
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Laxeiro 2020/202136013758 Lalín

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 MERCEDES GUZMÁN GARCÍA,JUAN INSUA CAGIGAL (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado JUAN INSUA CAGIGAL

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

A competencia xeral deste título Técnico en Xestión administrativa consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral,

contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas,

aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de

prevención de riscos laborais e protección medioambiental.

       Este profesional exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, así como nas

administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e

prestándolle atención ó publico e a cidadanía.

Prospectiva do título

      A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo esíxelle actualmente ao persoal profesional da xestión administrativa unha

grande polivalencia, así como unha serie de competencias persoais e sociais relacionadas co traballo en equipo, coa autonomía e a iniciativa na

toma de decisións, co desenvolvemento de tarefas e coa vocación de atención ao público.

      As maiores vías de demanda de emprego son o sector de servizos, así como a externalización de certas tarefas que realizan algunhas

empresas. Desde a primeira liña, increméntase o número total de profesionais da área administrativa, tanto pola implantación de novas empresas

de todos os sectores económicos como polo desenvolvemento das xa existentes. Desde o punto de vista da externalización, cada vez máis

compañías deciden subcontratar a súa xestión administrativa ou parte dela a empresas especializadas, o que, loxicamente, implica o crecemento e

a proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servizos administrativos a outras (xestorías, asesorías, consultoras, centros de

servizos, etc.).

      O cambio constante na lexislación, nos tipos de documentos e na integración dos procedementos administrativos utilizados pola empresa

demanda destas persoas unha actualización continua e actitudes favorables cara á aprendizaxe ao longo de toda a vida, a autoformación e a

responsabilidade.

      A crecente competitividade no mundo empresarial require, así mesmo, profesionais capaces de desenvolveren a súa actividade nun ambiente

de xestión de calidade, respectando a normativa ambiental e de seguridade laboral.

      En relación co anterior e coa imparable tendencia á globalización das relacións económicas, o emprego do inglés como lingua de intercambio

internacional é imprescindible e, xa que logo, convértese nun factor máis de esixencia para o persoal profesional da área administrativa, debido á

permanente xestión de documentos e de comunicacións.

     Perfil profesional do título.

     O perfil profesional do título de técnico en xestión administrativa determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias

profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de

Cualificacións Profesionais incluídas no título.

     Competencia xeral.

     A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e

fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos

de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección

ambiental.

     Orientacións pedagoxicas.

A formación do módulo Tratamento informático da información deben contribuír a alcanzar os obxectivos xerais b), d), e), p), q) e r) do ciclo

formativo e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b),c),k), m), e r).

Obxectivos xerais:

b) Analizar os documentos e as comunicacións que se utilizan na empresa e recoñecer a súa estrutura, os seus elementos e as súas

características, para a súa elaboración.

d) Analizar as posibilidades das aplicacións e dos equipamentos informáticos en relación coa eficacia do seu emprego no tratamento da

información, para elaborar documentos e comunicacións.
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e) Realizar documentos e comunicacións no formato característico e coas condicións de calidade correspondentes, aplicando as técnicas de

tratamento da información.

p) Identificar as normas de calidade e de seguridade, así como as de prevención de riscos laborais e ambientais, e recoñecer os factores de risco e

os parámetros de calidade, para aplicar os protocolos correspondentes no desenvolvemento do traballo.

q) Recoñecer as principais aplicacións informáticas de xestión para o seu uso habitual no desempeño da actividade administrativa.

r) Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo e identificar a súa achega ao proceso global para conseguir os obxectivos da produción.

Competencias profesionais, persoais e sociais:

a) Tramitar documentos e comunicacións internas ou externas nos circuítos de información da empresa.

b) Elaborar documentos e comunicacións a partir de ordes recibidas ou de información obtida.

c) Clasificar, rexistrar e arquivar comunicacións e documentos segundo as técnicas apropiadas e os parámetros establecidos na empresa.

k) Cumprir os obxectivos da produción, actuando conforme os principios de responsabilidade e mantendo unhas relacións profesionais adecuadas

cos membros do equipo de traballo.

m) Manter o espírito de innovación, de mellora dos procesos de produción e de actualización de coñecementos no ámbito do seu traballo.

r) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos.
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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. Procesamento de textos con técnicas mecanográficas. 82 30 X

2 Sistemas operativos e
instalacións de aplicacións.

Utilización de sistemas operativos e instalación e
actualización de aplicacións.

18 5 X X

3 Procesador de textos. Elaboración de documentos con procesadores de textos. 58 20 X

4 Follas de cálculo. Elaboración de documentos con follas de cálculo 58 20 X

5 Bases de datos. Manipulación de bases de datos ofimáticas. 58 10 X

6 Aplicacións para realizar
presentacións.

Elaborar presentacións multimedia utilizando aplicacións
específicas.

25 5 X

7 Internet, correo e axenda
electrónica.

Xestiona o correo e a axenda electrónica manexando
aplicacións específicas.

10 5 X X

8 Imaxe dixital e vídeo. Integra imaxes dixitais e secuencias de vídeo en documentos
de empresa.

10 5 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. 82

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. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Postura correcta ante o terminal. 1,011.1 Aprenden a manter a postura corporal correcta.

Coñecer a posta en marcha dun terminal informático. 1,022.1 Saber distinguir os diferentes compoñentes dun ordenador.

Correcta colocación dos dedos. 2,033.1 Utilizar coordinadamente as ringleiras do teclado.

Adquisición da destreza mecanográfica de escritura ao tacto. 69,044.1 Realizar exercicios de iniciación no teclado e escritura de palabras de
dificultade progresiva.

4.2 Copiar textos con prrecisión e velocidade controlada.

Presentación de documentos e correción de erros. 9,055.1 Correxir erros e aplicar normas de presentación.

82TOTAL

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 1 CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. LC.1 - Organización dos espazos de
traballo.

•

S 1 CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. LC.2 - Posición corporal.•

S 5 CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico. PE.1 - Colocación correcta dos dedos.•

S 3 CA1.4 Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as funcións de
posta en marcha do terminal informático.

LC.3 - Posta en marcha dun terminal•

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

LC.4 - Emprego correcto do teclado.•

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

LC.5 - Escritura ao tacto con dificultade
progresiva.

•

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

LC.6 - Escritura ao tacto con textos
diversos.

•

S 50 CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta
por minuto), coa axuda dun programa informático.

LC.7 - Exercicios de velocidade controlada
con precisión.

•

S 5 CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto. LC.8 - Presentación de documentos.•

S 5  CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos. LC.9 - Corrección de erros mecanográficos.•
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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)

1,0Postura correcta ante o
terminal. - Explicación da
colocación axeitada no
posto que ocupa ante o
terminal.

Explicación  da
colocación  axeitada no
posto que ocupa na
aula.

• Coñecer a postura
axeitada ante o
terminal.

• coñecer a postura
adecuada.

• Software: Mecasoft.• LC.1 - Organización dos
espazos de traballo.

