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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de xestión  e explotación de sistemas de información.

A xestión e explotación de sistemas de información abrangue aspectos como:

  - Uso de linguaxes de marcaxe no tratamento e na transmisión da información.

  - Publicación e difusión de información mediante tecnoloxías de sindicación de contidos.

  - Caracterización da información transmitida e almacenada.

  - Adaptación da información ás tecnoloxías utilizadas na súa presentación, na súa transmisión e no seu almacenamento.

  - Almacenamento e recuperación da información.

  - Implantación e adaptación de sistemas de xestión empresarial.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

  - Almacenamento e transmisión da información.

  - Uso de tecnoloxías web para a publicación e a difusión de información.

  - Explotación de sistemas empresariais de xestión de información.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

  - Caracterización e transmisión da información utilizando linguaxes de marcaxe.

  - Publicación e difusión de información na web.

  - Uso de técnicas de transformación e adaptación da información.

  - Almacenamento da información.

  - Xestión de información en sistemas específicos orientados a contornos empresariais.
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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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Introducción ás
linguaxes de marcas

5 5

2 Linguaxes de marcas
HTML e XHTML e
linguaxes de estilos
CSS

35 25

3 A sindicación de
contidos (RSS) e as
linguaxes de marcas
asociadas

8 5

4 Introducción a XML 18 15

5 Validación de
documentos XML

19 10

6 Transformación de
documentos XML

20 10

7 Almacenamento de
información en
formato XML

24 15

8 Estudio, deseño e
implantación dun
sistema de xestión
empresarial

30 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introducción ás linguaxes de marcas 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece as características de linguaxes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse as características xerais das linguaxes de marcas.

CA1.2 Clasificáronse as linguaxes de marcas e identificáronse as máis salientables.

CA1.3 Diferenciáronse os seus ámbitos de aplicación.

CA1.4 Recoñecéronse as súas vantaxes no tratamento da información.

CA1.5 Recoñeceuse a necesidade e os ámbitos específicos de aplicación dunha linguaxe de marcas de propósito xeral.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características.

 Identificación de ámbitos de aplicación.

 Clasificación.

 Ferramentas de edición.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Linguaxes de marcas HTML e XHTML e linguaxes de estilos CSS 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece as características de linguaxes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código. NO

RA2 - Utiliza linguaxes de marcas para a transmisión de información a través da web, analiza a estrutura dos documentos e identifica os seus elementos. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Clasificáronse as linguaxes de marcas e identificáronse as máis salientables.

CA1.3 Diferenciáronse os seus ámbitos de aplicación.

CA1.5 Recoñeceuse a necesidade e os ámbitos específicos de aplicación dunha linguaxe de marcas de propósito xeral.

CA2.1 Identificáronse e clasificáronse as linguaxes de marcas relacionadas coa web e as súas versións.

CA2.2 Analizouse a estrutura dun documento HTML e identificáronse as súas seccións.

CA2.3 Recoñeceuse a funcionalidade das etiquetas e dos atributos principais da linguaxe HTML.

CA2.4 Establecéronse as semellanzas e as diferenzas entre as linguaxes HTML e XHTML.

CA2.5 Recoñeceuse a utilidade de XHTML nos sistemas de xestión de información.

CA2.6 Utilizáronse ferramentas na creación de documentos web.

CA2.7 Identificáronse as vantaxes do uso de follas de estilo.

CA2.8 Aplicáronse follas de estilo.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características.

 Identificación de ámbitos de aplicación.

 Clasificación.

 Ferramentas de edición.

 HTML: estrutura dunha páxina web.

 Identificación de etiquetas e atributos de HTML.

 XHTML: diferenzas sintácticas e estruturais con HTML.

 Vantaxes de XHTML sobre HTML
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Contidos

 Versións de HTML e de XHTML.

 Ferramentas de deseño web.

 Transmisión de información mediante linguaxes de marcas.

 Follas de estilo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A sindicación de contidos (RSS) e as linguaxes de marcas asociadas 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Xera canles de contidos analizando e utilizando tecnoloxías de sindicación. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as vantaxes da sindicación de contidos na xestión e na transmisión da información.

