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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026406 IES Eduardo Pondal 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBADGO1 Servizos administrativos 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP3001 Tratamento informático de datos 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario Presencial  

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

María Jesús Cabarcos Tembrás 

 
 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Procesador de textos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3- Trata textos e datos informáticamente e selec-
ciona as aplicacións informáticas en función da tarefa. 

 CA3.5- Procedeuse á gravación sistemática do traballo 
realizado con obxecto de que non se produzan perdas 
fortuitas. 

SÍ NON OU.5-Adopción de hábitos de gardar 
os documentos para evitar perdas. 

   CA3.6- Identificouse a periodicidade con que se deben 
realizar as copias de seguridade. 

SÍ NON TO.1-Posesión do número de copias 
de seguridade mínimas exixidas. 

  CA3.7- Seguíronse as instruccións recibidas e as nor-
mas de ergonomía e de hixiene postural na realización 
das labores encomendadas. 

SÍ NON TO.2-Mantemento da postura co-
rrecta a adoptar. 

Nº Unidade didáctica 

4 Tramitación dos documentos dixitais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindi-
ble 

(si, non) 

Desenvolve-
rase neste 

curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4- Tramita documentación mediante o seu arqui-
vamento, a súa impresión e a súa transmisión, tendo 
en conta a relación entre o tipo de documento e a súa 
localización. 

 CA4.1- Identificáronse e clasificáronse os documentos 
obtidos de acordo coas súas características e co seu 
contido. 

SÍ NON TO.1-Correcta ubicación dos docu-
mentos. 
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   CA4.2- Identificáronse as posibles localizacións de 
ficheiro en soporte dixital. 

SÍ NON PE.1-Coñecemento dos distintos 
soportes dixitais. 

   CA4.3- Arquiváronse dixitalmente os documentos no 
lugar correspondente. 

SÍ NON TO.2-Correcto arquivo de documen-
tos. 

   CA4.4- Accedeuse a documentos arquivados previa-
mente. 

SÍ NON TO.3-Destreza no manexo de docu-
mentos. 

   CA4.5- Comprobouse o estado dos consumibles de 
impresión e repuxéronse, de ser o caso. 

SÍ NON TO.4-Coñecemento das accións 
previas a impresión de documentos. 

   CA4.6- Seleccionáronse as opcións de impresión ade-
cuadas a cada caso. 

SÍ NON TO.5-Destreza no uso da impresora. 

   CA4.7- Imprimíronse os documentos correctamente. SÍ NON TO.6-Correcta impresión dun docu-
mento. 

   CA4.8- Utilizáronse as ferramentas de mensaxería 
informática interna, asegurando a recepción correcta 
dos documentos. 

SÍ NON TO.7-Destreza no manexo da men-
saxería interna. 

   CA4.9- Demostrouse responsabilidade e confidenciali-
dade no tratamento da información. 

SÍ NON TO.8-Responsabilidade coa que 
manexa a información. 

   CA4.10- Deixáronse os equipamentos informáticos en 
perfecto estado de uso ao finalizar a xornada. 

SÍ NON TO.9-Estado do equipo empregado 
polo alumno. 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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A cualificación do alumnado virá determinada por: 
- Realización de exercicios sobre os contidos vistos na 1ª e 2ª avaliación cun peso dun 80% na nota final sempre e cando se entreguen en tempo e forma. 
- Realización de probas de mecanografía sendo exixibles un mínimo de 160 p.p.m. cun número de erros inferior o 2,5% cun peso dun 20% na nota final. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1  Equipos e materiais no tratamento informático de datos 

1ª 
aval

. 

2ª 
aval

. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1- Prepara os equipamentos e os materiais necesarios para 
o seu traballo recoñecendo as súas principais funcións, as súas 
aplicacións e as súas necesidades de mantemento. 