•

LC.2 - Posición corporal.•

1,0Coñecer a posta en marcha
dun terminal informático. -
Funcionamento dun
terminal informático.

Explicar o
funcionamento dos
equipos.

• Saber poñer en marcha
o seu terminal.

• Poñer en
funcionamento o seu
terminal.

• Software: Mecasoft.• LC.3 - Posta en marcha
dun terminal

•

2,0Correcta colocación dos
dedos. - Saber colocar os
dedos correctamente en
cada unha das filas do
teclado.

Ensinar a colocación
dos dedos para
traballar co teclado
QWERTY.

• Colocación correcta
dos dedos no teclado.

• Colocar e pulsar
adecuadamente o
teclado.

• Software: Mecasoft.• LC.4 - Emprego correcto
do teclado.

•

PE.1 - Colocación
correcta dos dedos.

•

69,0Adquisición da destreza
mecanográfica de escritura
ao tacto. - Realizar
exercicios de precisión
mecanográfica e control de
velocidade.

Explicación do método
de mecanografía o
tacto ata controlalo
para alcanzar a
velocidade exixida.

• Coñecer os métodos de
mecanografía para
alcanzar a velocidade
exixida e manexarse
correctamente con
textos en distintos
idiomas.

• Aplica correctamente o
método coa velocidade
exixida en distintos
idiomas.

• Software: Mecasoft.• LC.5 - Escritura ao tacto
con dificultade
progresiva.

•

LC.6 - Escritura ao tacto
con textos diversos.

•

LC.7 - Exercicios de
velocidade controlada
con precisión.

•

9,0Presentación de
documentos e correción de
erros. - Corrección de erros
e rectificación de malos
hábitos adquiridos na
escritura.

Explicación da forma de
presentar un
documento e da
corrección do erros.

• Obter textos
correctamente
presentados e corrixir
erros.

• Texto correctamente
presentados e sen
erros.

• Software: Mecasoft,
Tratamento de textos.

• LC.8 - Presentación de
documentos.

•

LC.9 - Corrección de
erros mecanográficos.

•

82,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Sistemas operativos e instalacións de aplicacións. 18

4.2.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

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcións básicas e prestacións fundamentais dos distintos
sistemas operativos.

9,011.1 Determinar os sistemasde organización de ficheiros e cartafoles

1.2 Distinguir as funcións básicas dos sitemas operativos.

1.3 Diferenciar entre as aplicacións de xestión de ficheiros propios e o resto
da aplicacións.

1.4 Explicar as prestacións fundamentais do sistema operativo que permiten
a procura, o arquivo e manter a integridade e seguridade da información.

1.5 Manexar sistemas operativos monousuario e multiusuario.

Requisitos, procesos e configuración da intalación das
aplicacións informáticas.

9,022.1 Identificar os requisitos para a instalación.

2.2 Seguir todas as fases do proceso de instalación.

2.3 Configurar a aplicación.

18TOTAL

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 10 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 - Principios de organización dos
sistemas operativos.

•

S 15 CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de ficheiros e
cartafoles.

PE.2 - Funcións básicas dos sistemas
operativos.

•

S 10 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.3 - Diferenzas entre aplicacións de
xestión de ficheiros propios e o resto.

•

S 10 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.4 - Prestacións fundamentais dun
sistema operativo.

•

S 10 CA1.5 Manexáronse sistemas operativos monousuario e multiusuario. LC.1 - Manexo de sistemas operativos.•

N 5 CA2.1 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación. PE.5 - Requisitos mínimos e óptimos para o
funcionamento da aplicación.

•

S 10 CA2.2 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actualización. PE.6 - Fases do proceso de instalación e
actualización.

•

N 5 CA2.3 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación. TO.1 - Respectáronse as especificacións
técnicas.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA2.4 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos. LC.2 - Configuración das aplicacións.•

N 5 CA2.5 Documentáronse as incidencias e o resultado final. LC.3 - Control das incidencias.•

N 5 CA2.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático. LC.4 - Solución de problemas.•

N 5 CA2.7 Elimináronse e/ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento. LC.5 - Variación nos compoñentes da
instalación.

•

N 5 CA2.8 Respectáronse as licenzas de software. TO.2 - Respetaronse as licenzas.•

100TOTAL

4.2.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

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Funcións básicas e
prestacións fundamentais
dos distintos sistemas
operativos. - Funcións
básicas e aplicacións dos
sistemas operativos.

Explicación das
características
fundamentais e
utilidades dos sistemas
operativos.

•

Explicación da
organización dos
ficheiros e cartafoles, e
outras funcións básicas
do S.O.

•

Explicar a manerira de
compartir arquivos ou
cartafoles en
ordenadores
conectados en redes.

•

Coceñer as
características
dundamentais e
utilidades dos sistemas
operativos.

•

Creación de ficheiros e
cartafoles e realizar
outras tarefas co
sistema operativo.

•

Compartir arquivos e
cartafoles en rede.

•

Creación de ficheiros e
cartafoles.

•

Actividades resoltas.•

Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas.

•

LC.1 - Manexo de
sistemas operativos.

•

PE.1 - Principios de
organización dos
sistemas operativos.

•

PE.2 - Funcións básicas
dos sistemas operativos.

•

PE.3 - Diferenzas entre
aplicacións de xestión de
ficheiros propios e o
resto.

•

PE.4 - Prestacións
fundamentais dun
sistema operativo.

•

9,0Requisitos, procesos e
configuración da intalación
das aplicacións
informáticas. - Instala e
actualaliza aplicacións
informáticas relacionadas
coa tarefa administrativa.

Explicación dos
requisitos de software e
hardware e pasos para
o proceso de
instalación de
aplicacións.

•

Explicación das
distintas posibilidades
de configuración das
aplicacións.

•

Comprobar os
requisitos e realizar a
instalación de
aplicacións.

•

Realización da
configuración das
aplicacións.

•

Requisitos de
instalación
comprobados e
aplicacións instaladas e
configuradas dacordo
as necesidades.

• Aplicacións
informáticas.

• LC.2 - Configuración das
aplicacións.

•

LC.3 - Control das
incidencias.

•

LC.4 - Solución de
problemas.

•

LC.5 - Variación nos
compoñentes da
instalación.

•

PE.5 - Requisitos
mínimos e óptimos para
o funcionamento da
aplicación.

•

PE.6 - Fases do proceso
de instalación e
actualización.

•

TO.1 - Respectáronse as
especificacións técnicas.

•

TO.2 - Respetaronse as
licenzas.

•

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

N.º Título da UD Duración

3 Procesador de textos. 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Funcións básicas. Formatos de fonte, parágrafo e páxina. 10,011.1 Coñecer a interface e as funcións básicas dos procesadores de texto e
da autoedición.

Estructura dun documento: Seccións, estilos, encabezados e
táboas de contidos.

19,022.1 Identificar as características dun documento e redactalos coa destreza
adecuada, aplicando as normas de estructura.

