
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Monte da Vila 2022/202336019232 Grove (O)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IFC Informática de oficina Ciclos
formativos de
grao básico

CBIFC12Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3031 Ofimática e arquivamento de documentos 82022/2023 279233

MP3031_12 Ofimática 82022/2023 187156

MP3031_22 Arquivamento de documentos 82022/2023 9277

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

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as seguintes competencias:

- Procura de software de aplicación acaído para o contorno de explotación.

- Instalación e configuración de aplicacións informáticas.

- Elaboración de documentos e patróns.

- Resolución de problemas na explotación das aplicacións.

- Asistencia ao usuario.

- Tarefas de reprografía e encuadernación.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Instalación, configuración e mantemento de aplicacións informáticas.

- Asistencia no uso de aplicacións informáticas.

- Labores de reprografía.

- Labores de encuadernación.

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

- Análise dos cambios e das novidades que se producen no mercado de aplicacións informáticas.

- Instalación e actualización de aplicacións.

- Elaboración de documentos (manuais, informes, partes de incidencias, etc.).

- Asistencia e resolución de problemas na explotación de aplicacións.

- Análise dos avances técnicos en materia de reprografía e encuadernación.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe deben abranguer aspectos tales como:

- Utilización de catálogos e documentación en lingua estranxeira.

- Revisión e implantación de novas tendencias en tecnoloxías da información e da comunicación.

Dado que no ámbito productivo non existen empresas con especiais características que demanden un perfil específico, tratarase de formar ao

alumnado de xeito que teña os coñecementos máis amplos posibles polo que non se abondará especialmente en ningún contido específico.

Tratarase así mesmo de que o alumnado poida acadar un grao de autonomía suficiente para poder enfrontar situacións novas cun certo nivel de

seguridade en si mesmo, de xeito que sexa quén de resolvelas.

Ainda que os conceptos teóricos serán válidos para calquera aplicación coa finalidade das vistas no módulo, as prácticas realizaranse

principalmente (ainda que non necesariamente de xeito exclusivo) con aplicacións non propietarias de xeito que o alumnado poida ter acceso ás

mesmas sen custo económico para a súa utilización fóra do centro.
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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 Ferramentas de
Internet, Intranet e
outras redes

17 6

2 Comunicacións
mediante correo
electrónico

20 7

3 Programa de
procesador de textos

50 17

4 Programa de folla de
cálculo

60 20

5 Programa de
presentacións gráficas

40 15

6 Procesos de
reproducción
documental

52 20

7 Procesos de
encuadernación

40 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Ferramentas de Internet, Intranet e outras redes 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Tramita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet e outras redes SI

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 redes informáticas ás que se pode acceder

CA1.2 Diferenciáronse métodos de procura de información en redes informáticas

CA1.3 Accedeuse á información a través de internet, intranet e outras redes de área local

CA1.4 Localizáronse documentos utilizando ferramentas de internet

CA1.5 Situáronse e recuperáronse ficheiros almacenados en servizos de aloxamento de ficheiros compartidos ("a nube")

CA1.6 Comprobouse a veracidade da información localizada

CA1.7 Valorouse a utilidade de páxinas institucionais e de internet en xeral para a realización de trámites administrativos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Redes informáticas: redes locais (tipos e compoñentes dunha rede local); redes sen fíos; internet e intranet.

 Procura activa en redes informáticas.

 Páxinas institucionais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Comunicacións mediante correo electrónico 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza comunicacións internas e externas mediante as utilidades de correo electrónico seguindo as pautas marcadas SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os procedementos de transmisión e recepción de mensaxes internos e externos

CA2.2 Utilizouse o correo electrónico para enviar e recibir mensaxes internas e externas

CA2.3 Manexáronse documentos, ligazóns, etc., en mensaxes de correo electrónico

CA2.4 Empregáronse as utilidades do correo electrónico para clasificar contactos e listas de distribución de información

CA2.5 Aplicáronse no envío de mensaxes criterios de prioridade, importancia, seguimento, etc., seguindo as instrucións recibidas

CA2.6 Comprobáronse as medidas de seguridade e confidencialidade na custodia ou no envío de información, seguindo pautas prefixadas

CA2.7 Organizouse a axenda incluíndo tarefas, avisos e outras ferramentas de planificación do traballo

4.2.e) Contidos

Contidos

 Procedementos de transmisión e recepción de mensaxes internas e externas.