CA3.2 Definíronse os seus ámbitos de aplicación.

CA3.3 Analizáronse as tecnoloxías en que se basea a sindicación de contidos.

CA3.4 Identificouse a estrutura e a sintaxe dunha canle de contidos.

CA3.5 Creáronse e validáronse canles de contidos.

CA3.6 Comprobouse a funcionalidade das canles e o acceso a elas.

CA3.7 Utilizáronse ferramentas específicas como agregadores e directorios de canles.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Ferramentas de edición.

 Vantaxes.

 Ámbitos de aplicación.

 Estrutura das canles de contidos.

 Tecnoloxías de creación de canles de contidos.

 Validación.

 Utilización de ferramentas.

 Directorios de canles de contidos.

 Agregadores. Tipos e funcionamento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Introducción a XML 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece as características de linguaxes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código. NO

RA4 - Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir a súa sintaxe e a súa estrutura. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Analizáronse as características propias da linguaxe XML.

CA1.7 Identificouse a estrutura dun documento XML e as súas regras sintácticas.

CA1.8 Contrastouse a necesidade de crear documentos XML ben formados e a influencia no seu procesamento.

CA1.9 Identificáronse as vantaxes dos espazos de nomes.

CA4.1 Estableceuse a necesidade de describir a información transmitida nos documentos XML e as súas regras.

CA4.2 Identificáronse as tecnoloxías relacionadas coa definición de documentos XML.

CA4.3 Analizouse a estrutura e a sintaxe específica utilizada na descrición.

CA4.4 Creáronse descricións de documentos XML.

CA4.5 Utilizáronse descricións na elaboración e na validación de documentos XML.

CA4.6 Asociáronse as descricións cos documentos.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas específicas.

CA4.8 Documentáronse as descricións.

4.4.e) Contidos

Contidos

 XML: estrutura e sintaxe.

 Etiquetas.

 Ferramentas de edición.

 Utilización de espazos de nomes en XML.

 Definición da estrutura e sintaxe de documentos XML

 Uso de métodos de definición de documentos XML.
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Contidos

 Creación de descricións.

 Asociación con documentos XML.

 Ferramentas de creación e validación.

 Documentación de especificacións.

 Descrición da estrutura e da sintaxe.

 Uso de ferramentas de procesamento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Validación de documentos XML 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece as características de linguaxes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código. NO

RA4 - Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir a súa sintaxe e a súa estrutura. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Contrastouse a necesidade de crear documentos XML ben formados e a influencia no seu procesamento.

CA4.5 Utilizáronse descricións na elaboración e na validación de documentos XML.

CA4.6 Asociáronse as descricións cos documentos.

CA4.7 Utilizáronse ferramentas específicas.

CA4.8 Documentáronse as descricións.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Elaboración de documentos XML ben formados.

 Validación.

 Ferramentas de creación e validación.

 Documentación de especificacións.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Transformación de documentos XML 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza conversións sobre documentos XML utilizando técnicas e ferramentas de procesamento. SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificouse a necesidade da conversión de documentos XML.

CA5.2 Establecéronse ámbitos de aplicación.

CA5.3 Analizáronse as tecnoloxías implicadas e o seu modo de funcionamento.

CA5.4 Describiuse a sintaxe específica utilizada na conversión e na adaptación de documentos XML.

CA5.5 Creáronse especificacións de conversión.

CA5.6 Identificáronse e caracterizáronse ferramentas específicas relacionadas coa conversión de documentos XML.

CA5.7 Realizáronse conversións con diversos formatos de saída.

CA5.8 Documentáronse e depuráronse as especificacións de conversión.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de transformación de documentos XML.

 Formatos de saída.

 Ámbitos de aplicación.

 Descrición da estrutura e da sintaxe.

 Utilización de patróns.

 Uso de ferramentas de procesamento.

 Verificación do resultado.

 Depuración.

 Elaboración de documentación.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Almacenamento de información en formato XML 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Xestiona información en formato XML analizando e utilizando tecnoloxías de almacenamento e linguaxes de consulta. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os principais métodos de almacenamento da información usada en documentos XML.