Inserción de obxectos nun texto: táboas, imaxes, hipervínculos
etc.

20,033.1 Integrar obxectos, gráficos, follas de cálculo, táboas, hiperligazóns etc.

Realización de patróns, formularios e combinación de
documentos.

5,044.1 Confeccionar patróns adaptados e combinar documentos.

Definición de idiomas e emprego de ferramentas de corrección
ortográfica.

2,055.1 Detectar e corrixir os erros cometidos.

Realización de macros para tarefas repetitivas. 1,066.1 Crear macros.

Realización de accións para gardar, recuperar información,
traballar en grupo e protexer os documentos.

1,077.1 Gardar e recuperar a información, traballar en grupo e establecer criterios
de seguridade.

58TOTAL

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 (%)

N 5 CA4.1 Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos dos procesadores de
textos e da autoedición.

LC.1 - Utilización de función e prestacións
dos procesadores de textos.

•

S 10 CA4.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento. PE.1 - Características de cada tipo de
documento.

•

S 10 CA4.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as normas de
estrutura.

PE.2 - Realización de documentos de texto.•

S 10 CA4.4 Utilizáronse diversos tipos de estilos. OU.1 - Proba práctica de estilos.•

S 20 CA4.5 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo. OU.2 - Proba práctica de documentos
administrativo tipo.

•

S 30 CA4.6 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc. OU.3 - Proba práctica de integración de
obxectos, gráficos, táboas etc.

•

N 5 CA4.7 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. LC.2 - Detección e corrección de erros.•

N 2 CA4.8 Recuperouse e utilizouse a información almacenada. LC.3 - Recuperación de información
almacenada.

•

N 3 CA4.9 Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade,
integridade e confidencialidade dos datos.

LC.4 - Utilización de normas de seguridade
e confidencialidade.

•

N 3  CA4.10 Traballouse en grupo comparando documentos e versións, verificación de
cambios, etc.

LC.5 - Traballo en grupo•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 2  CA4.11 Elaboráronse macros adaptadas aos documentos administrativos. LC.6 - Elaboración de macros.•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 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.

 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.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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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)

10,0Funcións básicas. Formatos
de fonte, parágrafo e
páxina.  - Nun texto
proposto dar formato.

Explicación dos
distintos xeitos de
selección, copiado e
borrado de texto así
como dos distintos
formatos de carácter e
de parágrafo.

•

Explicación da
utilización de formato
de viñetas, numeración,
esquema numerado,
bordes, sombreados e
tabuladores.

•

Explicación sobre
tamaño e orientación
de papel, modificación
de marxes e creación
de texto en columnas.

•

Copiar un texto e
realizar as funcións de
selección, copiado,
desprazamento e
borrado así como dar
formato fe carácter e de
parágrafo.

•

Copiar un texto e
empregar as funcións
de formato de viñetas,
numeración, esquema
numerado, bordes,
sombreados e
tabuladores.

•

Copiar un texto e
modificar as marxes, a
orientación da páxina,
establecer texto en
columnas e poñer
bordes de páxina.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• LC.1 - Utilización de
función e prestacións
dos procesadores de
textos.

•

19,0Estructura dun documento:
Seccións, estilos,
encabezados e táboas de
contidos. - Estructurar un
texto empregando estilos,
encabezados e pes de
páxina e índices e táboas
de contido.

Explicación sobre a
utilidade de crear
seccións e
encabezados e pes de
páxina.

•

Explicación sobre o
emprego dos estilos
predifinidos e creacción
doutros novos así como
o establecemento de
índices e táboas de
contido.

•

Crear seccións e
encabezados e pes nun
documento de texto.

•

Copiar un texto e
empregar os estilos
predifinidos e crear
estilos propios.

•

Crear índices e táboas
de contido.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• OU.1 - Proba práctica de
estilos.

•

PE.1 - Características de
cada tipo de documento.

•

PE.2 - Realización de
documentos de texto.

•

20,0Inserción de obxectos nun
texto: táboas, imaxes,
hipervínculos etc. - Nun
texto proposto inserir
táboas, imaxes, cadros de
texto, wordart e autoformas.

Explicación do xeito de
inserir obxectos e a súa
relación entre eles co
texto así como das
modificacións de
formato, das imaxes e
obxectos inseridos.

•

Explicación da forma de
crear táboas mediante
o menú táboas ou a
ferramenta de debuxar
táboa.

•

Explicación das
ferramentas de edición
de táboas: inserir,
eliminar e modificar
tamaños de filas e
columnas, combinación
de celdas, aliñación e
dirección do texto nas
celas etc.

•

Inserir imaxes
prediseñadas e dende
arquivo e modificar o
seu aspecto e a súa
relación co texto.

•

Crear táboas con
distintos números de
filas e columnas das
dúas formas explicadas
e modificar o seu
aspecto empregando
as ferramentas de
edición e formato.

•

Inserir autoformas,
cadros de texto,
wordarts e modificar
fondo, contorno, cor e
forma. Traballar con
distintos obxectos
agrupandoos e
desagrupandoos.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• OU.3 - Proba práctica de
integración de obxectos,
gráficos, táboas etc.

•

5,0Realización de patróns,
formularios e combinación
de documentos. - Combinar
documentos para realizar
circulares e obter etiquetas.

Explicación sobre a
importancia de
combinar documentos,
etiquetas e sobres e
realización de
formularios e patróns
de documentos.

• Elaborar documentos
nos que se combinen
distintos documentos,
etiquetas e sobres e
realizar formularios e
patróns de
documentos.

• Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• OU.2 - Proba práctica de
documentos
administrativo tipo.

•

2,0Definición de idiomas e
emprego de ferramentas de
corrección ortográfica. -
Empregar as funcións de
corrección ortográfica e
gramatical, autocorrección
e definir idioma.

Explicación sobre a
utilización das
ferramentas de
corrección de textos e
definición de idioma.

• Utilización das funcións
de definición de idioma,
revisión ortográfica,
gramatical e
autocorrección.

• Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas. E textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• LC.2 - Detección e
corrección de erros.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Realización de macros para
tarefas repetitivas. -
Elaborar macros para evitar
tarefas repetitivas.

Explicación do deseño
e creación de macros.

• Realización de macros
sinxelas.

• Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas. E textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• LC.6 - Elaboración de
macros.

•

1,0Realización de accións para
gardar, recuperar
información, traballar en
grupo e protexer os
documentos. - Gárdase e
recupérase a información, e
establecense criterios de
seguridade para manter a
integridade e
confidencialidade dos
datos.

Explicación das accións
de gardar, recuperar
información e protexer
documentos.

• Realización de tarefas
de gardas, recuperar
información e protexer
documentos.

• Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas. E textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• LC.3 - Recuperación de
información almacenada.

•

LC.4 - Utilización de
normas de seguridade e
confidencialidade.

