
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

CBIFC02Informática e
comunicacións

Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3030 Operacións auxiliares para a configuración e a explotación 92022/2023 245205

MP3030_12 Configuración de equipamentos informáticos 92022/2023 122102

MP3030_22 Aplicacións ofimáticas 92022/2023 123103

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

Profesorado asignado ao módulo JUAN MARÍA SÁNCHEZ CURTO

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O desenvolvemento curricular farase conforme o contorno onde se atope o centro, IES Monte da Vila
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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 Instalación, configuracióne explotación de aplicacións informáticasUtilización de
aplicacións ofimáticas

60 17

2 Instalación, configuración e explotación de aplicacións de internetUtilización de
aplicacións WEB

63 16

3 Instalación de sistemas libre e propietarios.Instalación e
configuracion de
equipamentos
informáticos.

35 17

4 Configuración de equipos informáticos nun contorno monousuario.Configuración de
equipos informáticos
nun contorno
monousuario.

35 17

5 Configuración de equipamentos informáticos nun contorno de redeConfiguración de
equipamentos
informáticos nun
contorno de rede

30 17

6 Administraciónde equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno de rede.Administraciónde
equipamentos
informáticos para o
seu funcionamento
nun contorno de rede

22 16
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Utilización de aplicacións ofimáticas 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza aplicacións ofimáticas en relación coas súas correspondentes funcións 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 Describíronse as funcións e as características dun procesador de textos en relación cos tipos de documentos que se poden elaborar

CA1.2 Realizáronse procedementos de creación, modificación e manipulación de documentos utilizando as ferramentas do procesador de textos

CA1.3 Formatáronse textos para a súa utilización en distintas situacións

CA1.4 Utilizáronse as funcións do procesador de textos para gardar e imprimir documentos elaborados

CA1.5 Realizáronse operacións básicas con follas de cálculo, sobre documentos previamente elaborados

CA1.6 Realizáronse operacións básicas con bases de datos, sobre documentos previamente elaborados

CA1.7 Identificáronse as funcións básicas de aplicacións que permitan realizar presentacións

CA1.8 Elaboráronse presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño

4.1.e) Contidos

Contidos

 Funcionalidade e uso de procesadores de textos.

 Aplicación de formato a documentos.

 Formatos de letras: negra, cursiva e subliñada.

 Tamaños e tipo de fontes.

 Numeración, viñetas, tabulacións e aliñamento de parágrafos.

 Creación de táboas.

 Inserción de obxectos gráficos nos documentos.

 Configuración de páxina.

 Funcionalidade e uso de aplicacións de follas de cálculo, de bases de datos e de presentacións multimedia.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Utilización de aplicacións WEB 63

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Emprega utilidades web, configúraas e identifica a súa funcionalidade e as súas prestacións 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 Utilizáronse navegadores web e recoñeceuse a estrutura de internet

CA2.2 Personalizouse o navegador adecuándoo ás necesidades establecidas

CA2.3 Transferiuse información utilizando os recursos de internet para descargar, enviar e almacenar ficheiros

CA2.4 Identificáronse os medios e os procedementos de seguridade durante o acceso a páxinas web, e describíronse os riscos e as fraudes posibles

CA2.5 Describíronse as funcionalidades que ofrecen as ferramentas de correo electrónico

CA2.6 Creáronse contas de correo web

CA2.7 Utilizáronse outros servizos dispoñibles en internet (chat, foro, mensaxaría instantánea, redes p2p, videoconferencia, etc.)

CA2.8 Configuráronse as opcións básicas de diversas aplicacións web

4.2.e) Contidos

Contidos

 Características e usos de internet.

 Navegación pola web: descrición, configuración e funcionamento do navegador.

 Normas, medios e procedementos de seguridade no acceso a recursos web.

 Buscadores: características e usos.

 Transferencia de datos e información por internet.

 Correo electrónico: funcionalidades e tipos.

 Mensaxaría instantánea: tipos e características.

