
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Eduardo Pondal 2020/202115026406 Ponteceso

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Xestión administrativa Ciclos
formativos de
grao medio

CMADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0440 Tratamento informático da información 102020/2021 319267

MP0440_13 Operatoria de teclados 102020/2021 8269

MP0440_23 Ofimática 102020/2021 192160

MP0440_33 Multimedia 102020/2021 4538

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

Profesorado asignado ao módulo JOSEFA VICTORIA TRIGO GARCÍA

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

O módulo profesional "Tratamento informático da información" forma parte do primeiro curso do ciclo formativo de grao medio correspondente ao

título de Técnico en Xestión Administrativa (que forma parte da familia profesional de administración e xestión) determinado polo Real Decreto

191/2010, do 28 de outubro. Este módulo ten unha duración total de 267 horas distribuidas ao longo de tres trimestres.

A competencia xeral do Técnico en Xestión Administrativa consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable,

comercial, financiero e fiscal, así como de atención á clientela ou as persoas usuarias en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a

normativa e os protocolos de calidade de modo que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos

laborais e de protección medioambiental.

O módulo "Tratamento informático da información" busca axustarse ás necesidades de uso das novas tecnoloxías que os auxiliares administrativos

teñen nos seus postos informáticos. Así, tratarase a operatoria de teclados, o uso de ferramentas ofimáticas e estudaranse unhas bases de

aplicacións multimedia.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de instalación e explotación de aplicacións informáticas. Esta

función abrangue aspectos como:

-Procura de software de aplicación adecuado ao contorno de explotación.

-Instalación e configuración de aplicacións ofimáticas.

-Elaboración de documentos e patróns.

-Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

-Asistencia ao usuario.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

-Instalación, configuración e mantemento de aplicacións informáticas.

-Asistencia no uso de aplicacións informáticas.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP044
0_13

Result
ados

MP0440_23

Resultados de aprendizaxe

MP0440_33

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA1 RA2 RA3 RA4

1 Operatoria de teclados I:
Caracteres alfanuméricos e
técnica de escritura.

Mecanografía básica: aprendizaxe do método de escritura ó
tacto e copiado de textos simples.

32 5 X

2 Operatoria de teclados II:
Desenvolvemento da destreza e
da velocidade.

Escritura de textos mesturados con números e símbolos. 35 7 X

3 Operatoria de teclados III:
Perfeccionamento e velocidade.

Escritura de textos mesturados con números e símbolos.
Copiado de textos noutras linguas.

15 5 X

4 Introdución á informática:
hardware e software

Introdución a sistema operativo Windows 7. Estudo das partes
dun equipo informático e dos principais sistemas operativos e
software empregados.

22 9 X X

5 Procesadores de textos Uso dun programa de procesamento de textos e as súas
opcións máis habituais.

55 20 X X

6 Creación de blogs Nocións de creación e mantemento de bitácoras persoais. 10 3 X X

7 Follas de cálculo Uso de follas de cálculo para visualización e tratamento de
datos administrativos.

53 15 X X

8 Bases de datos Tratamento de sistemas xestores de bases de datos en
ámbitos de empresa.

52 15 X X

9 Internet, correo e axenda
electrónica

Introdución ó uso de navegadores web e ferramentas de
productividade en liña.

12 6 X X

10 Imaxe e vídeo dixital Nocións de retoque fotográfico e creación de vídeos. 12 5 X

11 Presentacións multimedia Uso de editores de presentacións. Edición e presentación en
público.

21 10 X

Total: 319

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
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Operatoria de teclados I: Caracteres alfanuméricos e técnica de escritura. 32

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)

Composición dun terminal informático. O teclado. 3,011.1 Coñecer os principais compoñentes dun terminal informático.

1.2 Coñecer a distribución do teclado.

1.3 Colocar adecuadamente o corpo no posto de traballo.

1.4 Coñecer o funcionamento das teclas especiais.

Principios básicos da escritura ao tacto. 11,022.1 Aprender a posicionar as mans sobre o teclado de forma correcta.

2.2 Practicar de forma progresiva coa escritura de palabras.

Destreza mecanográfica. 17,033.1 Eliminar vicios de escritura.

3.2 Usar adecuadamente as teclas de maiúsculas.

3.3 Practicar de forma progresiva coa escritura de palabras.

Proba final 1,044.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

32TOTAL

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 3 CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. PE.1 - Observación.•

S 5 CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. PE.2 - Observación.•

S 40 CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico. PE.3 - Observación.•

N 1 CA1.4 Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as funcións de
posta en marcha do terminal informático.

PE.4 - Observación.•

S 25 CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de
signos e puntuación.

PE.5 - Observación.•

S 10 CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e
en táboas sinxelas.

PE.6 - Observación.•

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 1 CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto. PE.7 - Observación.•

S 15  CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos. PE.8 - Observación e anotación.•

100TOTAL

4.1.e) Contidos

Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Requisitos básicos e posta en marcha dun terminal informático.

 Colocación dos dedos.

 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
 Corrección de erros.

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)

3,0Composición dun terminal
informático. O teclado. -
Explicarase a forma
correcta de escribir cun
teclado nun terminal
informático.

A través da explicación
por parte do profesor,
coñecer os principais
compoñentes dun
equipo informático e
familiarizarse
especialmente coa
distribución das teclas
no teclado.

• • Ordenador con
Windows, Mecasoft
PRO e conexión a
Internet.

• PE.4 - Observación.•

PE.7 - Observación.•

11,0Principios básicos da
escritura ao tacto. -
Continuarase coa
aprendizaxe do
posicionamento das mans
sobre o teclado.

Comezar a práctica da
escritura mecanográfica
de forma correcta.

• • Ordenador con
Windows, Mecasoft e
conexión a Internet.

• PE.1 - Observación.•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Observación.•

PE.4 - Observación.•

PE.5 - Observación.•

PE.6 - Observación.•

PE.8 - Observación e
anotación.

•
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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)

17,0Destreza mecanográfica. -
Continuarase coa escritura
facendo fincapé na
eliminación de vicios
adquiridos e no uso de
maiúsculas.

Escribir palabras
(iniciamlemente) e
textos de dificultade
progresiva coa axuda
de programas
informáticos.

• • Ordenador con
Windows, Mecasoft e
conexión a Internet.

• PE.1 - Observación.•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Observación.•

PE.4 - Observación.•

PE.5 - Observación.•

PE.6 - Observación.•

PE.8 - Observación e
anotación.

•

1,0Proba final - Realizarase
unha proba final que
abarcará todos os contidos
estudados na unidade
didáctica.

Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• • Ordenador con
Windows e Mecasoft
PRO.

• PE.1 - Observación.•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Observación.•

PE.4 - Observación.•

PE.5 - Observación.•

PE.6 - Observación.•

PE.7 - Observación.•

PE.8 - Observación e
anotación.

•

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

N.º Título da UD Duración

2 Operatoria de teclados II: Desenvolvemento da destreza e da velocidade. 35

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)

Actividades de operatoria de teclados avanzada 15,011.1 Coñecer a posición dos números e símbolos máis utilizados.

1.2 Escribir con fluidez palabras con acentos de diferentes tipos e apóstrofos.

1.3 Practicar de forma progresiva coa escritura de palabras.

Aprendizaxe progresiva e velocidade 19,022.1 Practicar de forma progresiva coa escritura de palabras.

2.2 Copiar textos noutras línguas cun mínimo de erros.

2.3 Acercarse á velocidade de 350 pulsacións por minuto.

Proba final. 1,033.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

35TOTAL

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 CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. PE.1 - Observación.•

S 5 CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. PE.2 - Observación.•

S 5 CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico. PE.3 - Observación.•

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

PE.4 - Observación.•

N 20 CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e
en táboas sinxelas.

PE.5 - Observación•

S 10 CA1.7 Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e
en linguas estranxeiras.

PE.6 - Observación•

N 40 CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta
por minuto), coa axuda dun programa informático.

PE.7 - Resultados software mecanografía.•

S 10  CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos. PE.8 - Observación e anotación.•

100TOTAL
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4.2.e) Contidos

Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Colocación dos dedos.