•

LC.5 - Traballo en grupo•

58,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Follas de cálculo. 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Operarións básicas nunha folla de cálculo. 5,011.1 Deseñar follas de cáculol

Utilización de fórmulas e funcións. 21,022.1 Aplicar fórmulas e funcións.

Creación e modificación de gráficos, utilización de patróns e
asistentes.

9,033.1 Xerar táboas dinámicas e crear e modificar gráficos de diferentes tipos.

3.2 Empregar patróns e asistentes.

Creación de follas de cálculo para realizar tarefas
administrativas. Impresión, exportación e importación.

14,044.1 Crear follas de cálculo como apoio as tarefas administrativas.

4.2 Imprimir e exportar e importar follas de cálculo.

Realización de macros. 2,055.1 Empregar macros para documentos e patróns.

Utilización da folla de cálculo como base de datos e creación
de formularios.

6,066.1 Utilizar a folla de cálculo como base de datos: formularios, listaxes, filtros
e protección de datos.

Traballo en grupo. 1,077.1 Traballar en grupo cumprindo as normas de seguridade e integridade da
información.

58TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Utilizáronse diversos tipos de estilos. OU.1 - Proba práctica sobre estilos.•

S 20 CA3.2 Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros. OU.2 - Proba práctica sobre diversos tipos
de datos,referencias a celas etc.

•

S 25 CA3.3 Aplicáronse fórmulas e funcións. OU.3 - Proba práctica de fórmulas e
funcións.

•

S 10 CA3.4 Xeráronse táboas dinámicas e modificáronse gráficos de diferentes tipos. OU.4 - Proba práctica de gráficos.•

N 5 CA3.5 Empregáronse patróns e asistentes. LC.1 - Empregar patróns e asistentes.•

N 5 CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns. LC.2 - Empregar macros.•

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

LC.3 - Importáronse e exportáronse follas
de cálculo.

•

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

OU.5 - Proba práctica de formularios,
creación de listas etc.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

LC.4 - Manexo de aplicacións e periféricos.•

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

LC.5 - Traballo en grupo.•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 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.).

4.4.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)

5,0Operarións básicas nunha
folla de cálculo. -
Introducción do deseño e
uso dunha folla de cálculo.

EXplicación do entorno
de traballo nunha folla
de cálculo.

•

Explicación da
introducción dos
distintos tipos de datos
e das operacións de
copiado, autoenchido e
series.

•

Explicación da
utilización de formato
de cela, bordes e
sombreados, estilos e
formatos condicionais.

•

Abre, cerra, garda e
organiza libros e follas
de cálculo.

•

Realiza exercicios
introducindo distintos
tipos de datos,
seleccionando rangos,
empregando series e
opción de autoenchido.

•

Da formato a folla de
cálculo empregando
bordes e sombreados e
formatos condicionais.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• OU.1 - Proba práctica
sobre estilos.

•

OU.2 - Proba práctica
sobre diversos tipos de
datos,referencias a celas
etc.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

21,0Utilización de fórmulas e
funcións. - Aplicación de
fórmulas e funcións.

Explicación do xeito de
realizar operacións cos
datos das celas e
relacionar datos de
distintas follas.

•

Explicación do
concepto de referencias
relativas e absolutas.

•

Explicación das
funcións básicas
matemáticas
estatisticas e de fecha.

•

Explicación da
utilización de funcións
lóxicas e de búsqueda.

•

Realiza operacións
matemáticas básicas
con celas e follas.

•

Realiza exercicios
empregando fórmulas
con referencias
relativas e absolutas.

•

Realiza exercicios con
funcións matemáticas
estatisticas e de fecha.

•

Realiza exercicios con
funcións lóxicas e de
búsqueda.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• OU.3 - Proba práctica de
fórmulas e funcións.

•

9,0Creación e modificación de
gráficos, utilización de
patróns e asistentes. -
Empregar gráficos, patróns
e asistentes.

Explicación dos
distintos tipos de
gráficos, proceso de
creación, modificación
e ferramentas de
edición.

•

Explicación da
aplicación de patróns e
asistentes.

•

Crea gráficos a partir
de táboas empregando
as ferramentas de
edición para realizar
modificacións no seu
aspecto.

•

Aplicar distintos patróns
e utilizar asistentes.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• LC.1 - Empregar patróns
e asistentes.

•

OU.4 - Proba práctica de
gráficos.

•

14,0Creación de follas de
cálculo para realizar tarefas
administrativas. Impresión,
exportación e importación. -
Realizar tarefas
administrativas con follas
de cálculo.

Explicación para
realización de diversos
documentos de apoio
ao traballo
administrativo.

•

Explicación de como se
importan e exportan
follas de cálculo,
creación de áreas de
impresión,
configuración de páxina
e obtención de títulos.

•

Diseñar follas de
cálculo para facturas,
cadros de control de
existencias etc.

•

Importar e exportar
datos dende outras
aplicacións e imprimir
follas de cálculo con
títulos.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• LC.3 - Importáronse e
exportáronse follas de
cálculo.

•

LC.4 - Manexo de
aplicacións e periféricos.

•

2,0Realización de macros. -
Realizar macros.

Explicación da utilidade
e realización de
macros.

• Aplicar macros.• Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• LC.2 - Empregar macros.•

6,0Utilización da folla de
cálculo como base de datos
e creación de formularios. -
Emprego da folla de cálculo
como base de datos.

Explicación da
utilización da folla de
cálculo como base de
datos para a filtración,
validación de datos e
para o emprego de
controles de
formularios.

• Ordenar listas, crear
filtros, listas de
validación e formularios
con controles.

• Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Aplicacións
informáticas .Textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• OU.5 - Proba práctica de
formularios, creación de
listas etc.

•

1,0Traballo en grupo. -
Traballo en grupo.

Explicación da forma de
compartir datos para o
traballo en grupo.

• Traballar en grupo.• Follas de cálculo con
aportación dos distintos
membros do grupo.

• Equipo informático con
follas de cáculo
conectados en rede.

• LC.5 - Traballo en grupo.•

58,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Bases de datos. 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As bases de datos relacionais. 6,011.1 Identificar as funcións e os elementos das bases de datos.

Creación e traballo con unha base de datos. 25,022.1 Elaborar unha base de datos, relacionar táboas se traballar con rexistros.

Consultas, formularios e informes. 25,033.1 Realizar consultas.

3.2 Realizar formularios.

3.3 Realizar informes.

Realización de macros. 2,044.1 Aplicar macros en operacións repetitivas.

58TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA5.1 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais. PE.1 - Elementos das bases de datos.•

S 30 CA5.2 Creáronse bases de datos ofimáticas. OU.1 - Proba práctica dunha base de datos.•

S 10 CA5.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (inserir, modificar e eliminar rexistros). LC.1 - Utilización das táboas.•

S 30 CA5.4 Utilizáronse asistentes na creación de táboas e consultas, formularios e informes. OU.2 - Proba práctica na creación de táboas
e consultas.