 Ferramentas e usos dos outros servizos de internet: redes p2p, videoconferencias, foros e chats.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Instalación e configuracion de equipamentos informáticos. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno monousuario, e identifica a funcionalidade da instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Configuráronse os parámetros básicos da instalación de sistemas operativos libres e propietarios

CA1.2 Configurouse o contorno de traballo en sistemas operativos libres e propietarios

CA1.3 Utilizáronse os elementos da interface de usuario para preparar o contorno de traballo

CA1.4 Recoñecéronse as características básicas dos sistemas de ficheiros máis utilizados en sistemas operativos libres e propietarios

CA1.5 Identificáronse as funcionalidades de sistemas operativos libres e propietarios para o manexo de sistemas de ficheiros

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistemas operativos actuais libres e propietarios: requisitos técnicos do sistema operativo.

 Características e funcións fundamentais dun sistema operativo.

 Interface gráfica de usuario: escritorio.

 Realización de tarefas básicas sobre sistemas operativos: recursos do sistema.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Configuración de equipos informáticos nun contorno monousuario. 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Configura equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno monousuario, e identifica a funcionalidade da instalación NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Identificáronse as funcionalidades de sistemas operativos libres e propietarios para o manexo de periféricos

CA1.7 Utilizáronse as ferramentas do sistema operativo para explorar os soportes de almacenamento de datos

CA1.8 Instaláronse aplicacións e utilidades adicionais en sistemas operativos libres e propietarios

CA1.9 Realizáronse operacións básicas de protección en sistemas operativos libres e propietarios (actualizacións, instalación de antivirus, realización de copias de seguridade, etc.)

4.4.e) Contidos

Contidos

 0Xestión de ficheiros e cartafoles: funcións básicas de exploración e procura.

  Arranque e parada do sistema. Sesións.

  Utilización de periféricos.

  Aplicacións e utilidades adicionais en sistemas operativos libres e propietarios.

  Operacións básicas de protección fronte a ataques en sistemas operativos libres e propietarios.

 Estrutura da árbore de directorios.

 Xestión de sistemas de ficheiros.

 Sistemas de ficheiros, directorios, atributos e permisos.

 Operación con ficheiros: nome e extensión, comodíns, atributos e tipos.

 Operacións máis comúns con directorios.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Configuración de equipamentos informáticos nun contorno de rede 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno de rede, identificando os permisos de usuario SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Aplicáronse preferencias na configuración do contorno de traballo

CA2.2 Creáronse, configuráronse e xestionáronse contas de usuario

CA2.3 Configurouse e comprobouse a conectividade do servidor cos equipamentos da clientela

CA2.4 Utilizáronse os servizos proporcionados polo sistema operativo para compartir recursos

CA2.5 Asignáronse permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir

CA2.6 Accedeuse aos recursos compartidos desde os equipamentos cliente

CA2.7 Aplicáronse normas básicas de seguridade sobre recursos compartidos

4.5.e) Contidos

Contidos

 Configuración de acceso á rede a través de medios con cables e sen eles.

 Xestión de usuarios e grupos en contornos de rede.

 Tipos de perfís de usuario.

 Usuarios e grupos predeterminados e especiais do sistema.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Administraciónde equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno de rede 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Configura equipamentos informáticos para o seu funcionamento nun contorno de rede, identificando os permisos de usuario NO

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

Criterios de avaliación

CA2.4 Utilizáronse os servizos proporcionados polo sistema operativo para compartir recursos

CA2.5 Asignáronse permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir

CA2.6 Accedeuse aos recursos compartidos desde os equipamentos cliente

CA2.7 Aplicáronse normas básicas de seguridade sobre recursos compartidos

4.6.e) Contidos

Contidos

 Compartición de recursos a través da rede.

 Acceso a recursos compartidos.

 Normas de seguridade sobre recursos compartidos.

 Dispositivos con conexión sen fíos á rede e ao equipamento.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

Os mínimos exixibles para cada unidade de traballo son:

UD1: Formatáronse textos para a súa utilización en distintas situacións. Realizáronse operacións básicas con follas de cálculo, sobre documentos

previamente elaborados Realizáronse operacións básicas con bases de datos, sobre documentos previamente elaborados. Identificáronse as

funcións básicas de aplicacións que permitan realizar presentacións

UD2: Utilizáronse navegadores web e recoñeceuse a estrutura de internet. Identificáronse os medios e os procedementos de seguridade durante o

acceso a páxinas web, e describíronse os riscos e as fraudes posibles. Describíronse as funcionalidades que ofrecen as ferramentas de correo

electrónico. Creáronse contas de correo web

UD3:  Configuráronse os parámetros básicos da instalación de sistemas operativos libres e propietarios.  Identificáronse as funcionalidades de

sistemas operativos libres e propietarios para o manexo de sistemas de ficheiros.