 Envío e recepción de mensaxes por correo.

 Inclusión de documentos e ligazóns en mensaxes de correo electrónico.

 Medidas de seguridade e confidencialidade na custodia e no envío de información.

 Organización da axenda para incluír tarefas, avisos e outras ferramentas de planificación do traballo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Programa de procesador de textos 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos utilizando as funcións básicas do procesador de texto 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 funcións básicas, as prestacións e os procedementos simples dos procesadores de textos e da autoedición

CA3.2 Identificáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade, integridade e confidencialidade da información

CA3.3 Localizouse o documento, abriuse e gardouse posteriormente no formato e no enderezo facilitados, nomeándose significativamente para o seu posterior acceso

CA3.4 Configuráronse as páxinas do documento cinguíndose aos orixinais ou ás indicacións propostas (marxes, dimensións e orientación, táboas, encabezamentos e pés de páxina,
columnas, bordos, sombreados, etc.)

CA3.5 Traballouse coa opción de táboas e elaboráronse os documentos con exactitude e coa destreza adecuada, aplicando os formatos e os estilos de texto e as táboas indicadas, ou sobre
os patróns predefinidos

CA3.6 Corrixíronse os posibles erros cometidos ao reutilizar ou introducir a información

CA3.7 Integráronse obxectos simples no texto, no lugar e na forma adecuados

CA3.8 Configuráronse as opcións de impresión en función da información facilitada

CA3.9 Realizouse a impresión dos documentos elaborados

CA3.10 Utilizáronse as funcións e as utilidades do procesador de textos que garantan a seguridade, a integridade e a confidencialidade da información de acordo coas indicacións recibidas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións dun procesador de texto.

 Xestión de documentos en procesadores de textos.

 Aplicación de formato a documentos.

 Utilización de patróns.

 Edición de textos e táboas.

 Inserción de obxectos.

 Configuración e impresión de textos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Programa de folla de cálculo 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos utilizando as aplicacións básicas de follas de cálculo SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Utilizáronse os tipos de datos e referencia para celas, rangos, follas e libros

CA4.2 Aplicáronse fórmulas e as funcións básicas

CA4.3 Xeráronse e modificáronse gráficos de diferentes tipos

CA4.4 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos sinxelos

CA4.5 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes

CA4.6 Aplicáronse as regras de ergonomía e saúde no desenvolvemento das actividades

4.4.e) Contidos

Contidos

 Tipos de datos. Referencias a celas. Rangos. Follas. Libros.

 Utilización de fórmulas e funcións.

 Creación e modificación de gráficos.

 Elaboración de documentos de distintos tipos.

 Aplicación de regras ergonómicas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Programa de presentacións gráficas 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora presentacións gráficas utilizando aplicacións informáticas SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións

CA5.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación

CA5.3 Aplicáronse e recoñecéronse as tipografías e normas básicas de composición, deseño e utilización da cor

CA5.4 Creáronse presentacións sinxelas incorporando texto, gráficos, obxectos e ficheiros multimedia

CA5.5 Deseñáronse patróns de presentacións

CA5.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións asegurando o correcto funcionamento

4.5.e) Contidos

Contidos

 Identificación de opcións básicas das aplicacións de presentacións.

 Deseño e edición de diapositivas. Tipos de vistas.

 Formato de diapositivas, textos e obxectos.

 Utilización de patróns e asistentes.