 CA1.1- Identificáronse e clasificáronse os equipamentos infor-
máticos e os seus periféricos en función da súa utilidade no 
proceso ofimático. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 

     CA1.2- Identificáronse as aplicacións informáticas asociándoas 
as labores que se vaian realizar. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA1.3- Comprobáronse as conexións entre os elementos in-
formáticos e corrixíronse, de ser o caso, os erros observados. 

LC.3-Actividades sobre contidos 

     CA1.4- Comprobouse o funcionamento das aplicacións infor-
máticas que se vaian utilizar. 

LC.4-Actividades sobre contidos. 

     CA1.5- Realizouse o mantemento de primeiro nivel dos equi-
pamentos informáticos. 

LC.5-Actividades sobre contidos. 

     CA1.6- Adoptáronse as medidas de seguridade necesarias para 
evitar os riscos laborais derivados da conexión e a desconexión 
dos equipamentos. 

LC.6-Actividades sobre contidos. 

     CA1.7- Situáronse os equipamentos tendo en conta criterios de 
ergonomía e saúde laboral. 

LC.7-Actividades sobre contidos. 
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2 Operatoria de teclados 

X   RA1- Prepara os equipamentos e os materiais necesarios para 
o seu traballo recoñecendo as súas principais funcións, as súas 
aplicacións e as súas necesidades de mantemento. 

 CA1.5- Realizouse o mantemento de primeiro nivel dos equi-
pamentos informáticos 

LC.5-Actividades sobre contidos. 

   RA2- Grava informáticamente datos, textos e outros documen-
tos, valorando a rapidez e a exactitude do proceso. 

 CA2.1-Organizáronse ordenadamente os documentos que 
conteñen os datos que cumpra gravar. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 

     CA2.2-Comprobouse que os datos e os documentos non este-
an previamente gravados, co fin de evitar duplicidades. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA2.3-Situáronse correctamente os dedos sobre o teclado. LC.3-Actividades sobre contidos. 

     CA2.4-Identificáronse os caracteres do teclado polo tacto e 
pola posición dos dedos. 

LC.4-Actividades sobre contidos. 

     CA2.5-Manexouse o teclado estendido con rapidez e exactitu-
de, sen necesidade de desviar a mirada cara ás teclas. 

LC.5 Actividades sobre contidos. 

     CA2.6-Obtívose un grao de corrección elevado na gravación de 
datos. 

LC.6-Actividades sobre contidos. 

 X    CA2.7-Corrixíronse as anomalías e os erros detectados nos 
resultados. 

LC.7-Actividades sobre contidos. 

3 Procesador de textos 

 X  RA3-Trata textos e datos informáticamente, e selecciona as 
aplicacións informáticas en función da tarefa. 

 CA3.1-Identificáronse e seleccionáronse as aplicacións para 
utilizar en cada exercicio proposto. 

LC.1-Actividades sobre contidos. 

     CA3.2-Elaboráronse textos mediante ferramentas de procesa-
dores de textos utilizando distintos formatos. 

LC.2-Actividades sobre contidos. 

     CA3.3-Inseríronse imaxes, táboas e outros obxectos nos textos. LC.3 Actividades sobre contidos. 
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     CA3.4-Gardáronse os documentos realizados no lugar indicado 
e nomeáronse de xeito que sexan doadamente identificables. 

LC.4-Actividades sobre contidos. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Aqueles alumnos que nos acadaron resultados positivos nas dúas primeiras avaliacións terán que facer actividades de recuperación que consistirán na: 
- Realización de exercicios sobre os aspectos en que se detectasen maiores deficiencias. 
- Repetición de determinadas actividades, cando se observe que na súa realización o alumno/a non dedicou o suficiente tempo ou esforzo. 
 
 
 
 

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

Con data 13 de marzo de 2020 (día no que se suspenderon a clases pola pandemia do COVID-19) non había ningún alumno/a nesta situación. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

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

Para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados a metodoloxía que se aplicará será facer máis actividades de repaso e de reforzo sobre os contidos nos 
que non acade os obxectivos. 
 
 
 

 
 