•

S 10 CA5.5 Realizáronse procuras e filtraxes sobre a información almacenada. OU.3 - Proba práctica de filtros.•

N 10 CA5.6 Aplicáronse macros en operacións repetitivas. LC.2 - Utilización das macros.•

100TOTAL

4.5.e) Contidos

Contidos

 Elementos das bases de datos relacionais.

 Creación de bases de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Manexo de asistentes.

 Procura e filtrado da información.

 Deseño e creación de macros.

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)

6,0As bases de datos
relacionais. - Introducción
as bases de datos.

Introducir os
fundamentos das bases
de datos relacionais e
identificar os seus
principais elementos:
táboas, campo chave,
rexistros, campos e
relacións.

• Deseñar unha base de
datos sinxela.

• Deseño de base de
datos.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas con bases
de datos, conectados
en rede.

•

PE.1 - Elementos das
bases de datos.

•

25,0Creación e traballo con
unha base de datos. - Crear
unha base de datos.

Explicar como crear
unha base de datos
relacional e como
asignar as táboas os
tipos de datos
adecuados.

•

Explicación da
creación, modificación
e eliminación de
rexistros.

•

Explicar a realización
de procuras
empregando filtros nas
táboas.

•

Realizar exercicios de
creación de base de
datos e traballo con
rexistros.

•

Traballar con rexistros
realizando
modificacións e
eliminacións.

•

Realizar exercicios de
busca e filtraxe da
información introducida.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas con bases
de datos, conectados
en rede.

•

LC.1 - Utilización das
táboas.

•

OU.1 - Proba práctica
dunha base de datos.

•

OU.3 - Proba práctica de
filtros.

•

25,0Consultas, formularios e
informes. - Diseñar
consultas, formularios e
informes.

Explicar os conceptos
fundamentais das
bases de datos
relacionais.

•

Explicar como realizar
os distintos tipos de
consultas.

•

Explicar como crear
formularios para a
introdución de datos
coa axuda do asistente.

•

Explicación de informes
utilizando o asistente.

•

Establecer as relacións
correctas entre as
táboas.

•

Realizar exercicios con
consultas de selección,
de acción de táboas de
referencias cruzadas e
consultas con
parámetros.

•

Realizar exercicios de
creación de formularios
empregando cadros
combinados e
modificando o formato.

•

Realizar exercicios de
creación de informes
utilizando o asistente.

•

Documentos onde se
realizaron as funcións
as que se refire a
actividade.

• Material facilitado polo
profesor.

•

Aplicacións
informáticas con bases
de datos, conectados
en rede.

•

OU.2 - Proba práctica na
creación de táboas e
consultas.

•

2,0Realización de macros. -
Elaborar macros para
documentos.

Explicación da utilidade
e realización de
macros.

• Aplicar macros.• Macros nas bases de
datos.

• Aplicacións
informáticas. E textos
con instruccións das
tarefas a realizar.

• LC.2 - Utilización das
macros.

•

58,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Aplicacións para realizar presentacións. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora presentacións multimedia utilizando aplicacións específicas. SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Uso das presentacións. 2,011.1 Identificar as opcións básicas das presentacións .

Deseño das diapositivas. 4,022.1 Recoñecer os tipos de vista asociados a unha presentación.

2.2 Dar formato e coñecer as normas básicas de composición e deseño.

Animación nas diapositivas e transicións. 4,033.1 Aplicar animacións.

Cración de presentacións. 15,044.1 Crear presentacións.

4.2 Importar e exportar presentacións e crear macros.

4.3 Utilizar periféricos e aplicar métodos interactivos nas presentacións.

25TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA2.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións. PE.1 - Opcións básicas das aplicacións de
presentacións.

•

S 5 CA2.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación. PE.2 - Tipos de vista asociados a unha
presentación.

•

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

OU.1 - Proba práctica de composición,
deseño e uso do cor.

•

S 20 CA2.4 Deseñáronse patróns de presentacións. OU.2 - Proba práctica de deseño de patróns
de presentacións.

•

S 20 CA2.5 Creáronse presentacións. OU.3 - Proba práctica de creación de
presentacións.

•

N 5 CA2.6 Importáronse e exportáronse presentacións. LC.1 - Importación e exportación de
presentacións.

•

N 5 CA2.7 Deseñáronse e creáronse macros. LC.2 - Deseño e creación de macros.•

N 5 CA2.8 Utilizáronse periféricos para executar presentacións. LC.3 - Utilización de periféricos.•

S 10 CA2.9 Aplicáronse métodos interactivos nas presentacións. OU.4 - Proba práctica de métodos
interactivos nas presentacións.

•

100TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.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.

4.6.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)

2,0Uso das presentacións. -
Elaboracións de
presentacións.

Explicación sobre a
importancia das
presentacións e a súa
estructura para imaxe
corporativa da
empresa. Mostrará
distintos exemplos de
presentacións.

• Coñecer a utilidade das
presentacións.

• Ver presentacións.• Equipos informáticos
con programas de
presentacións.
Proxector.

•

Material facilitado polo
profesor.

•

PE.1 - Opcións básicas
das aplicacións de
presentacións.

•

4,0Deseño das diapositivas. -
Vistas e deseño das
diapositivas.

Explicación sobre os
distintos elementos a
incorporar nunha
diapositiva: fondo,
imaxes, texto, gráficos,
arquivo de son e vídeo
etc.

•

Explicación das
distintas vistas das
presentacións.

•

Realizar exercicos
dando formato e
inserindo obxectos
nunha diapositiva.

• Diapositivas con
formato.

• Equipos informáticos
con programas de
presentacións.
Proxector.

•

Material facilitado polo
profesor.

•

OU.1 - Proba práctica de
composición, deseño e
uso do cor.

•

PE.2 - Tipos de vista
asociados a unha
presentación.

•

4,0Animación nas diapositivas
e transicións. - Edición de
diapositivas.

Explicación de como
realizar efectos entre os
distintos elementos
dunha diapositiva e a
súa sincronicación así
como dos efectos de
transición entre
diapositivas.

• Crear efectos na
diapositiva e nas
transicións entre
diapositivas.

• Presentacións con
efectos.

• Equipos informáticos
con programas de
presentacións.
Proxector.

•

Material facilitado polo
profesor.

•

OU.4 - Proba práctica de
métodos interactivos nas
presentacións.

•
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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)

15,0Cración de presentacións. -
Creación de presentacións.

Explicación do emprego
de patróns e como
darlle un fondo musical
a presentación.

•

Explicar a conexión a
distintos periféricos, a
importancia da
exposición asociada a
presentación e a
posibilidade de importar
e exportar as
presentacións entre
distintas aplicacións.

•

Empregar patróns para
crear presentacións e
realizar presentacións
con fondo musical

•

Realizar unha
presentación ante a
clase.

•

Exposición
empregando
presentacións.

• Equipos informáticos
con programas de
presentacións.
Proxector.

•

Material facilitado polo
profesor.

•

LC.1 - Importación e
exportación de
presentacións.

•

LC.2 - Deseño e
creación de macros.