 Presentación para o público: conexión a un proxector e configuración.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Procesos de reproducción documental 52

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza os equipamentos de reprodución, informáticos e de encadernación funcional (fotocopiadora, impresora, escáner, reprodutora, perforadora,
encadernadora, etc.) en función do traballo que cumpra realizar SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os compoñentes e as necesidades principais de mantemento, identificando as incidencias elementais, de acordo cos manuais de uso e os sistemas de axuda

CA1.2 Describiuse o funcionamento da fotocopiadora, a impresora, o escáner, a reprodutora, a perforadora, a encadernadora, etc

CA1.3 Identificáronse as posibles incidencias básicas de equipamentos de reprodución e informáticos, e describíronse posibles actuacións

CA1.4 Realizáronse as tarefas de limpeza e mantemento de utensilios de encadernación e os axustes pertinentes para un axeitado funcionamento

CA1.5 Identificáronse os recursos consumibles (tintas e líquidos, papel, cintas e cartuchos de impresión, tóner, etc.) en relación cos equipamentos de reprodución e informáticos

CA1.6 Manexáronse os equipamentos asumindo o compromiso de mantelos e coidalos, e obtívose o máximo proveito dos medios utilizados no proceso, evitando custos e desgastes
innecesarios

CA1.7 Simulouse a posta a punto e a limpeza das máquinas

CA1.8 Realizouse a simulación de detección de pequenas avarías mecánicas e solución, de ser posible, das continxencias observadas

CA1.9 Levouse a cabo unha simulación de aprovisionamento das máquinas cos materiais necesarios

CA1.10 Simulouse a realización das probas de funcionamento básico dos equipamentos informáticos e de reprodución

CA1.11 Realizouse a simulación da realización dos labores de mantemento básico dos equipamentos informáticos e de oficina

CA1.12 Levouse a cabo a simulación de substitucións dos consumibles no equipamento que corresponda, de entre diversos tipos facilitados

CA1.13 Simulouse a toma das medidas de seguridade necesarias para comprobar o funcionamento básico de xeito seguro

CA1.14 Realizouse a simulación do uso dos equipamentos de protección de acordo cos conectores e os terminais implicados

4.6.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos de reprodución: tipos, compoñentes e características dos dispositivos.

 Identificación de incidencias elementais en equipamentos de reprografía.

 Funcionamento dos equipamentos de reprografía (fotocopiadora, impresora, escáner, reprodutora, perforadora, encadernadora, etc.).

 Software de dixitalización de documentos.

 Obtención de copias en formato documental e/ou dixital.
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Contidos

 Cumprimento dos procedementos de calidade na reprodución de documentos.

 Procedementos de seguridade na utilización de equipamentos de reprodución.

 Eliminación de residuos: normativa aplicable.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Procesos de encuadernación 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Obtén encadernacións funcionais utilizando os utensilios e os medios apropiados, en función das características dos documentos tipo SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse a documentación que cumpra encadernar e describíronse as características para a súa encadernación e os criterios de ordenación máis apropiados

CA2.2 Identificáronse os utensilios e as ferramentas que se empregan nas operacións de encadernación funcional (guillotina, máquinas de perforar papel, cisallas, etc.), e describíronse os
seus mecanismos, as súas funcións e o seu uso

CA2.3 Identificáronse os tipos de materiais (canotos, grampas, espirais, aros, cubertas, etc.) utilizados na encadernación funcional

CA2.4 Describíronse os sistemas de reciclaxe en función da natureza dos residuos producidos na encadernación funcional

CA2.5 Identificáronse e describíronse os riscos profesionais derivados da utilización das máquinas e as ferramentas de encadernación funcional e os seus equipamentos de protección

CA2.6 Identificouse e comprobouse o estado de funcionamento das ferramentas de encadernación funcional

CA2.7 Organizouse a documentación para encadernar, ordenándoa de acordo cos criterios establecidos e a correcta utilización dos medios dispoñibles

CA2.8 Utilizouse a cisalla ou outros utensilios análogos e realizáronse cortes de papel con precisión, cumprindo as medidas de seguridade correspondentes