 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
 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)

15,0Actividades de operatoria
de teclados avanzada -
Estadarse o uso de
distintos símbolos e
apóstrofos.

Usar o software
Mecasoft para escribir
textos con signos e
números.

• Mellora da técnica e
aumento da velocidade.
Reducción de erros.

• Ordenador con
Windows, Mecasoft
PRO.

• PE.1 - Observación.•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Observación.•

PE.4 - Observación.•

PE.5 - Observación•

PE.6 - Observación•

PE.7 - Resultados
software mecanografía.

•

PE.8 - Observación e
anotación.

•

19,0Aprendizaxe progresiva e
velocidade - Continuarase
coa práctica introducindo
textos noutras linguas,
tentando reducir o número
de erros e tentando acadar
as 350 pulsacións por
minuto.

Practicar a escritura de
textos co software
MecasoftPro para
disminuir
progresivamente o
número de erros e
aumentar as
pulsacións.

• • Ordenador con
Windows e Mecasoft
PRO.

• PE.1 - Observación.•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Observación.•

PE.4 - Observación.•

PE.5 - Observación•

PE.6 - Observación•

PE.7 - Resultados
software mecanografía.

•

PE.8 - Observación e
anotación.

•
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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)

1,0Proba final. - Realizarase
unha proba final que
abarcará todos os contidos
estudados na unidade
didáctica.

Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• • Ordenador con
Windows e Mecasoft
PRO.

• PE.1 - Observación.•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Observación.•

PE.4 - Observación.•

PE.5 - Observación•

PE.6 - Observación•

PE.7 - Resultados
software mecanografía.

•

PE.8 - Observación e
anotación.

•

35,0TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Operatoria de teclados III: Perfeccionamento e velocidade. 15

4.3.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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Aprendizaxe progresiva e velocidade. 14,011.1 Practicar de forma progresiva coa escritura de palabras.

1.2 Copiar textos noutras línguas cun mínimo de erros.

1.3 Acadar velocidade de 350 pulsacións por minuto.

Proba final 1,022.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

15TOTAL

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 5 CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. PE.1 - Observación.•

S 5 CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. PE.2 - Observación.•

S 10 CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico. PE.3 - Observación.•

S 10 CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de
signos e puntuación.

PE.4 - Observación.•

S 20 CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e
en táboas sinxelas.

PE.5 - Observación.•

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

PE.6 - Observación.•

S 35 CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta
por minuto), coa axuda dun programa informático.

PE.7 - Observación.•

S 10  CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos. PE.8 - Observación.•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Colocación dos dedos.
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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
 Corrección de erros.

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)

14,0Aprendizaxe progresiva e
velocidade. - Continuarase
coa práctica introducindo
textos noutras linguas,
tentando reducir o número
de erros e tentando acadar
as 350 pulsacións por
minuto.

Practicar a escritura de
textos co software
MecasoftPro para
disminuir
progresivamente o
número de erros e
aumentar as pulsación
por minuto até 350.
Copiar textos noutras
línguas.

• • Ordenador con
Windows e Macasoft
Pro.

• PE.1 - Observación.•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Observación.•

PE.4 - Observación.•

PE.5 - Observación.•

PE.6 - Observación.•

PE.7 - Observación.•

PE.8 - Observación.•

1,0Proba final - Realizarase
unha proba final que
abarcará todos os contidos
estudados na unidade
didáctica.

Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• • Ordenador con
Windows e Macasoft
Pro.

• PE.1 - Observación.•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Observación.•

PE.4 - Observación.•

PE.5 - Observación.•

PE.6 - Observación.•

PE.7 - Observación.•

PE.8 - Observación.•

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

N.º Título da UD Duración

4 Introdución á informática: hardware e software 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos. SI

RA2 - Instala e actualiza aplicacións informáticas relacionadas coa tarefa administrativa, e razoa os pasos seguidos. SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introdución a hardware e software 4,011.1 Distinguir entre sistemas operativos e programas de usuario.

1.2 Coñecer os tipos de licenzas de software privativo e libre.

1.3 Tratar o concepto de software multiplataforma.

1.4 Coñecer os diferentes tipos de aplicacións ofimáticas.

Sistemas operativos 4,022.1 Estudar os tipos de usuario dun sistema operativo.

2.2 Coñecer as distintas formas de peche dun sistema operativo.

2.3 Comprender o concepto de actualización mediante Service Pack.

Almacenamento de información. 5,033.1 Diferenciar e coñecer distintos dispositivos de almacenamento volátil e
non volátil.

3.2 Coñecer o sistema de numeración binario.

Conexións 4,044.1 Coñecer os principais portos presentes nun ordenador.

4.2 Explorar un ordenador.

Requisitos do software e instalación de programas. 4,055.1 Distinguir entre requerimentos mínimos e recomendados.

5.2 Distinguir entre sofware libre e software privativo.

5.3 Instalar software.

Proba final. 1,066.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

22TOTAL

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 (%)

N 5 CA1.1 Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a través dos
ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando esquemas en función da súa xerarquía.

LC.1 - Actividade.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de ficheiros e
cartafoles.

LC.2 - Actividade.•

S 15 CA1.3 Diferenciouse entre as aplicacións de xestión de ficheiros propios dun sistema
operativo e o resto de aplicacións que se inclúen dentro del.

PE.1 - Actividade en Moodle. Exame.•

S 15 CA1.4 Explicáronse as prestacións fundamentais do sistema operativo que permiten
procurar, arquivar e manter a seguranza, a integridade e a confidencialidade da información.

PE.2 - Actividade en Moodle. Exame.•

N 10 CA1.5 Manexáronse sistemas operativos monousuario e multiusuario. LC.3 - Actividade sen entrega.•

S 25 CA2.1 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación. PE.3 - Actividade en Moodle. Exame.•

S 6 CA2.2 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actualización. LC.4 - Actividade.•

S 10 CA2.3 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación. LC.5 - Actividade.•

N 5 CA2.4 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos. LC.6 - Observación•

N 1 CA2.5 Documentáronse as incidencias e o resultado final. LC.7 - Observación•

N 1 CA2.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático. LC.8 - Observación•

N 1 CA2.7 Elimináronse e/ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento. PE.4 - Actividade.•

N 1 CA2.8 Respectáronse as licenzas de software. PE.5 - Observación•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos de navegación ou exploración nun sistema operativo, e funcións básicas de exploración.

 Xestión de ficheiros e cartafoles

 Programas propios do sistema operativo e os que se poidan incluír nel.

 Prestacións fundamentais do sistema operativo.

 Redes locais.

 Contornos de usuarios.

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

 Tipos de licenzas de software.

 Necesidades dos contornos de explotación.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.

 Procedementos de instalación, configuración e actualización.

 Diagnóstico e resolución de problemas.

 Técnicas de asistencia ao usuario
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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)

4,0Introdución a hardware e
software - Farase unha
pequena introdución aos
principais compoñentes
hardware presentes nun
equipo informático.

O profesor exporá as
partes do ordenador,
tipos de periféricos,
sistemas operativos,
etc.

• Os alumnos realizarán
breves tarefas teóricas
para comprobar se
adquiriron os conceptos
necesarios.

• Afianzar os conceptos
básicos.

• Ordenador, proxector e
conexión a Internet

• LC.1 - Actividade.•

LC.2 - Actividade.•

LC.3 - Actividade sen
entrega.

•

LC.4 - Actividade.•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.4 - Actividade.•

PE.5 - Observación•

4,0Sistemas operativos -
Traballaranse as principais
funcións dos sistemas
operativos.

O profesor dará unha
explicación teórica
sobre o tema.

• Os alumnos realizarán
breves tarefas teóricas
para comprobar se
adquiriron os conceptos
necesarios.

• • Ordenador e proxector.• LC.1 - Actividade.•

LC.2 - Actividade.•

LC.3 - Actividade sen
entrega.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

5,0Almacenamento de
información. -
Diferenciaranse as
principais unidades de
almacenamento de
información. Farase unha
pequena introdución ao
sistema binario.

Explicación teórica• Os alumnos realizarán
breves tarefas teóricas
para comprobar se
adquiriron os conceptos
necesarios trala
explicación teórica por
parte do docente.