CA6.2 Identificáronse os inconvenientes de almacenar información en formato XML.

CA6.3 Establecéronse tecnoloxías eficientes de almacenamento de información en función das súas características.

CA6.4 Utilizáronse sistemas xestores de bases de datos relacionais no almacenamento de información en formato XML.

CA6.5 Utilizáronse técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en bases de datos relacionais.

CA6.6 Identificáronse as características dos sistemas xestores de bases de datos nativas XML.

CA6.7 Instaláronse e analizáronse sistemas xestores de bases de datos nativas XML.

CA6.8 Utilizáronse técnicas para xestionar a información almacenada en bases de datos nativas XML.

CA6.9 Identificáronse linguaxes e ferramentas para o tratamento e o almacenamento de información e a súa inclusión en documentos XML.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de almacenamento de información.

 Inserción e extracción de información en XML.

 Técnicas de procura de información en documentos XML.

 Linguaxes de consulta e manipulación.

 Almacenamento XML nativo.

 Ferramentas de tratamento e almacenamento de información en formato XML.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Estudio, deseño e implantación dun sistema de xestión empresarial 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Traballa con sistemas empresariais de xestión de información realizando tarefas de importación, integración, aseguramento e extracción da información. SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Recoñecéronse as vantaxes dos sistemas de xestión e planificación de recursos empresariais.

CA7.2 Avaliáronse as características das principais aplicacións de xestión empresarial.

CA7.3 Instaláronse aplicacións de xestión empresarial.

CA7.4 Configuráronse e adaptáronse as aplicacións.

CA7.5 Estableceuse e verificouse o acceso seguro á información.

CA7.6 Xeráronse informes.

CA7.7 Realizáronse tarefas de integración con aplicacións ofimáticas.

CA7.8 Realizáronse procedementos de extracción de información para o seu tratamento e a súa incorporación a diversos sistemas.

CA7.9 Realizáronse tarefas de asistencia e resolución de incidencias.

CA7.10 Elaboráronse documentos relativos á explotación da aplicación.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Instalación.

 Identificación de fluxos de información.

 Adaptación e configuración.

 Integración de módulos.

 Elaboración de informes.

 Planificación, implantación e verificación da seguridade.

 Integración con aplicacións ofimáticas.

 Exportación de información.

- 13 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Ao rematar o módulo, o alumno deberá ser capaz de:

  - Usar linguaxes de marcaxe no tratamento e na transmisión da información.

  - Publicar e difundir información mediante tecnoloxías de sindicación de contidos.

  - Caracterizar información transmitida e almacenada.

  - Adaptar a información ás tecnoloxías utilizadas na súa presentación, na súa transmisión e no seu almacenamento.

  - Almacenar e recuperar a información.

  - Implantar e adaptar sistemas de xestión empresarial. Almacenar e transmitir a información.

  - Empregar as tecnoloxías web para a publicación e a difusión de información.

  - A explotación de sistemas empresariais de xestión de información.

  - Instalar e configurar software de xestión, seguindo especificacións e analizando contornos de aplicación, para administrar aplicacións.

  - Caracterizar e transmitir a información utilizando linguaxes de marcaxe.

  - Usar técnicas de transformación e adaptación da información.

  - Xestionar a información en sistemas específicos orientados a contornos empresariais

Os instrumentos de avaliación que se empregarán son os seguintes:

     Probas escritas teóricas que poden ser de tipo test ou respostas curtas e que serán puntuadas cunha cifra de 0 a 10.

Indicarase claramente o que puntúa cada resposta correcta. En caso de que sexa de tipo test, indicarase claramente canto

se desconta por cada resposta incorrecta.

     Probas escritas prácticas consistentes na resolución de supostos prácticos e que serán puntuadas cunha cifra de 1 a 10.

Indicarase claramente o que puntúa cada resposta correcta.

     Probas prácticas no ordenador e que serán puntuadas cunha cifra de 1 a 10. Indicarase claramente o que puntúa cada resposta correcta.