CA2.9 Utilizouse con corrección a máquina de perforar papel

CA2.10 Realizáronse encadernacións nas súas diversas formas (canoto, grampa, espiral, aros, etc.), asignando o tipo de cubertas en función das características do documento e de acordo
coa información facilitada

CA2.11 Depositáronse os residuos en distintos envases de reciclaxe, conforme a súa natureza

CA2.12 Aplicáronse as precaucións e os equipamentos de protección necesarios para realizar con seguridade a encadernación funcional

CA2.13 Comprobouse que a encadernación funcional realizada cumpra os criterios de calidade facilitados e inherentes ao tipo de encadernación

4.7.e) Contidos

Contidos

 Equipamentos, utensilios e ferramentas de encadernación funcional: tipos, características, funcionamento e detección de posibles incidencias.

 Materiais da encadernación funcional: tipos, características e a súa utilización.

 Técnicas de encadernación funcional: corte, perforación e encadernación funcional.

 Equipamentos, utensilios e ferramentas de encadernación funcional en condicións de seguridade.

 Eliminación de residuos respectando a normativa.
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Os criterios de avaliación mínimos esixibles do módulo son os establecidos como tal, en cada UD, no apartado "4.2.d) Criterios de avaliación que

se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do alumnado".

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Tratándose dun ciclo formativo impartido na modalidade ordinaria, o proceso de avaliación terá un carácter continuo e se terán en conta as

actividades que o alumnado realice la aula, tanto a nivel teórico como práctico, e de actitude (atención na clase, seguimento das prácticas, pro-

actividade e afán de mellora, colaboración nos equipos, orden e limpeza do material, seguimento das normas establecidas no centro, respecto ao

profesorado e aos compañeiros...).

O sistema de avaliación que se seguirá neste módulo basearase nos criterios de avaliación relacionados coas unidades didácticas a avaliar.

** CUALIFICACIÓNS

As cualificacións de cada avaliación parcial ou final expresaranse cun número enteiro entre 1 e 10. No caso de que a nota teña decimais,

redondearase cara arriba se a parte decimal é superior ou igual a 50 centésimas.

Considérase que unha avaliación parcial ou final está aprobada cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5.

** AVALIACIÓNS PARCIAIS

As avaliacións parciais das sesións de avaliación trimestrais farase segundo estes criterios:

- Traballo na aula: 40% de peso na nota

- Probas de avaliación: 60% de peso na nota

A cualificación da avaliación parcial será a media arirmética da nota obtida para cada unha das UD avaliadas tendo en conta as dúas partes

indicadas.

A nota expresada nos boletíns trimestrais soamente reflectirá a nota media das UD que foran impartidas enteiras nese trimestre, agás na terceira

avaliación que segundo o artigo 29.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, reflectirá a nota final do módulo para o alumnado que teña superadas todas

as UD.

Para calcular a cualificación da avaliación parcial deste xeito é necesario obter un mínimo de 5 en cada unha das UD avaliadas. De non ser o caso,

a avaliación parcial será calculada do mesmo xeito pero só se poderá acadar como máximo un 4.

** AVALIACIÓNS PARCIAIS > PROBAS DE AVALIACIÓN (60%)

Durante cada trimestre haberá unha probas de avaliación teórico-prácticas por cada unha das UD. As probas serán puntuadas de 1 a 10 con

decimais e a nota final desta parte será a media artimética.

A parte práctica das probas de avaliación intentarán facerse sobre o ordenador, utilizando as ferramentas estudadas nas distintas UD.

Dentro da proba de avaliación, a parte práctica terá maior peso que a parte teórica debido á compoñente práctica do módulo.

** AVALIACIÓNS PARCIAIS > TRABALLO NA AULA (40%)

Durante cada trimestre haberá actividades por cada unha das UD. As actividades serán puntuadas de 1 a 10 con decimais e a nota final desta

parte será a media artimética.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Esta nota pode ser diminuida ata un máximo de 4 puntos, e os aspectos que a poden diminuír son:

- Incumprimentos nos prazos de entrega dos traballos: a entrega fora do prazo establecido dun traballo, de xeito inxustificado, suporá unha

redución de 1 punto respecto da nota obtida nese traballo sempre e cando a entrega se produza o seguinte día lectivo á finalización do prazo.