• • Ordenador e proxector.• LC.1 - Actividade.•

LC.3 - Actividade sen
entrega.

•

4,0Conexións - Estudaranse
os diferentes portos
presentes nun equipo
informático.

Explicación teórica• Os alumnos realizarán
breves tarefas teóricas
para comprobar se
adquiriron os conceptos
necesarios trala
explicación teórica por
parte do docente.

• • Ordenadores e
proxector.

• LC.1 - Actividade.•

PE.4 - Actividade.•
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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)

4,0Requisitos do software e
instalación de programas. -
Estudaranse as diferencias
entre requisitos mínimos e
requisitos recomendados.

Explicación teórica.• Os alumnos realizarán
breves tarefas teóricas
para comprobar se
adquiriron os conceptos
necesarios trala
explicación teórica por
parte do docente.
Asimesmo,
procederase á
instalación de software
nos equipos
informáticos por parte
do alumnado.

• • Ordenadores e
proxector. CD/DVD ou
pendrive con software
para instalar.

• LC.1 - Actividade.•

LC.2 - Actividade.•

LC.3 - Actividade sen
entrega.

•

LC.5 - Actividade.•

LC.6 - Observación•

LC.7 - Observación•

LC.8 - Observación•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.4 - Actividade.•

PE.5 - Observación•

1,0Proba final. - Realizarase
unha proba final.

Realiazación dunha
proba escrita para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• • Papel e bolígrafo.• LC.1 - Actividade.•

LC.2 - Actividade.•

LC.3 - Actividade sen
entrega.

•

LC.4 - Actividade.•

LC.5 - Actividade.•

LC.6 - Observación•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

22,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Procesadores de textos 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos. NO

RA4 - Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de textos tipo. SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introducción a Microsoft Word. 9,011.1 Coñecer o entorno de traballo dun procesador de textos.

1.2 Modificar texto empregando diferentes formatos.

Columnas 3,022.1 Crear diferentes columnas dentro dun mesmo documento.

2.2 Introducir unha letra capital coa axuda do procesador de texto.

Táboas 8,033.1 Crear táboas en Word.

Sistemas de numeración e viñetas. Inserción de elementos. 12,044.1 Coñecer os diferentes tipos de viñetas.

4.2 Inserir elementos (marcadores, gráficos, tabulacións...) nos arquivos de
Word.

Seccións. 6,055.1 Crear seccións diferenciadas dentro do documento e traballar con elas.

Estilos e táboas de contidos. 6,066.1 Crear e personalizar estilos en inserir táboas de contidos.

Plantillas e formularios 3,077.1 Crear plantillas e macros.

7.2 Deseñar formularios.

Debuxo en Word. 2,088.1 Coñecer e empregar as ferramentas de debuxo presentes en Microsoft
Word.

Combinar correspondencia. 4,099.1 Configurar un documento para realizar un envío masivo de
correspondencia a diferentes clientes.

Proba final 2,01010.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

55TOTAL

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 (%)

N 1 CA1.1 Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a través dos
ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando esquemas en función da súa xerarquía.

LC.1 - Observación.•

N 1 CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de ficheiros e
cartafoles.

LC.2 - Observación.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 1 CA1.4 Explicáronse as prestacións fundamentais do sistema operativo que permiten
procurar, arquivar e manter a seguranza, a integridade e a confidencialidade da información.

LC.3 - Observación.•

S 20 CA4.1 Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos dos procesadores de
textos e da autoedición.

PE.1 - Actividades en Moodle. Exames.•

N 2 CA4.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento. PE.2 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 25 CA4.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as normas de
estrutura.

PE.3 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 10 CA4.4 Utilizáronse diversos tipos de estilos. PE.4 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 15 CA4.5 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo. PE.5 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 10 CA4.6 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc. PE.6 - Actividades en Moodle. Exames.•

N 5 CA4.7 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. PE.7 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 2 CA4.8 Recuperouse e utilizouse a información almacenada. LC.4 - Observación.•

S 2 CA4.9 Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade,
integridade e confidencialidade dos datos.

LC.5 - Actividades.•

N 5  CA4.10 Traballouse en grupo comparando documentos e versións, verificación de
cambios, etc.

LC.6 - Actividades.•

N 1  CA4.11 Elaboráronse macros adaptadas aos documentos administrativos. LC.7 - Actividades.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Xestión de ficheiros e cartafoles

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

 Tipos de licenzas de software.

 Técnicas de asistencia ao usuario

 Funcións básicas dun procesador de textos.

 0Normas de seguridade, integridade e confidencialidade da información.

  Combinación de documentos.

  Traballo en grupo: comparación de documentos, versións de documento, verificación de cambios, etc.

  Deseño e creación de macros.

  Uso de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 Estrutura dos documentos: divisións e seccións.

 Elaboración de documentos de diversos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).

 Estilos.

 Formularios.
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Contidos

 Creación e uso de patróns.

 Inserción de obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.

 Definición de idiomas e revisión ortográfica de documentos.

 Importación e exportación de documentos.

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
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)

9,0Introducción a Microsoft
Word.  - Introducirase ao
alumnado a interfaz do
procesador de textos e as
súas funcións básicas e
faranse varias tarefas.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar varios
documentos nun
procesador de textos
para traballar cos
formatos e comezar a
familiarizarse coa
interfaz de traballo.

• Entrega dun documento
en formato .doc no que
se empreguen
diferentes formatos.

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.3 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•
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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)

3,0Columnas - Traballarase
coas columnas nos
documentos do procesador
de textos.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar nun
procesador de textos
documentos nos que o
texto se distribúa en
varias columnas.

• Entrega dun documento
en formato .doc no que
se traballe con
columnas.

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

8,0Táboas - Crearanse táboas
de elementos con
diferentes estilos.

Explicación teórico-
práctica.

• Crear táboas con
diferentes formatos.

• Entrega dun documento
en formato .doc no que
se inclúan táboas.

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

LC.7 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•
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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)

12,0Sistemas de numeración e
viñetas. Inserción de
elementos. - Estudarase
como dividir listas de
elementos en viñetas,
elementos numerados ou
listas multinivel.

Explicación teórico-
práctica.

• Creación de viñetas.• Entrega dun documento
en formato .doc con
distintos tipos de listas
organizadas.

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.3 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

6,0Seccións. - Dividirase o
documento en seccións
diferenciadas. Insertaranse
elementos de diferente
tipoloxía.

Explicación teórico-
práctica.

• Crear documentos e
dividilos en seccións
diferenciadas.

• Documento en formato
.doc ou .docx

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•
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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)

6,0Estilos e táboas de
contidos. - Crearanse novos
estilos personalizados e
táboas de contido.

Explicación teórico-
práctica.

• Creación de estilos
persoais de texto nun
documento de Word.

• Entrega dun documento
en formato .doc no que
se creen estilos de
texto e táboas de
contidos.

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

3,0Plantillas e formularios -
Traballarase con plantillas
previamente creadas e
crearanse outras novas.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar dúas varias
tarefas para traballar
con plantillas.

• Documento en formato
.doc ou .docx

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•
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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)

2,0Debuxo en Word. -
Analizaranse as principais
ferramentas de debuxo que
ofrece Word 2007.

Explicación teórico-
práctica.

• Empregar as
ferramentas de debuxo
presentes no
procesador de texto.

• Entrega dun documento
en formato .doc no que
se empreguen
ferramentas de debuxo
para a creación dunha
figura.

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

4,0Combinar correspondencia.
- Configurarase un
documento para realizar
envíos masivos de
correspondencia a
diferentes clientes.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar as
configuracións
necesarias nun
documento de Word
para realizar un envíos
masivos de
correspondencia a
diferentes clientes.

• Entrega dun documento
en formato .doc no que
se empregue a
combinación de
correspondencia.

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

- 22 -



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)

2,0Proba final - Realizarase
unha proba final que
abarcará todos os contidos
estudados na unidade
didáctica.

Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• Documento en formato
.doc ou .docx

• Ordenador con
Windows, Office Word
2007 e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Observación.•

LC.3 - Observación.•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Actividades.•

LC.6 - Actividades.•

LC.7 - Actividades.•

PE.1 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

PE.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

55,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Creación de blogs 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos. NO

RA4 - Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de textos tipo. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Bitácoras dixitais. 3,011.1 Coñecer e establecer as diferentes seccións e características dun blog.