     Valoración da actitude de traballo, atención e participación cunha cifra de 1 a 10.

Dependendo de se as unidades son prácticas, teóricas ou mixtas, serán avaliadas usando probas teórica ou prácticas ou ámbalas dúas.

Tamén se pode usar como instrumento de avaliación da unidade traballos en grupo acerca dos contidos dunha unidade determinada. Neste

traballo avaliarase a capacidade de investigación e de traballo en grupo. Este traballo puntuarase cunha cifra de 1 a 10.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Nas sesións de avaliación emitirase unha cualificación (con cifras de 1 a 10, sen decimais) segundo os criterios de cualificación que se expoñen a

continuación:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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     En caso de que para unha avaliación se empregaran varios instrumentos de avaliación, a cualificación de dita unidade sería a media das

cualificacións obtidas.

     No caso de que para a avaliación se empregaran traballos en grupo, probas teóricas e probas prácticas, a ponderación destas, para o calculo

total, será establecida polo profesor (no momento no que propoña ditas probas).

     A valoración da actitude de traballo, atención e participación poderá supor o 10% da cualificación de cada avaliación. A cualificación final

corresponderase coa cualificación da terceira avaliación.

     Para aprobar o módulo será necesario ter unha cualificación maior ou igual a 5 en cada unha das avaliacións.

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

DAS PARTES NON SUPERADAS:

O alumno poderá recuperar as avaliacións, no exame final. Exame que farán os alumnos que no superaran algunha(s) avaliación(s) determinada

(s). Consistira na realización dunha proba escrita e/ou práctica que abranguerá os contidos e procedementos correspondentes a ditas avaliacións.

Dito exame desenvolverase durante a avaliación final ordinaria e incluirá aquelas unidades ou partes, para as que non se acadou unha

cualificación superior ou igual a 5.

DE MÓDULOS PENDENTES:

Utilizaranse os mesmos procedementos e instrumentos de avaliación así como criterios de cualificación que os mencionados máis arriba e que

serán de aplicación sobre aqueles resultados de aprendizaxe que se recollen no informe de avaliación individualizado como non superados.

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

Segundo figura na lexislación, o alumnado que teña máis do 10% de faltas de asistencia, perderá o dereito a avaliación continua e terá que ser

avaliado ao final do ciclo. Dita avaliación levarase a cabo mediante unha proba teórica e unha práctica que abranguerá todo o contido do módulo.

Só se considerará aprobado o módulo se todas as probas realizadas son superadas.

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

Durante o desenvolvemento do curso, e mediante un documento de seguimento das clases, poderase determinar se a asignación horaria de cada

unidade é a idónea. O ritmo de traballo virá determinado pola asimilación dos conceptos por parte do alumnado.

Mediante a enquisa de avaliación docente, obteranse resultados a valorar ao remate das avaliacións.

A presentación da materia/módulo con información relativa a programación didáctica, (contidos, mínimos esixibles e avaliación), estará dispoñible

no lugar que estime oportuno o Departamento de Informática do Instituto, a disposición de toda a comunidade

educativa. Deste feito son informados os alumnos e pais nas respectivas guías.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No inicio das actividades do ciclo formativo realizarase unha enquisa estruturada, para avalia-los coñecementos, ideas previas e expectativas do

alumnado respecto do módulo e do ciclo, conforme o artigo 5° da órde do 30 de xullo de 2007, DóG do 9 de agosto.

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

MEDIDAS DE REFORZO:

As medidas de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar a superar algunha unidade didáctica a aqueles alumnos que non acadaron os

obxectivos mínimos esixibles.

As medidas de reforzo da parte procedemental da unidade didáctica consistirán na resolución de supostos cunha metodoloxía distinta e máis

secuenciada. Estes supostos serán resoltos polo alumno sempre coa axuda do profesor.

As medidas de reforzo da parte conceptual da unidade didáctica consistirán no repaso dos conceptos por parte do alumno e coa axuda do

profesor.

As medidas de reforzo da parte actitudinal da unidade didáctica consistirán na proposta de cambio por parte do alumno e a supervisión do

profesor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os temas transversais serán un conxunto de coñecementos baseados en actitudes, valores e normas que se terán en conta á hora de abordar o

proceso de ensino-aprendizaxe.