Pasado o prazo indicado, o docente poderá rexeitar recoller dito traballo para efectuar a súa corrección e cualificalo cun 0. Non serán penalizados

os traballos entregados fóra de prazo por causa xustificada, pero nese caso deberá presentarse un xustificante oficial da causa (cita médica, etc).

- A actitude negativa que impidan o desenvolvemnte normal das clases suporán unha penalización de ata un máximo de 3 puntos na nota final

desta parte correspondente á UD na que se produza:  a falta de material de traballo, non prestar atención ás explicacións do docente, facer

intervencións ou actuacións que molesten o desenvolvemento da clase e/ou sexan molestas para os compañeiros ou docente, non adicar o horario

de clase ás actividades propostas, etc. (Nas faltas consideradas graves ou moi graves terase en conta, ademáis, as disposicións do regulamento

de réxime interno do centro).

- As faltas de ortografía suporán unha redución de 1 punto respecto á nota obtida nese traballo.

Esta nota pode ser aumentada ata un máximo de 2 puntos, e os aspectos que a poden aumentar son:

- Prestarse voluntario para a corrección de exercicios, resolución de retos plantexados, entrega de traballo extra, axuda a os compañeiros na

resolución de actividades, proposta de temas afíns, etc.

As tarefas e traballos susceptibles de participar na construción da nota da UD levarán sempre a cualificación do traballo e a cualificación final

obtida que será a tida en conta para a nota.

** AVALIACIÓN FINAL

A cualificación da avaliación final do módulo será a media aritmética das notas de cada unha das avaliacións parciais de cada trimestre, sempre e

cando cada un deles estea aprobada; doutro xeito a avaliación final do módulo será como máximo dun 4.

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

** RECUPERACIÓNS AVALIACIÓNS PARCIAIS

No caso de que algún alumno/a teña algún trimestre suspenso (nota <5) poderá facer unha recuperación no mes de xuño. Esta recuperación

consistirá nunha proba teórico-práctica baseada nos criterios de avaliación das UD finalizadas no trimestre a recuperar ou impartidas no terceiro

trimestre.

As notas obtidas nas recuperacións farán media coas das avaliacións trimestrais xa superadas para obter a nota final do módulo.

** PENDENTES

Debido que a carga horaria deste módulo é supureiro ao 20% de horario do curso, o alumnado que non supere este módulo non pode promocionar

ao 2º curso, polo tanto no procede definir actividades de recuperación para pendentes.

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

Segundo a lexislación vixente, aos alumnos que superen o 10% de faltas de asistencia no módulo comunicaráselles, ante a Xefatura de Estudios, a

perda do dereito á Avaliación Continua.

O alumno poderá asistir as clases, pero non será avaliado de forma continua; senón que disporá dunha proba final extraordinaria para demostrar a

capacitación.
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Esta avaliación consistirá nunha proba escrita sobre os contidos das unidades didácticas estudadas durante o curso; a proba terá un carácter

teórico-práctico. O/a alumno/a superará o módulo si nesta proba ten unha nota igual ou superior a 5.

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

No desenvolvemento do curso, farase uso de diversos mecanismos para facer un seguimento e avaliación do planificado na presente

programación:

 * De xeito continuo, o profesor avaliará na clase a medida en que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas distintas unidades

didácticas. En consecuencia, poderase decidir incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se se considera necesario o número

de sesións adicadas a unha determinada unidade.

 * Ao remate de cada trimestre, se o profesor o considera necesario, fará que o alumnado cubra unha enquisa na que valorarán diversos aspectos

do desenvolvemento do módulo, como a metodoloxía utilizada, as actividades realizadas, os recursos usados, os contidos expostos, etc. O

resultado destas enquisas serán utilizados polo propio profesor para poder aplicar as correccións que se consideren oportunas no propio

desenvolvemento do curso, así como en vindeiros cursos académicos.