1.2 Usar un estilo de redacción e formato de texto adecuados.

1.3 Elixir e personalizar temas adecuados para blogs segundo temática.

Blog persoal. 7,022.1 Crear un blog usando o CMS de Blogger.

10TOTAL

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 (%)

N 5 CA1.1 Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a través dos
ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando esquemas en función da súa xerarquía.

LC.1 - Observación.•

N 5 CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de ficheiros e
cartafoles.

PE.1 - Observación.•

S 15 CA4.1 Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos dos procesadores de
textos e da autoedición.

PE.2 - Entrega en Blogger.•

S 30 CA4.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as normas de
estrutura.

PE.3 - Entrega en Blogger.•

S 30 CA4.4 Utilizáronse diversos tipos de estilos. PE.4 - Entrega en Blogger.•

S 5 CA4.7 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. PE.5 - Entrega en Blogger.•

S 10 CA4.8 Recuperouse e utilizouse a información almacenada. PE.6 - Entrega en Blogger.•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Funcións básicas dun procesador de textos.

 Estrutura dos documentos: divisións e seccións.
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Contidos

 Elaboración de documentos de diversos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).

 Estilos.

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)

3,0Bitácoras dixitais. - O
alumnado aprenderá as
técnicas básicas de
creacións de blogs co CMS
de Blogger. Seguiranse os
pasos marcados polos
profesor para ir aprendendo
paso a paso a crear unha
bitácora persoal.
Modificaranse cores e
estilos, anchuras, fondos,
crearanse páxina e menús
e introduciranse gadgets no
blog.

Explicación teórico-
práctica por parte do
profesor.

• Crear un weblog
seguindo as pautas
marcadas polo
profesor.

• Blog en Blogger.• Ordenador con
Windows e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

PE.1 - Observación.•

PE.2 - Entrega en
Blogger.

•

PE.3 - Entrega en
Blogger.

•

PE.4 - Entrega en
Blogger.

•

PE.5 - Entrega en
Blogger.

•

PE.6 - Entrega en
Blogger.

•

7,0Blog persoal. - Cada
alumno creará un blog
persoal de temática libre
segundo a aprendi7do na
primeira parte da unidade
didáctica e presentalo ao
resto da clase unha vez
finalizado.

Crear un blog persoal
de temática libre
usando o CMS de
Blogger e expoñelo
diante do resto do
grupo unha vez
finalizado.

• Blog persoal.• Ordenador con
Windows e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

PE.1 - Observación.•

PE.2 - Entrega en
Blogger.

•

PE.3 - Entrega en
Blogger.

•

PE.5 - Entrega en
Blogger.

•

PE.6 - Entrega en
Blogger.

•

10,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Follas de cálculo 53

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos. NO

RA3 - Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de cálculo tipo. SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introducción a Microsoft Excel 2007. 6,011.1 Coñecer o entorno de traballo dunha folla de cálculo.

1.2 Crear táboas e modificar a súa apariencia.

1.3 Empregar os operadores aritméticos básicos.

Funcións estatísticas nunha folla de cálculo. 6,022.1 Coñecer o funcionamento das funcións estatísticas en Microsoft Excel
2007

Funcións condicionais. A función SI(). 7,033.1 Coñecer o funcionamento das funcións condicionais en Microsoft Excel
2007

Funcións para contar elementos. 7,044.1 Coñecer o funcionamento da función CONTAR().

4.2 Coñecer o funcionamento da función CONTAR.SI().

Formatos de celdas 3,055.1 Manipular os diferentes formatos numéricos (moeda, data, etc).

5.2 Crear e editar novas follas de traballo. Modificar as súas propiedades.

Referencias 5,066.1 Referenciar celdas de diferentes follas.

6.2 Ampliar o coñecemento do deseño de táboas.

6.3 Inmovilizar filas e columnas en táboas grandes.

Funcións de búsqueda 8,077.1 Coñecer o funcionamento das funcións de búsqueda.

Funcións matemáticas e financieiras. 4,088.1 Coñecer o funcionamento das funcións matemáticas básicas.

8.2 Coñecer o funcionamento das funcións financeiras.

Gráficos 4,099.1 Crear gráficos a partir de táboas.

Proba final. 3,01010.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

53TOTAL

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

Peso
cualificación (%)

N 5 CA1.1 Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a través dos
ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando esquemas en función da súa xerarquía.

LC.1 - Observación.•

N 5 CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de ficheiros e
cartafoles.

LC.2 - Actividades en Moodle. Exames.•

N 5 CA3.1 Utilizáronse diversos tipos de estilos. LC.3 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 20 CA3.2 Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros. LC.4 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 25 CA3.3 Aplicáronse fórmulas e funcións. LC.5 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 5 CA3.4 Xeráronse táboas dinámicas e modificáronse gráficos de diferentes tipos. LC.6 - Actividades en Moodle. Exames.•

N 5 CA3.5 Empregáronse patróns e asistentes. LC.7 - Actividades en Moodle. Exames.•

N 5 CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns. LC.8 - Actividades en Moodle. Exames.•

N 5 CA3.7 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e
noutros formatos.

LC.9 - Actividades en Moodle. Exames.•

S 10 CA3.8 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas,
filtraxe, protección e ordenación de datos.

LC.10 - Actividades en Moodle. Exames.•

N 5 CA3.9 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir e imprimir textos, números,
códigos e imaxes.

LC.11 - Actividades en Moodle. Exames.•

N 5  CA3.10 Traballouse en grupo cumprindo as normas de seguridade e integridade da
información.

LC.12 - Actividades en Moodle. Exames.•

100TOTAL

4.7.e) Contidos

Contidos

 Xestión de ficheiros e cartafoles

 Tipos de licenzas de software.

 Estilos.

 0Uso de opcións de traballo en grupo, control de versións, verificación de cambios, etc.

 Introdución á folla de cálculo: contorno de traballo, celas, rangos, libros, ringleiras, columnas e formatos.

 Uso de fórmulas e funcións.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

 Uso de patróns e asistentes.

 Deseño e creación de macros.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

 Elaboración de bases de datos: formularios, listaxes, ordenación, filtros e protección de datos.

 Elaboración e impresión de documentos de diversos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

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
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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)

6,0Introducción a Microsoft
Excel 2007. - Introducirase
a interfaz de traballo da
folla de cálculo e
comezarase a traballar con
aspectos básicos.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar tarefas para
iniciarse no uso das
follas de cálculo.

• Arquivo en formato .xls• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.8 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.11 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

6,0Funcións estatísticas nunha
folla de cálculo. -
Traballarase coas funcións
estatísticas máis usadas.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar tarefas nas
que se empreguen
funcións estatísticas.

• Arquivo en formato .xls• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•
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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)

7,0Funcións condicionais. A
función SI(). - Traballarase
coa función condicional
SI().

Explicación teórico-
práctica.

• Empregar a función
condicional SI() para
seleccionar datos que
cumpran uns
determinados
requisitos.

• Arquivo en formato .xls• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

7,0Funcións para contar
elementos. - Estudaranse
as función para contar
elementos.

Explicación teórico-
práctica.

• Empregar funcións para
contar elementos en
táboas.

• Documento en formato
.xls

• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

3,0Formatos de celdas -
Traballarase coas formatos
de celdas.

Explicación teórico-
práctica.

• Modificar os formatos
das celdas en función
do seu contido.

• Documento en formato
.xls

• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•
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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)

5,0Referencias -
Empregaranse referencias
tanto a celdas da propia
folla como a celdas doutras
follas.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar tarefas nas
que sexa menester
realizar referencias a
datos doutras celdas.

• Arquivo en formato .xls• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.9 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

8,0Funcións de búsqueda -
Estudaranse as funcións de
búsqueda.

Explicación teórico-
práctica.

• Empregar as tres
funcións de búsqueda
máis habituais nas
tarefas asignadas.

• Documento en formato
.xls

• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

4,0Funcións matemáticas e
financieiras. - Traballarse
con funcións matemáticas e
financeiras.

Explicación teórico-
práctica.