•

LC.3 - Utilización de
periféricos.

•

OU.2 - Proba práctica de
deseño de patróns de
presentacións.

•

OU.3 - Proba práctica de
creación de
presentacións.

•

25,0TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Internet, correo e axenda electrónica. 10

4.7.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

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Utilización de navegadores e ferramentas Web para a
empresa.

4,011.1 Identificar os aspectos básicos de internet e utilizar as ferramentas de
navegación.

1.2 Identificar diversas aplicacións de internet para a empresa.

A seguridade en internet. 1,022.1 Aplicar as medidas de seguridade necesarias.

Contas de correo electrònico. 1,033.1 Identificar diversos tipos de contas de correo electrónico e describir os
seus elementos.

Configuración e xestión do correo electrónico. 3,044.1 Configurar as contas de correo electrónico.

4.2 Xestionar o correo electrónico.

 Axenda electrónica. 1,055.1 Traballar con axenda electrónica e sincronizala con dispositivos móbiles.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 5 CA3.1 Identificáronse os aspectos básicos de internet. PE.1 - Aspectos básicos de internet.•

N 5 CA3.2 Utilizáronse ferramentas de navegación. LC.1 - Utilización das ferramentas.•

S 10 CA3.3 Identificáronse diversas aplicacións de internet para a empresa. PE.2 - Utilización de aplicacións de internet
na empresa.

•

N 5 CA3.4 Aplicáronse as medidas de seguridade necesarias. LC.2 - Aplicación das medidas de
seguridade.

•

S 10 CA4.1 Identificáronse diversos tipos de contas de correo electrónico. PE.3 - Tipos de contas de correo
electrónico.

•

S 10 CA4.2 Describíronse os elementos dun correo electrónico. PE.4 - Elementos dun correo electrónico.•

N 5 CA4.3 Analizáronse as necesidades básicas de xestión do correo e da axenda electrónica. LC.3 - Xentión do correo e da axenda.•

N 5 CA4.4 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos. LC.4 - Configuración das contas de correo.•

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

LC.5 - Sincronización e conexión de equipos
informáticos con dispositivos móbiles.

•
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Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA4.6 Operouse co caderno de enderezos. LC.6 - Utilización do caderno de enderezos.•

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

OU.1 - Proba práctica da xestión do correo
electrónico.

•

S 10 CA4.8 Identificáronse diversos métodos de sinaturas corporativas. PE.5 - Métodos de sinaturas corporativas.•

N 5 CA4.9 Subscribiuse a grupos de noticias relacionados coa economía e administración. LC.7 - Subscrición a grupos de noticias.•

N 5  CA4.10 Utilizáronse opcións de axenda electrónica. LC.8 - Utlización das opcións de axenda
electrónica.

•

N 5  CA4.11 Utilizáronse manuais de asistencia ao usuario. LC.9 - Utilización de manuais de asistencia
ao usuario.

•

100TOTAL

4.7.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.

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

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

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)
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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)

4,0Utilización de navegadores
e ferramentas Web para a
empresa. - Xestión de
internet.

Explicación sobre
nocións básicas de
internet, distintos
navegadores e
utilización de criterios
de búsqueda avanzada.

•

Explicación da
identificación de
diversas aplicacións de
internet para a
empresa: melloras nos
procesos de negocios,
xestión de proveedores
etc. clientesetc

•

Realiza búsqueda de
información na rede
sobre internet, os
distintos navegadores e
búsquedas avanzadas
aplicando filtros.

•

Utiliza as aplicacións de
internet na empresa.

•

Traballos sobre internet
e resultados de
búsquedas.

• Equipo infomático con
acceso a internet.

• LC.1 - Utilización das
ferramentas.

•

PE.1 - Aspectos básicos
de internet.

•

PE.2 - Utilización de
aplicacións de internet
na empresa.

•

1,0A seguridade en internet. -
Medidas de seguridade en
internet.

Explicación da
importancia da
seguridade en internet.

• Configurar antivirus e
cortalumes.

• Antivirus e cortalumes
cofigurados.

• Equipo infomático con
acceso a internet.

• LC.2 - Aplicación das
medidas de seguridade.

•

1,0Contas de correo
electrònico. - Utilización das
contas de correo
electrónico.

Explicación do
elementos e das
distintas opcións de
contas de correo.

• Crear unha conta de
correo.

• Conta de correo
electrónico creada.

• Equipo infomático con
acceso a internet.

• PE.3 - Tipos de contas
de correo electrónico.

•

PE.4 - Elementos dun
correo electrónico.

•

3,0Configuración e xestión do
correo electrónico. -
Manexo do correo
electrónico.

Explicación da
configuración e xestión
dunha conta de correo
electrónico.

• Configura e utiliza unha
conta de correo
electrónico.

• Correos electrónicos
enviados e recibidos.

• Equipo infomático con
acceso a internet.

• LC.3 - Xentión do correo
e da axenda.

•

LC.4 - Configuración das
contas de correo.

•

LC.6 - Utilización do
caderno de enderezos.

•

LC.7 - Subscrición a
grupos de noticias.

•

OU.1 - Proba práctica da
xestión do correo
electrónico.

•

PE.5 - Métodos de
sinaturas corporativas.

•

1,0 Axenda electrónica. -
Xestión da axenda
electrónica.

Explicación da axenda
con Outlook.

•

Explicación da
sincronización con
dispositivos móbiles.

•

Configura e utiliza o
calendario para
establecer tarefas e
citas con Microsoft
Outlook.

•

Realizar a
sincronización con
dispositivos móbiles.

•

Eventos rexistrados na
axenda electrónica e
eventos sincronizados
con dispositivos
móbiles.

• Equipo infomático con
acceso a internet.

• LC.3 - Xentión do correo
e da axenda.

•

LC.5 - Sincronización e
conexión de equipos
informáticos con
dispositivos móbiles.

•

LC.8 - Utlización das
opcións de axenda
electrónica.

•

LC.9 - Utilización de
manuais de asistencia ao
usuario.

•

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

N.º Título da UD Duración

8 Imaxe dixital e vídeo. 10

4.8.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

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Formato de imaxes, modificación e retoque fotográfico. 6,011.1 Coñecer os distintos formatos de imaxes.

1.2 Empregar software de tratamento de imaxes.

Manipulación de vídeos. 4,022.1 Coñecer os distintos formatos de vídeo e audio.

2.2 Empregas software de tratamento de vídeo.

10TOTAL

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

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Analizáronse os formatos de imaxes. PE.1 - Formatos de imaxes.•

N 5 CA1.2 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos. LC.1 - Captación de imaxes con periféricos.•

N 5 CA1.3 Traballouse con imaxes a diferentes resolucións, segundo a súa finalidade. LC.2 - Traballo con imaxes.•

S 15 CA1.4 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos. OU.1 - Proba práctica de importación e
exportación de imaxes.

•

S 15 CA1.5 Analizáronse os tipos de formatos e códecs máis empregados. PE.2 - Tipos de formatos e códecs máis
empregados.