 * O profesor recollerá a temporalización real das distintas unidades didácticas, co obxectivo de poder corrixir no propio curso os desfases

detectados fronte a temporalización prevista e precisar mellor a temporalización das unidades en vindeiros cursos académicos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Apoiándose en diferentes ferramentas interactivas, o profesor indagará sobre coñecimentos previos do alumnado, relacionados coa materia.

Eses resultados, permitirán obter datos sobre o nivel do alumnado, e axudarán a deseñar as estratexias durante o curso, para a elaboración de

tarefas.

As valoracións que se realicen deberán ter un carácter cualitativo.

Na avaliación inicial que se realiza no primeiro mes de curso, serán analizados os datos recollidos, e serán comentados co resto do profesorado do

grupo.

Dita avaliación inicial servirá para analizar as dificultades de aprendizaxe que se atopen no alumnado do grupo, para establecer así, en

coordinación co Departamento de Orientación, as medidas de flexibilización oportunas.

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

Para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados, deseñaranse tarefas de apoio ou reforzo, co obxectivo de afianzar

as debilidades detectadas. Medidas de reforzo xerais:

 - Resolver actividades propostas, fora do horario de clases.

 - Resolver as probas de recuperación dos distintos trimestres.

Durante o desenvolvemento do curso prestarase especial atención ao alumnado que presente necesidades educativas especiais, mediante unha
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secuenciación diferenciada das unidades didácticas, a realización dun maior número de actividades graduadas en dificultade e poñendo á súa

disposición os recursos necesarios para a consecución dos obxectivos didácticos fixados nas distintas unidades.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Ao longo do módulo, no día a día das clases e tempos de lecer, fomentaranse os seguintes valores:

- Concienciación da importancia das medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde ó COVID-19

- Respecto e solidariedade hacia todos os membros da comunidade educativa.

- Cumprimento das normas de convivencia do centro e da aula.

- Respecto polo medio ambiente e a recollida selectiva dos residuos.

- Interese pola formación continua e a busca de solucións de forma autónoma.

- Respecto polo material e instalacións utilizadas nas actividades prácticas.

- Traballo en grupo colaborando, tolerando e recoñecendo a labor dos distintos membros do mesmo.

- Responsabilidade.

- Non violencia.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

 Participación naquelas actividades comlementarias ou extraescolares propostas dende o departamento como excursións e participacións en feiras

e congresos, visitas a empresas e as que se realicen a través de  conexións telemáticas con entidades relevantes, que poidan resultar interesantes

para o alumnado.

10.Outros apartados

10.1) Información do módulo ó alumnado da programación

O primeiro día de clase, na presentación do módulo, explícaselle ó alumnado como se vai organizar o curso, así como onde poderá consultar a

programación didáctica. Así mesmo, faise un repaso dos obxectivos do ciclo e profundízase naqueles do presente módulo.

A programación estará disponible na web do instituto (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontevila), concretamente en DEPARTAMENTOS -

INFORMÁTICA

10.2) Ensino semipresencial

Para o proceso de ensino-aprendizaxe vaise utilizar a aula virtual do instituto tanto para a docencia presencial, como para a docencia

semipresencial ou a distancia no caso de que fose necesaria.

Na aula virtual estarán a disposición do alumnado, todos os recursos e actividades deseñadas para acadar os obxectivos do módulo.

Ao ser a plataforma empregada a diario nas clases presenciais, ante calquera cambio de modalidade o alumnado estará familiarizado con esta, o

que facilitará a adaptación a nova circunstancia.

Facendo fincapé na importancia de ter o correo actualizado na aula virtual, exponse que no caso de ser preciso, o proceso de ensino-aprendizaxe,

poderá continuar apoiándose en videoconferencias, videos, foros, mensaxería e demais ferramentas da aula virtual.

As probas de avaliación serán presenciais, salvo en circunstancias especiais xustificadas.
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