• Empregar as funcións
matemáticas e
financeiras estudadas
nas tarefas asignadas
polo profesor.

• Arquivo en formato .xls• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•
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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)

4,0Gráficos - Crearanse
gráficos de diversa tipoloxía
a partires de táboas
creadas polo alumno.

Explicación teórico-
práctica.

• Crear gráficos a partir
dos datos contidos nas
táboas.

• Arquivo en formato .xls• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

3,0Proba final.  - Realizarase
unha proba final que
abarcará todos os contidos
estudados na unidade
didáctica.

Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• Arquivo en formato .xls• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.3 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.4 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.5 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.6 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.7 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.8 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.9 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.10 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.11 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

LC.12 - Actividades en
Moodle. Exames.

•

53,0TOTAL
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Bases de datos 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos. NO

RA5 - Realiza operacións de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Introdución ás bases de datos. 10,011.1 Identificar elementos da interfaz.

1.2 Crear táboas e coñecer os seus conceptos asociados.

1.3 Modificar as propiedades máis habituais dos campos.

Creación e uso de bases de datos relacionais. 19,022.1 Seleccionar e ordenar filas dende un formulario e dende táboas.

2.2 Insertar, modificar e eliminar rexistros dende táboas e formularios.

2.3 Crear bases de datos relacionais.

2.4 Coñecer os conceptos fundamentais dunha base de datos relacional.

Creación e uso de consultas, formularios e informes. 20,033.1 Deseñar consultas axustadas ás necesidades do usuario.

3.2 Crear formularios e informes e usalos axeitadamente.

Proba final. 3,044.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

52TOTAL

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 (%)

N 2 CA1.1 Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a través dos
ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando esquemas en función da súa xerarquía.

PE.1 - Exame.•

S 2 CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de ficheiros e
cartafoles.

PE.2 - Exame.•

S 5 CA5.1 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais. PE.3 - Exame.•

S 10 CA5.2 Creáronse bases de datos ofimáticas. PE.4 - Exame.•

S 30 CA5.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (inserir, modificar e eliminar rexistros). PE.5 - Exame.•

S 30 CA5.4 Utilizáronse asistentes na creación de táboas e consultas, formularios e informes. PE.6 - Exame.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA5.5 Realizáronse procuras e filtraxes sobre a información almacenada. PE.7 - Exame.•

N 1 CA5.6 Aplicáronse macros en operacións repetitivas. PE.8 - Actividade.•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

Contidos

 Xestión de ficheiros e cartafoles

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

 Diagnóstico e resolución de problemas.

 Elementos das bases de datos relacionais.

 Creación de bases de datos.

 Manexo de asistentes.

 Procura e filtrado da información.

 Deseño e creación de macros.

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)

10,0Introdución ás bases de
datos. - Introduciranse
conceptos sobre bases de
datos e comezarase a
traballar con Access 2007.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar tarefas
propostas en Microsoft
Access para aprender a
crear bases de datos
básicas.

• Entregas en formato
Access.

• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• PE.1 - Exame.•

PE.2 - Exame.•

PE.3 - Exame.•

PE.4 - Exame.•

PE.5 - Exame.•

PE.7 - Exame.•
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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)

19,0Creación e uso de bases de
datos relacionais. -
Afondarase no estudo das
bases de datos comezando
a traballar con rexistros e
bases de datos relacionais.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar tarefas
propostas en Microsoft
Access para aprender a
ordenar filas e modificar
ou insertar rexistros
dende táboas ou
formularios.

• Entregas en formato
Access.

• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• PE.1 - Exame.•

PE.2 - Exame.•

PE.3 - Exame.•

PE.4 - Exame.•

PE.5 - Exame.•

20,0Creación e uso de
consultas, formularios e
informes. - Crearanse
consultas, formularios e
informes axustados á
información necesaria.

Explicación teórico-
práctica.

• Realizar tarefas
propostas en Microsoft
Access para aprender a
crear bases de datos
con consultas,
formularios e informes.

• Entregas en formato
Access.

• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• PE.1 - Exame.•

PE.2 - Exame.•

PE.3 - Exame.•

PE.4 - Exame.•

PE.5 - Exame.•

PE.6 - Exame.•

PE.7 - Exame.•

PE.8 - Actividade.•

3,0Proba final. - Realizarase
unha proba final que
abarcará todos os contidos
estudados na unidade
didáctica.

Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• Base de datos.• Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• PE.1 - Exame.•

PE.2 - Exame.•

PE.3 - Exame.•

PE.4 - Exame.•

PE.5 - Exame.•

PE.6 - Exame.•

PE.7 - Exame.•

PE.8 - Actividade.•

52,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Internet, correo e axenda electrónica 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xestiona a rede internet, manexando diferentes navegadores. SI

RA4 - Xestiona o correo e a axenda electrónica manexando aplicacións especificas. SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Internet. Conceptos básicos. 2,011.1 Coñecer os conceptos básicos relativos á rede Internet.

Navegadores de Internet 1,022.1 Coñecer e comparar os navegadores máis utilizados.

2.2 Instalar complementos.

Correo electrónico 4,033.1 Crear contas en Gmail. Traballar con carpetas.

3.2 Enviar e recibir correo doutras contas en Gmail.

3.3 Usar ferramentas de formato en correos electrónicos.

Búsqueda de información en Internet. 2,044.1 Aprender a atopar información a través de buscadores.

Actividades con Google Calendar 2,055.1 Crear e personalizar calendarios. Compartilos con outros usuarios.

5.2 Engadir eventos ao calendario e modificalos.

Proba final. 1,066.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

12TOTAL

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 5 CA3.1 Identificáronse os aspectos básicos de internet. PE.1 - Entrega en Moodle.•

S 5 CA3.2 Utilizáronse ferramentas de navegación. PE.2 - Entrega en Moodle.•

N 5 CA3.3 Identificáronse diversas aplicacións de internet para a empresa. PE.3 - Entrega en Moodle.•

S 5 CA3.4 Aplicáronse as medidas de seguridade necesarias. PE.4 - Entrega en Moodle.•

N 5 CA4.1 Identificáronse diversos tipos de contas de correo electrónico. PE.5 - Entrega en Moodle.•

N 10 CA4.2 Describíronse os elementos dun correo electrónico. PE.6 - Entrega en Moodle.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA4.3 Analizáronse as necesidades básicas de xestión do correo e da axenda electrónica. PE.7 - Entrega en Moodle.•

S 5 CA4.4 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos. PE.8 - Entrega en Moodle.•

S 10 CA4.5 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con
dispositivos móbiles.

LC.1 - Observación.•

N 10 CA4.6 Operouse co caderno de enderezos. PE.9 - Entrega en Moodle.•

S 10 CA4.7 Traballouse con todas as opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros,
cartafoles, etc.).

LC.2 - Entrega en Moodle/Gmail.•

N 5 CA4.8 Identificáronse diversos métodos de sinaturas corporativas. LC.3 - Entrega en Moodle.•

N 5 CA4.9 Subscribiuse a grupos de noticias relacionados coa economía e administración. LC.4 - Observación.•

N 5  CA4.10 Utilizáronse opcións de axenda electrónica. LC.5 - Entrega en Moodle/Google Calendar.•

N 5  CA4.11 Utilizáronse manuais de asistencia ao usuario. LC.6 - Observación.•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Xestión de internet: Conceptos básicos de internet. Navegadores. Identificación de diversas aplicacións de internet para a empresa: melloras nos procesos de negocios; xestión de
provedores e clientes; edición electrónica; venda polo miúdo, etc.
 Aplicación das medidas de seguridade necesarias: Riscos. Medidas preventivas. Tornalumes. Seguridade na web. Política corporativa de seguridade en internet.

 Tipos de contas de correo electrónico.

 0Xestión de datos e seguridade das aplicacións da axenda electrónica.

  Técnicas de asistencia ao usuario.

 Contorno de traballo: configuración e personalización dun correo electrónico.

 Xestión do correo (enviar, borrar, gardar, facer copias de seguridade, etc.) e da axenda (citas, calendario, avisos, tarefas, etc.).

 Configuración de contas de correo electrónico.

 Patróns e sinaturas corporativas.