O seu carácter transversal significa que abarcarán varias materias e que o seu tratamento só poderá concibido dende a complementariedade, de

xeito que só teñen sentido inseridos na actividade diaria do alumnado.

Non pode concebirse a educación en valores e actitudes como un contido máis do curriculum senón como un conxunto de intereses xerais que

toquen todos o módulos e o desenvolvemento das actividades diarias.

Ademais de aqueles temas transversais propios do proxecto educativo integral do centro (educación para a igualdade, educación para a paz,

educación do consumidor, actividades de normalización de lingua galega, etc.), no caso dun módulo de Formación Profesional da familia de

Informática haberá que considerar algúns outros máis específicos:
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     Valoración da seguridade e o control de acceso aos datos, a necesidade de copias de seguridade e da limitación do uso da información

exclusivamente aos destinos previstos.

Utilización correcta dos recursos informáticos preocupándose pola súa conservación como medios comúns. Motivación para o coñecemento dos

contornos produtivos reais nos que, nun futuro próximo, os alumnos deberán

desenvolver as súas tarefas profesionais.

Traballo con fontes de información diversa, sendo capaz de valorar o seu grao de fiabilidade e utilidade.

Actitude respectuosa e colaboradora con compañeiros e profesores de cara a conseguir obxectivos compartidos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non hai programadas actividades complementarias ou extraescolares para este módulo.

10.Outros apartados

10.1) CONTINUACIÓN DA MATERIA EN CASO DE ENSINANZA A DISTANCIA

No caso dunha posible suspensión das clases presenciais, e ante a imposibilidade de realizar sesións prácticas no centro co alumnado, deberanse

artellar métodos de seguimento do alumnado e de avaliación dos contidos.

O avance da materia (e o seguimento e avaliación do alumnado) dependerá das posibilidades do mesmo no tocante a equipamentos e conexións.

Dende o centro tentarase cubrir, dentro do posible, as necesidades do alumnado para seguir avanzando coa materia.

Os traballos deberán ser propostos na Aula Virtual e, unha vez realizados polo alumnado, entregados na mesma para a revisión por parte do

profesorado. A comunicación co alumnado farase principalmente a través da propia Aula Virtual (servizo de mensaxería ou foros), tendo sempre

dispoñible as videoconferencias a través das plataformas dispoñibles.

10.2) CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A entrega das tarefas será obrigatoria para a superación do módulo. Ademais diso, o alumnado terá que facer unha ou máis probas para superar a

materia.

A nota será calculada segundo as seguintes porcentaxes:

25% tarefas

35% probas finais

40% preguntas por videoconferencia (exame oral)

Esas porcentaxes serán aplicables no caso da entrega das tarefas. Se non se entregan as tarefas considerarase o módulo suspenso.

10.3) RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS

Aqueles alumnos que teñan pendente o módulo logo de realizada a terceira avaliación parcial, terán un período de recuperación antes da

avaliación final de módulos. Durante este período farase un repaso das partes pendentes e o alumno terá que realizar unha serie de actividades a

través da plataforma virtual Moodle.

A data límite de entrega desas actividades será establecida durante a primeira quincena de xuño. Ao remate do período de recuperación,
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realizarase unha proba escrita e/ou práctica que abranguerá os contidos conceptuais e procedementais correspondentes aos resultados de

aprendizaxe non alcanzados. Esa proba ou probas faranse online e a súa entrega será a través da plataforma virtual Moodle. Ademais desa proba

farase unha conexión por videoconferencia na que o alumnado fará unha exposición do traballo feito nesas probas e contestará ás preguntas

formuladas polo profesor.

A entrega das tarefas de repaso é condición necesaria para poder presentarse á proba. En caso de non ter presentadas as tarefas considerarase

que o módulo non foi superado.

É preciso aprobar a proba online para superar o módulo, incluíndo esta proba online tanto os exames feitos a través da plataforma Moodle coma as

respostas da sesión de videoconferencia.
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