerais de
mellora

Actividades de la UD :

Non hai propostas de
mellora.

Elaboración de follas de cálculo Explicación da contorna
dunha folla de calculo,
celas, columnas, rangos,
formatos, gráficos.

24 24

Non hai propostas de
mellora.

Aplicación de fórmulas e funcións Explicación de fórmulas
básicas suma, se,
referencias absolutas e
mixtas, validación de datos
e realización de exercicios.

50 50

Non hai propostas de
mellora.

Utilizacion de periféricos Non se realizou ningunha
actividade

20 0

TOTALES 7494
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Unidade didáctica 4 - Elabora presentacións gráficas utilizando aplicacións informáticas

DiferenciaSesións
realizadas

Sesións
previstas

Data finData inicioUDNº

4 Elabora presentacións gráficas
utilizando aplicacións informáticas

17/09/2019 15/11/2019 84 76 8

Elaboración de presentacións

Comentario xeral da UD :

Propostas xerais de mellora :

Non hai propostas de mellora

90%

Grao de cumprimento :

Actividade Sesions
previstas

Sesions
realizadas

Comentario xeral da
actividade

Propostas xerais de
mellora

Actividades de la UD :

Non hai propostas de
mellora

Identificación das normas básicas de
aplicación así como os distintos tipos
de vista das aplicacións

Area de trabajo, transición
de diapositivas, efectos
distintos tipos de vistas e
inicio de presentacións.

14 14

Non hai propostas de
mellora

Recoñecemento das distintas
tipografías e normas básicas de
composición

Inserir imaxes, obxectos
hiperligazóns, formatos das
diapositivas, patróns,e os
seus diferentes estilos

15 15

Non hai propostas de
mellora

Realización de presentacións sinxelas
e gardalas en diferentes tipos de
formatos

Aplicación práctica da
composición dunha
presentación por parte do
alumnado introducindo os
distintos elemntos
explicados nas actividades
anteriores

55 47

TOTALES 7684