 Foros de novas (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

 Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribución e pór a lista ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

 Seguridade na xestión do correo: etiquetaxe, filtros, cartafoles, etc.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

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
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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)

2,0Internet. Conceptos
básicos. - Darase unha
explicación teórica sobre a
historia e os principais
termos usados na rede.

Explicación teórica da
materia.

• Realización dunha
actividade teórica para
afianzar os conceptos
explicados.

• • Ordenadores, proxector
e conexción a Internet.

• PE.1 - Entrega en
Moodle.

•

PE.3 - Entrega en
Moodle.

•

1,0Navegadores de Internet -
Compararanse os
navegadores principais
existentes no mercado.

Expliación teórico-
práctica.

•

Utilizar os navegadores
de Internet para
acceder a páxinas
propostas polo
profesor.

•

Entregas en Moodle de
enlaces e arquivos
descargados.

• Ordenador con
Windows e conexión a
Internet.

• LC.4 - Observación.•

LC.6 - Observación.•

PE.1 - Entrega en
Moodle.

•

PE.2 - Entrega en
Moodle.

•

PE.3 - Entrega en
Moodle.

•

PE.4 - Entrega en
Moodle.

•

4,0Correo electrónico -
Centrarase os estudo do
correo electrónico na
plataforma Gmail, na que
se creará unha conta
persoal e se traballará con
carpetas e etiquetas.

Explicación teórico-
práctica.

• Crear unha conta de
Gmail e configurala.
Xestionar as distintas
carpetas e etiquetas.
Xestionar a axenda.
Enviar mails.

• Entregas por correo
electrónico e a través
de GoogleDrive.

• Ordenador con
Windows e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Entrega en
Moodle/Gmail.

•

LC.3 - Entrega en
Moodle.

•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Entrega en
Moodle/Google
Calendar.

•

LC.6 - Observación.•

PE.2 - Entrega en
Moodle.

•

PE.4 - Entrega en
Moodle.

•

PE.5 - Entrega en
Moodle.

•

PE.6 - Entrega en
Moodle.

•

PE.7 - Entrega en
Moodle.

•

PE.8 - Entrega en
Moodle.

•

PE.9 - Entrega en
Moodle.

•

2,0Búsqueda de información
en Internet. - Realizarase
un exercicio que conterá 35
datos a buscar. Deberanse
usar as especificacións
dadas polo profesor para
cada tipo específico de
busca.

Explicación teórico-
práctica.

• Realización dunha
actividade que
consistirá na busca
dunha serie de datos
na rede Internet.

• Exercicios entregados a
través de Google Drive.

• Ordenador con
Windows e conexión a
Internet.

• PE.1 - Entrega en
Moodle.

•

PE.2 - Entrega en
Moodle.

•

PE.3 - Entrega en
Moodle.

•

PE.4 - Entrega en
Moodle.

•
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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)

2,0Actividades con Google
Calendar - Traballarase con
Google Calendar para crear
un calendario
personalizado, tanto
profesional coma persoal.

Explicación teórico-
práctica.

• Usar Google Calendar
para a creación de
diversos calendarios e
eventos de diferentes
características.

• Entregas de capturas
de pantalla de Google
Calendar en Moodle.

• Ordenador con
Windows e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

PE.2 - Entrega en
Moodle.

•

PE.4 - Entrega en
Moodle.

•

PE.7 - Entrega en
Moodle.

•

1,0Proba final. - Realizarase
unha proba final que
abarcará todos os contidos
estudados na unidade
didáctica.

Realización dunha
proba teórico-práctica
para comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• • Ordenador con
Windows e conexión a
Internet.

• LC.1 - Observación.•

LC.2 - Entrega en
Moodle/Gmail.

•

LC.3 - Entrega en
Moodle.

•

LC.4 - Observación.•

LC.5 - Entrega en
Moodle/Google
Calendar.

•

LC.6 - Observación.•

PE.1 - Entrega en
Moodle.

•

PE.2 - Entrega en
Moodle.

•

PE.3 - Entrega en
Moodle.

•

PE.4 - Entrega en
Moodle.

•

PE.5 - Entrega en
Moodle.

•

PE.6 - Entrega en
Moodle.

•

PE.7 - Entrega en
Moodle.

•

PE.8 - Entrega en
Moodle.

•

PE.9 - Entrega en
Moodle.

•

12,0TOTAL
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Imaxe e vídeo dixital 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Integra imaxes dixitais e secuencias de vídeo en documentos da empresa, utilizando aplicacións tipo e periféricos. SI

4.10.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Imaxe dixital. Introdución. 2,011.1 Manexar as súas funcionalidades básicas do programa GIMP.

Imaxe dixital. Capas, niveis e fondos. 4,022.1 Cambiar o formato dunha imaxe empregando o software apropiado.

2.2 Traballar con capas en GIMP.

Imaxe dixital. Efectos e correccións. 3,033.1 Aplicar efectos ás imaxes.

3.2 Corrixir imperfeccións nas imaxes.

Manipulación de vídeos. 2,044.1 Coñecer as particularidades do vídeo dixital e a operativa de edición de
vídeos.

4.2 Realizar todos os pasos necesarios para crear e presentar un vídeo coa
axuda dun programa informático.

Proba final. 1,055.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

12TOTAL

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 10 CA1.1 Analizáronse os formatos de imaxes. PE.1 - Actividade en Moodle. Exame.•

S 15 CA1.2 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos. LC.1 - Entrega exercicio en Moodle.•

S 10 CA1.3 Traballouse con imaxes a diferentes resolucións, segundo a súa finalidade. PE.2 - Actividade en Moodle. Exame.•

S 15 CA1.4 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos. PE.3 - Actividade en Moodle. Exame.•

N 5 CA1.5 Analizáronse os tipos de formatos e códecs máis empregados. LC.2 - Entrega exercicio en Moodle.•

S 15 CA1.6 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo e audio. PE.4 - Entrega exercicio en Moodle.•

S 15 CA1.7 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos adecuados. PE.5 - Entrega exercicio en Moodle.•

S 5 CA1.8 Recoñecéronse os elementos dunha secuencia de vídeo. LC.3 - Actividade.•

N 5 CA1.9 Elaboráronse guías básicas de tratamento de imaxes e vídeo. LC.4 - Actividade.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5  CA1.10 Investigáronse novas ferramentas e opcións de programas audiovisuais. LC.5 - Actividade.•

100TOTAL

4.10.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de imaxes. Formatos, tipos e resolución. Uso de dispositivos para obter imaxes. Modificación dunha imaxe: Importación e exportación de imaxes. Uso de guías no tratamento de
imaxes.
 Manipulación de vídeos. Formatos de vídeo. Códecs. Importación e exportación de vídeos. Capturas de vídeo e audio. Secuencias de vídeo: Uso de guías no tratamento de vídeos.
Investigación de novas ferramentas audiovisuais.

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)

2,0Imaxe dixital. Introdución. -
Introducirase ao alumnado
no mundo da imaxe dixital.

Explicación teórica por
parte do profesor.

• Tarefa na que os
alumnos deberán
modificar os tamaños
dunha serie de imaxes
ben directamente ou
ben modificacndo o
tamaño do lienzo.

•

Tarefa na que os
alumnos deberán
recortar partes dunha
imaxe e introducir
cadros de texto.

•

Imaxes que cumpran o
establecido no
enunciado.

• Ordenador con
Windows XP, GIMP e
conexión a Internet.

• LC.1 - Entrega exercicio
en Moodle.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

4,0Imaxe dixital. Capas, niveis
e fondos. - Cambiaráselles
o formato a imaxes para
modificar o seu tamaño ou
o seu uso traballando con
capas.

Explicación práctica
sobre como traballar
con capas, como tratar
os fondos das imaxes e
como os tonos dunha
fotografía.

• Tarefa na que aos
alumnos se lles darán
unhas imaxes e terán
que cambiar o seu
formato.

•

Tarefa na que os
alumnos, traballando
con capas, deberán
eliminar o fondo dunha
imaxe para facelo
tranparente a través da
canle alfa.

•

Tarefa na que os
alumnos arreglarán os
defectos de cor dunha
serie de fotografía a
través dos niveis de
GIMP.