•

N 5 CA1.6 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo e audio. LC.3 - Importación e exportación de vídeos.•

N 5 CA1.7 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos adecuados. LC.4 - Captura de secuencias de vídeo.•

S 10 CA1.8 Recoñecéronse os elementos dunha secuencia de vídeo. PE.3 - Elementos dunha secuencia de
vídeo.

•

S 20 CA1.9 Elaboráronse guías básicas de tratamento de imaxes e vídeo. OU.2 - Proba práctica de elaboración de
guías básicas.

•

N 5  CA1.10 Investigáronse novas ferramentas e opcións de programas audiovisuais. LC.5 - Búsqueda de  información sobre
novas ferramentas.

•

100TOTAL

4.8.e) Contidos

- 25 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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.

4.8.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)

6,0Formato de imaxes,
modificación e retoque
fotográfico. - Traballar con
imaxes.

Explicación das
características dos
diferentes formatos de
imaxes.

•

Explicación dos pasos
do proceso de
obtención da imaxes
con periféricos.

•

Presentación de titoriais
de manipulación e
retoque fotográfico.

•

Abriran a mesma imaxe
de distintos formatos
para comprobar as
diferenzas en peso e
resolución.

•

Obterán imaxes dende
un scanner, cámara
fotográfica.

•

Traballarán con imaxes
a distintas resolucións
realizando tarefas
básicas de retoque
fotográfico e axuste de
cor.

•

Imaxes con distintos
formatos.

•

Imaxes obtidas con
periféricos.

•

Imaxes modificadas
con software
específico.

•

Equipo infomático con
acceso a internet.

•

Scanner e cámara
fotográfica.

•

LC.1 - Captación de
imaxes con periféricos.

•

LC.2 - Traballo con
imaxes.

•

OU.1 - Proba práctica de
importación e
exportación de imaxes.

•

PE.1 - Formatos de
imaxes.

•

4,0Manipulación de vídeos. -
Formato de vídeo e audio e
a súa edición.

Explicación dos
diferentes tipos de
formatos de audio e
vídeo.

•

Explicación da
utilización de
aplicacións de  captura
e edición de vídeo e
presentación de
titoriais.

•

Reproducirán vídeos
con distintos formatos.

•

Realizarán capturas de
secuencias de vídeo e
funcións básicas de
edición

•

Arquivos de vídeo con
distintos formatos.

• Equipo infomático con
acceso a internet.

•

Proxector.•

LC.3 - Importación e
exportación de vídeos.

•

LC.4 - Captura de
secuencias de vídeo.

•

LC.5 - Búsqueda de
información sobre novas
ferramentas.

•

OU.2 - Proba práctica de
elaboración de guías
básicas.

•

PE.2 - Tipos de formatos
e códecs máis
empregados.

•

PE.3 - Elementos dunha
secuencia de vídeo.

•

10,0TOTAL

- 26 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

MÍNIMOS EXIXIBLES

 Unidade formativa 1: operatoria de teclados

Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas.

o Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación.

o Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e en táboas sinxelas.

o Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas

propias e en linguas estranxeiras.

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

Unidade formativa 2: ofimática

Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando

recursos.

o 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.

o Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión de ficheiros e cartafoles.

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

o Explicáronse as prestacións fundamentais do sistema operativo que permiten procurar, arquivar e manter a seguranza, a integridade e a

confidencialidade da información.

o Manexáronse sistemas operativos monousuario e multiusuario.

o Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actualización.

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

o Utilizáronse diversos tipos de estilos.

o Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

o Aplicáronse fórmulas e funcións.

o Xeráronse táboas dinámicas e modificáronse gráficos de diferentes tipos.

o Utilizouse a folla de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtraxe, protección e ordenación de datos.

Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de textos tipo.

o Identificáronse as características de cada tipo de documento.

o Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando as normas de estrutura.

o Utilizáronse diversos tipos de estilos.

o Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo.

o Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.

Realiza operacións de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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o Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais.

o Creáronse bases de datos ofimáticas.

o Utilizáronse as táboas da base de datos (inserir, modificar e eliminar rexistros).

o Utilizáronse asistentes na creación de táboas e consultas, formularios e informes.

o Realizáronse procuras e filtraxes sobre a información almacenada.

Unidade formativa 3: multimedia

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

o Analizáronse os formatos de imaxes.

o Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

o Analizáronse os tipos de formatos e códecs máis empregados.

o Recoñecéronse os elementos dunha secuencia de vídeo.

o Elaboráronse guías básicas de tratamento de imaxes e vídeo.

Elabora presentacións multimedia utilizando aplicacións específicas.

o Aplicáronse e recoñecéronse a tipografía e as normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

o Deseñáronse patróns de presentacións.

o Creáronse presentacións.

o Aplicáronse métodos interactivos nas presentacións.

Xestiona a rede internet, manexando diferentes navegadores.

o Identificáronse diversas aplicacións de internet para a empresa.

Xestiona o correo e a axenda electrónica manexando aplicacións especificas.

o Identificáronse diversos tipos de contas de correo electrónico.

o Describíronse os elementos dun correo electrónico.

o Traballouse con todas as opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

o Identificáronse diversos métodos de sinaturas corporativas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe realizárase de forma continua e personalizada. A valoración das aprendizaxes do alumnado farase

tomando como referencia os criterios que anteceden nesta programación. O nivel de cumprimento será medido con relación aos resultados de

aprendizaxe do ciclo formativo.

A cualificación das avaliacións parciais de cada trimestre obterase considerando os seguintes aspectos avaliables:

- A cualificación das actividades prácticas avaliables que se realicen na aula durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe será dun 40% (nota

global máxima de 4 puntos sobre 10).

- A cualificación da proba escrita baseada na resolución de supostos teóricos, prácticos ou mixtos constituirá o 30% (nota global máxima de 3

puntos sobre 10).

- A cualificación obtida coa operatoria de teclados constituirá o 30% restante (nota global máxima de 3 puntos sobre 10). A nota desta parte estará

baseada, ademáis das ppm alcanzadas, na progresión e mellora do alumnado en canto á mecanografía ao longo do trimestre avaliable. No terceiro

trimestre, para superar a mesma, o alumnado deberá alcanzar as 350 ppm, cun máximo dun erro por minuto.
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Para superar cada unha das partes esíxese unha nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada unha delas.

A nota final do módulo será a media aritmética da nota dos tres trimestres, sendo necesario ter superadas cada unha das avaliacións para o

cálculo da mesma.

En cada proba o alumnado será informado da calibración de cada cuestión.

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

Para o alumno que teña o módulo pendente, logo de realizada a terceira avaliación parcial, realizarase un informe de avaliación individualizado que

servirá de base para o deseño das correspondentes activades de recuperación, que se impartirán entre a data da terceira avaliación parcial e a

data da avaliación final. As actividades de recuperación , deste módulo realizarase nun periódo non superior a tres semanas (DOGA, nº 136-15 de

xullo, 2011)

Se o finalizar o curso, ou a duración do módulo, o alumno/a non acadou os obxetivos mínimos esixidos, planificaránselle actividades de

recuperación ó longo do curso seguinte ou ben durante o periódo de tempo no que os seus compañeiros está a facer a FCT.