•

Imaxes que cumpran o
establecido no
enunciado.

• Ordenador con
Windows XP, GIMP e
conexión a Internet.

• LC.1 - Entrega exercicio
en Moodle.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•
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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)

3,0Imaxe dixital. Efectos e
correccións. - Retocaranse
imaxes aportadas polo
profesor.

Explicación práctica a
través de GIMP sobre
diferentes efectos e
sobre como usar as
ferramentas de clonado
para eliminar elementos
de fondo e corrixir
imperfeccións.

•

Tarefa na que aos
alumnos se lles darán
unhas imaxes e terán
que aplicarlle unha
serie de efectos como
degradados, branco &
negro ou desenfoques.

•

Tarefa na que os
alumnos deberán
eliminar obxectos de
fondo nunha imaxe.

•

Tarefa na que aos
alumnos se lles darán
unhas imaxes e terán
que corrixir nelas certas
imperfeccións como
ollos vermellos ou
determinadas manchas
a través do tampón
clonador.

•

Imaxes que cumpran o
establecido no
enunciado.

• Ordenador con
Windows XP, GIMP e
conexión a Internet.

• LC.1 - Entrega exercicio
en Moodle.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

2,0Manipulación de vídeos. -
Comporanse vídeos de
diferente temática.

Demostracións
praáctica das principais
funcionalidades do
software de vídeo
MovieMaker.

• Creación de tres vídeos
diferentes a partires de
secuencias
independentes,
arquivos de audio e
imaxes. Tamén se
deberán crear as
cabeceiras e as letras
de crédito

• Entrega de proxectos
en formato Movie
Maker ou exportados
directamente a MP4.

• Ordenador con
Windows XP, Movie
Maker e conexión a
Internet.

• LC.2 - Entrega exercicio
en Moodle.

•

LC.3 - Actividade.•

LC.4 - Actividade.•

LC.5 - Actividade.•

PE.4 - Entrega exercicio
en Moodle.

•

PE.5 - Entrega exercicio
en Moodle.

•

1,0Proba final. - Realizarase
unha proba final que
abarcará os contidos
relacionados coa parte de
imaxe dixital estudados na
unidade didáctica.

Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica. A
parte de vídeo dixital
avaliarase
exclusivamente a
través da entrega de
actividades a partires
da plataforma Moodle.

• • Ordenador con
Windows XP, GIMP e
conexión a Internet.

• LC.1 - Entrega exercicio
en Moodle.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

12,0TOTAL

- 41 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Presentacións multimedia 21

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora presentacións multimedia utilizando aplicacións específicas. SI

4.11.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Presentacións orais. 1,011.1 Aprender e controlar todos os elementos dunha presentación oral diante
de público.

Creación de presentacións básicas. 6,022.1 Dar formato tanto ás diapositivas como ao seu contido.

2.2 Correxir as presentacións doutros compañeiros para mellorar as propias.

Presentacións dinámicas. 5,033.1 Configurar distintos elementos nas diapositivas e nos elementos que as
compoñen.

3.2 Manexar arquivos multimedia e outros obxectos.

Presentación en grupo. 5,044.1 Traballar en grupo para realizar unha presentación.

4.2 Expoñer presentacións en público.

Creación de presentacións en Prezi. 3,055.1 Realizar unha presentación usando Prezi.

Proba final 1,066.1 Comprobar se os alumnos adquiriron os coñecementos adecuados.

21TOTAL

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 CA2.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións. PE.1 - Actividade en Moodle. Exame.•

N 1 CA2.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación. PE.2 - Observación.•

S 25 CA2.3 Aplicáronse e recoñecéronse a tipografía e as normas básicas de composición,
deseño e uso da cor.

PE.3 - Actividade en Moodle. Exame.•

S 10 CA2.4 Deseñáronse patróns de presentacións. LC.1 - Actividade en Moodle. Exame.•

S 25 CA2.5 Creáronse presentacións. PE.4 - Actividade en Moodle. Exame.•

N 3 CA2.6 Importáronse e exportáronse presentacións. LC.2 - Actividade en Moodle. Exame.•

N 1 CA2.7 Deseñáronse e creáronse macros. LC.3 - Actividade en Moodle.Exame.•

S 10 CA2.8 Utilizáronse periféricos para executar presentacións. PE.5 - Presentación grupal.•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA2.9 Aplicáronse métodos interactivos nas presentacións. PE.6 - Actividade en Moodle. Exame.•

100TOTAL

4.11.e) Contidos

Contidos

 Utilidades dos programas de presentación.

 Modos de visualización dunha presentación.

 Recoñecemento de tipografías e normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

 Uso de patróns e asistentes. Patróns de diapositivas.

 Deseño e edición de diapositivas: Formatación de diapositivas, textos e obxectos. Aplicación de efectos de animación e efectos de transición. Aplicación de son e vídeo.

 Importación e exportación de presentacións.

 Deseño e creación de macros.

 Presentación para o público: conexión a un proxector e configuración.

 Interactividade nas presentacións.

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)

1,0Presentacións orais. -
Explicaranse as normas
básicas para realizar
presentacións diante de
público.

O profesor dará unha
explicación teórica
sobre a materia.

• • Ordenador con
conexión a Internet e
proxector.

• LC.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

6,0Creación de presentacións
básicas. - Realizarase unha
introdución ao deseño de
presentacións multimedia
empregando o programa
Microsoft PowerPoint.

Explicación teórico-
práctica sobre as
principais
características do
software empregado.
Realización de
exemplos.

• Realizar unha
presentación
modificando os temas e
tipos de diapositivas
das mesmas.

• Entregas en formato .
ppt.

• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.4 - Actividade en
Moodle. Exame.

•
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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)

5,0Presentacións dinámicas. -
Afondarase no estudo de
presentacións centrándose
nas presentacións
dinámicas.

Explicación práctica
das principais
ferramentas para a
creación de
presentacións
multimedia.

• Realización de dous
exercicios que inclúan
diapositivas con texto e
imaxes en movemento.

• Entregas en formato .
ppt.

• Ordenador con
Windows, Office 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

LC.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

LC.3 - Actividade en
Moodle.Exame.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.4 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.5 - Presentación
grupal.

•

PE.6 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

5,0Presentación en grupo. -
Elaborarase unha
presentación en grupos de
tres ou catro alumnos sobre
un tema proposto polo
profesor. Empregaranse
técnica de aprendizaxe
cooperativo para facilitar o
traballo grupal.

Creación dunha
presentación grupal en
grupos de tres ou catro
alumnos sobre un tema
proposto polo profesor.

• Exposición dos
alumnos diante da
clase.

• Ordenador con
Windows XP e
conexión a Internet.

• LC.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

LC.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

LC.3 - Actividade en
Moodle.Exame.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.4 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.5 - Presentación
grupal.

•

PE.6 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

3,0Creación de presentacións
en Prezi. - Traballarase con
Prezi para realizar
presentacións dinámicas.

Explicación do uso e
principais
funcionalidades de
Prezi.

• Crear nova
presentación na web de
Prezi.

• Entrega de enlace
directo á presentación.

• Ordenador con
Windows e conexión a
Internet.

• LC.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.4 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.6 - Actividade en
Moodle. Exame.

•
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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)

1,0Proba final - Realizarase
unha proba final que
abarcará todos os contidos
estudados na unidade
didáctica.

Realización dunha
proba práctica para
comprobar a
asimilación de todos os
conceptos estudados
na unidade didáctica.

• Exercicio en formato .
ppt.

• Ordenador con
Windows, Office
PowerPoint 2007 e
conexión a Internet.

• LC.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

LC.2 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

LC.3 - Actividade en
Moodle.Exame.

•

PE.1 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.2 - Observación.•

PE.3 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.4 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

PE.5 - Presentación
grupal.

•

PE.6 - Actividade en
Moodle. Exame.

•

21,0TOTAL
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Á hora da avaliación teranse en conta conceptos (60% da nota), procedementos (30% da nota) e actitudes (10% da nota).

A superación do módulo está ligada á de cada unidade didáctica. Unha unidade considérase superada cando a nota do alumno na proba obxectiva

(conceptos) foi maior ou igual dun 4,5 sobre 10 e ten entregadas máis da metade das actividades propostas polo profesor (procedementos) cunha

nota media de polo menos un 4,5 sobre 10.