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

Os alumnos que perdesen o dereito de avaliación contínua, por razón de inasistencia reiterada, de tal maneira que non sexa posible utilizar os

instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terán dereito a realizar unha proba extraordinaria, previa a avaliación final.

O número de faltas que implica a perda do dereito de avaliación contínua nun determinado módulo, será do 10% da sua duración total (art. 25 da

orde 12 de xullo 2011)

O devandito alumnado non terá dereito a realizalas correspondentes actividades de recuperación para este módulo, a que se refiren os artigos

29.3, 31.4 e 34.3 da mancionada orde 12 de xullo.

A proba extraordinaria de avaliación, será de carácter obxectivo: sobre toda a programación do módulo. Para estes alumnos a nota final formarase

únicamente coa nota desta proba obxectiva e deberá ser 5 ou superior para superar o módulo (expresada con números enteriros, redondeada a

unidade máis próxima)

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

.

O departamento da familia de administración e xestión realizará cunha frecuencia mensual, unha reunión para o seguimento da programación de

cada módulo. Na devandita reunión reflectirase o grado de cumprimento con respecto a programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións. a programación será revisada o inicio de cada curso académico

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

        A avaliación inicial  realizarase no primeiro mes do curso eterá por obxecto coñecer as características e a formación de cada alumna e

alumno, así como as súas capacidades, e servirá para orientar e situar ó alumnado en relación co seu perfil profesional correspondente.
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        A través da avaliación inicial procurarase detectar os problemas de aprendizaxe concretos que presenta o alumnado. Unha vez detectadas

posibles necesidades de apoio educativo, poranse en marcha medidas ordinarias ou extraordinarias de atención á diversidade, segundo proceda

en cada caso concreto (asesorados polo departamento de orientación).

        Os instrumentos empregados para realizar este diagnóstico son :

         Proba test.

         Calquera outra proba que permita identificar os seus coñecementos.

Esta proba unha vez correxida non levará consigo unha cualificación.

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

           Dependendo dos contidos que se desenvolvan, realizaranse diferentes actividades individuais e en grupo, para que os alumnos/as

reflexionen sobre a necesidade e a utilidade da información ata que adquiran as destrezas necesarias para o seu manexo.

           A atención específica a este alumnado ten por finalidade que estes alumnos poidan alcanzar o máximo desenvolvemento posible das súas

capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado.

           En xeral, proporanse actividades de reforzo, repaso e profundización segundo as necesidades de cada alumno/a e adaptarase o ritmo de

exposición dos novos conceptos. Utilizaranse metodoloxías diversas e adaptadas a realidade e o entorno no que viven os alumnos/as para que lles

sexa máis fácil asimilalos.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

         Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos ( xustiza, solidariedade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

         A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.

         Os valores que favorecen a madurez intelectual e humana dos alumnos englóbanse nas chamadas ensinanzas ou temas transversais, que

non constitúen en si mesmos unha asignatura ou módulo, senón que deben ser tratados dende perspectivas académicas distintas e, polo tanto,

inciden parcialmente na programación curricular das diferentes áreas.

         O Departamento  de Administración debe facer fincapé nas súas ensinanzas na necesidade de tratar temas de Ética Empresarial e

Responsabilidade Social Corporativa. En todos os módulos, trátase o obxectivo social das empresas e os valores que despois se indican.

Ocuparémonos da ética no mundo dos negocios e trataremos de que o alumnado comprenda os principios morais e as normas que guían o

comportamento no mundo dos negocios. Como é lóxico tamén é preciso analizar as cuestións éticas da nosa vida. Nas ensinanzas transversais

tamén se propoñen valores que deben ser transmitidos:

     Educación para a igualdade entre os sexos

      Educación para a saúde

      Educación ambiental

      Educación do consumidor

        Unha das características esenciais que debe asumir o ensino actual é o seu compromiso cunha serie de valores básicos para a vida e para a

convivencia, e dicir, a incorporación efectiva nos seus proxectos dos valores éticos ( xustiza, solidariedade, igualdade, tolerancia, respecto, paz,

saúde,...) que favorezan e fagan posible unha sociedade máis humanizada e democrática.

        A educación nos valores non é, soamente, unha dimensión do aprendizaxe a ter en conta no proceso educativo, senón que constitúe un dos

factores básicos que determinan a calidade do ensino.
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        Utilizarase a prensa para comentar noticias relacionadas co módulo ou termos económicos para que se familiaricen co novo vocabulario.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades complementarias e extraescolares xogan un papel esencial no reforzo e na dinamización do proceso formativo, dentro e fóra do

centro.

Sempre que o protocolo Covid-19 o permita, as actividades previstas no Departamento son as seguintes:

Actividades relacionadas co autoemprego

Visitas a empresas e organismos públicos

Actividades relacionadas co comercio xusto e consumo responsable

10.Outros apartados

10.1) INFORMACIÓN SOBRE A PUBLICIDADE DA PROGRAMACIÓN AO ALUMNO

Ao comenzo do curso o alumnado será informado dos criterios de cualificación, así como dos contidos da programación do modulo.

O alumnado terá cun mes de antelación a data dos exames trimestrais e finais da materia. Non se permitirá ningún cambio de datas, salvo decisión

solo do profesor.

A programación estará a disposición do alumnado na xefatura de estudios e no departamento.

10.2) COVID-19

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN AO CONTEXTO COVID

1º Obxectivos desta adaptación.

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se esta

fose necesaria.

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos curriculares

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior.

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial.

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o alumnado.

2º Incorporación das aprendizaxes non adquiridas a programación do novo curso escolar.

a)Revisión dos obxectivos de area ou materia: os obxectivos desta área non se modifican

b)Revisión das competencias clave: as competencias clave non se modifican
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c)Revisión dos contidos: os contidos non se modifican

3º Adaptacións necesarias á docencia non presencial

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta

a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena. (modalidade ensino mixto): empregarase a

plataforma CLASSROOM e DRIVE.

b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais.

A docencia realizarase a través de Classroom co curso creado para esta área e nivel no que está matriculado todo o alumnado.

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non presencial.

Serán os mesmos que os empregados na concreción curricular de cada estándar de aprendizaxe.

d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática.

Ao alumnado deste nivel, de haber casos que non teñan acceso a internet ou non dispoñan dun equipo axeitado para conectarse e seguir de xeito

eficiente o ensino telemático, se a administración educativa non lles proporciona estes medios ou equipos axeitados, prestarémoslles equipos do

centro e  conexión á rede. Buscaremos solucións a través de entidades coma Cruz Vermella ou servizos do concello

e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo controlarase diariamente o acceso e actividade de cada alumno/a mediante

Clasroom.
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