Como normal xeral, realizarase unha proba de avaliación ao finalizar cada unidade didáctica, aínda que poden realizarse cada dúas unidades

didácticas. Cada unha das unidades didácticas non superadas será avaliada de novo ao final de cada un dos trimestres nunha proba de

recuperación na que se incluirán preguntas de todas as unidades didácticas pendentes e que terá como nota máxima un 5 sobre 10. A non

superación dunha ou varias unidades didácticas implicará o suspenso na nota final do trimestre.

Para alcanzar a avaliación positiva en cada un dos trimestres, a suma das notas de conceptos, procedementos e actitudes debe ser de polo menos

un 5 sobre 10 da nota global.

O peso de cada unhas das unidades didácticas (parte de conceptos) no trimestre no que será avaliada será o seguinte:

Trimestre 1:

Operatoria de teclados I: Caracteres alfanumérica e técnica de escritura -> 15% da nota

Introdución á informática: hardware e software -> 20% da nota

Internet, correo e axenda electrónica -> 15% da nota

Procesadores de texto -> 50% da nota

Trimestre 2:

Operatoria de teclados II: Desenvolvemento da destreza e velocidade -> 35% da nota

Creación de blogs -> 10% da nota

Follas de cálculo -> 55% da nota

Trimestre 3:

Operatoria de teclados III: Perfeccionamento velocidade -> 10% da nota

Bases de datos -> 45% da nota

Imaxe e vídeo dixital-> 15% da nota

Presentacións multimedia -> 30% da nota

En caso de confinamentos parciais, é dicir, se parte do alumnado (un ou varios alumnos/as) está confinado ou a docente está confinada,

menteranse os criterios de cualificación arriba indicados.

En caso de confinamento total os criterios de cualificación arriba indicados coa variación nas porcentaxes que se indican a continuación:

A) 50% corresponde a tarefas realizadas na aula virtual.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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B) 50% corresponde á proba escrita ou exame de avaliación.

Neste dous apartados A e B, será necesario acadar como mínimo o 50% da valoración máxima de cada un para superar a avaliación.

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

Para os alumnos con só un trimestre suspenso realizarase unha proba final no mes de xuño na que se avaliará o trimestre en cuestión. Para os

alumnos con más dun trimestre suspenso realizarase un exame global de toda a materia do currículo. Para a superación do módulo, a nota mínima

neste exame final deberá ser maior ou igual dun 5 sobre 10, sempre e cando a suma das notas de conceptos, procedementos e actitudes sexa de

polo menos un 5 sobre 10.

Para a recuperación dos procedementos, o docente establecerá medidas individualizadas e marcará un prazo extraordinario para que os alumnos

poidan entregar as actividades pendentes antes da avaliación final de xuño. As tarefas entregadas no prazo extraordinario terán como nota

máxima un 5 sobre 10.

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

Os alumnos con perda do dereito á avaliación contínua (máis do 10% de faltas sen xustificante) deberán aprobar un exame global da materia no

mes de xuño cunha calificación de polo menos un 5 sobre 10. Este exame final constará dunha serie de preguntas teóricas e prácticas

relacionadas con todas as unidades didácticas que forman parte do módulo. A nota de dita proba redondeada ao enteiro máis próximo será a nota

final do módulo.

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

Ao final de cada trimestre os alumnos farán unha enquisa anónima na que poderán emitir valoracións numéricas entre 1 e 10. Os datos obtidos

serán tidos en conta na seguinte programación, axudando a axustar acitividades, duración das unidades e procedementos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial realizarase na primeira semana do curso. Nela plantexaranse ós alumnos unha serie de preguntas tanto prácticas como teóricas

sobre conceptos moi básicos relativos a cada unidade do currículo. Unha vez rematada a avaliación inicial, o profesor verificará os resultados para

comprobar de primeira man o nivel de coñecemento do alumnado.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

A diversidade preséntase no ámbito da formación de múltiples formas e vén expresada por una serie de circunstancias tales como coñecementos

previos, experiencias personais ou laborais, motivacións, intereses persoais, situcións persoais ou familiares ou capacidades xerais. Debido a esto,

atopámonos con alumnos con dificultades de aprendizaxe que precisan reforzo educativo xa que non responden globalmente aos obxectivos

programados. Este tipo de alumnado recibirá unha atención máis frecuente por parte do profesor, que revisará o cumprimento das entregas de

exercicios máis a miúdo e que elaborará, de ser preciso, exercicios de apoio de dificultade progresiva co fin de que estes alumnos acaden os

coñecementos establecidos e superen a avaliación pasando por etapas intermedias.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

O impacto da informática na sociedade actual evidencia a necesidade de que os alumnos entren en contacto coas TIC dun modo adecuado dentro

do sistema educativo, de maneira que aprendan mellor e fagan uso responsable desas ferramentas en función das necesidades do módulo.

No mundo da informática e o tratamento da información as cuestións éticas plantéxanse a cada segundo: ¿pódese ler o correo electrónico de

outras persoas?, ¿está ben borrar arquivos alleos?, ¿é lícito empregar software sen pagalo?,... O importante destas preguntas é que non só poden

facerse na clase como exercicio teórico, se non que o alumno ten o poder concreto de elixir entre actuar dun xeito ou de outro.

Todos estes exemplos representan unha valiosa oportunidade para transmitir e verificar valores.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como actividades complementarias á formación na aula, realizaranse visitas que lles permitirán ao alumnado un acercamento á realidade laboral.

Este curso académico está programada a visita á ao Parlamento de Galicia, a un medio de comunicación e ás empresa Sargadelos e Coca-Cola.

Procurarase a visita a feiras e exposicións que teñan local na comarca.

10.Outros apartados

10.1) Secuencia das unidades didácticas e Covid

A orde na que se impartirán as unidades didácticas será o seguinte:

Operatoria de teclados I: Caracteres alfanuméricos e técnica de escritura.

Introducción á informática: hardware e software.

Internet, correo e axenda electrónica.

Procesadores de textos.

(*) Operatoria de teclados II: Operatoria de teclados II: Desenvolvemento da destreza e da velocidade.

Creación de blogs.

Follas de cálculo.

(**) Operatoria de teclados III: Perfeccionamento e velocidade

Bases de datos.

Imaxe e vídeo dixital.

Presentacións multimedia.
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(*) A unidade "Operatoria de teclados II: Desenvolvemento da destreza e da velocidade" verase á vez outras unidades didácticas e será avaliada

no 2º trimestre, xa que se considera fundamental deixar máis tempo ao alumnado para practicar mecanografía fóra das horas lectivas.

(**) A unidade "Operatoria de teclados III: Perfeccionamento e velocidade" verase á vez outras unidades didácticas e será avaliada no 3º trimestre,

xa que se considera fundamental deixar máis tempo ao alumnado para practicar mecanografía fóra das horas lectivas.

Seguindo a normativa establecida ao efecto procédese a fixar as pautas de desenvolvemento das clases en caso de confinamento total ou parcial

derivado da situación COVID que estamos a vivir.

MARCO NORMATIVO:

- Instruccións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas

educativas que se deban adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten

as ensinanzas de educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

- Instrucción do 31 de agosto 2020: Resolución conxunta das Consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Sanidade que

aproban as instruccións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consello

Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº174 BIS DO 28-8-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité

Clínico ao Protocolo do 22 de Xullo de Adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021.

SITUACIÓNS A CONTEMPLAR E PAUTA DE ACTUACIÓN:

- Confinamento parcial (dun ou varios alumnos ou alumnas do grupo da docente):

As clases continuarán a través da aula virtual habilitada, programándose as sesións de videoconferencia que se estimen necesarias.

- Confinamento total (de todo o grupo):

A comunicación, temario e tarefas seguirá desenvolvéndose a través da aula virtual, debendo respectarse a carga horaria correspondente ao

módulo. Así mesmo, programarse co alumnado un horario de videoconferencias dentro do horario lectivo de duración non superior a 30 minutos

por sesión.

Os criterios de cualificación a aplicar serán os establecidos no apartado 5 da Programación.
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