UD4: Identificáronse as funcionalidades de sistemas operativos libres e propietarios para o manexo de periféricos.Utilizáronse as ferramentas do

sistema operativo para explorar os soportes de almacenamento de datos

UD5: Aplicáronse preferencias na configuración do contorno de traballo. Utilizáronse os servizos proporcionados polo sistema operativo para

compartir recursos. Aplicáronse normas básicas de seguridade sobre recursos compartidos

UD6: Utilizáronse os servizos proporcionados polo sistema operativo para compartir recursos.  Asignáronse permisos aos recursos do sistema que

se vaian compartir

AVALIACIÓN

a).-Faranse exames escritos que pode constar de parte teóricas e práctica.

      Valorarase entre 0 e 10 puntos.

      O exame considérase superado cando alcanza polo menos a nota de 5 puntos. É imprescindible aprobar tódalas partes no que se divide un

exame para

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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      poder aprobar este.

      Si se detecta que o alumno/a copiou parcialmente ou totalmente, ou empregou ferramentas non autorizadas por profesor, realizará un novo

exame ou

      proba proposta polo profesor.

b).-Tarefas propostas en unidades de traballo.

      Valorarase entre 0 e 10 puntos.

      A entrega de tareas propostas realizarse na data establecida polo profesor e segundo o formato pedido. De non ser así o traballo será

penalizado cun

      30% menos de nota. Os traballos entregaranse a través da aula virtual do módulo. Previamente fixéronse pública, en aula virtual as táboas de

      observación e listas de cotexo coas que van ser avaliados.

      Os traballos non entregados, que teñen penalización dun 30% na nota, poden ser entregados ata 72 horas antes da avaliación.

      Si se detecta que o alumno copiou parcialmente ou totalmente a tarefa considerarase la nota será NON APTA.

      As tarefas consideradas NON APTAS (nota inferior a 5) terase que repetir ata acadar a consideración de APTA.

NOTA DE CADA AVALIACIÓN

       A nota da avaliación calcularase, redondeo ó número enteiro máis proximo do seguinte cálculo:

       70% * promedio das notas dos exames + 30% * promedio das notas das tarefas

       Para realizar este cálculo o alumno ten que ter unha media de 5 sobre 10 en cada unha das partes

NOTA FINAL DO CURSO

        O alumnado que teña as tres avaliacións aprobadas obterá unha nota final correspondente á media aritmética das notas das tres avaliacións:

        Avaliación final = ( Eva 1º trimestre + Eva 2º trimestre + Eva 3º trimestre ) / 3

FALTAS A UN EXAMEN

       O alumno que non asista a un exame e non presente nun prazo de tres días posteriores ao exame unha xustificación oficial, terá ese

       exame suspenso (nota será un 1) e poderá recuperalo na proba de recuperación que se realizará 15 días despois da entrega de notas.

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

RECUPERACION DAS PARTES NON SUPERADAS
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O alumnado que non consiga unha cualificación superior a un 5 nunha avaliación, poderá recuperar dita avaliación nun prazo de 15 días, posterior

á entrega de notas da avaliación suspensa. No caso de non superar a parte de exames, poderá presentarse a unha proba de recuperación,

correspondente aos contidos suspenso. Se a parte suspensa corresponde á tarefas, o alumno terá o mesmo período de 15 días para entregar de

novo os traballos e prácticas con nota por baixo do 5. Para superar calquera das probas será necesario obter polo menos 5 puntos.

Os alumnos que non alcanzasen ao longo do curso a cualificación media de 5 puntos unha evaluación, terán que realizar unha proba

correspondiente á la avalación suspensa,  na avaliación final ordinaria no mes que corresponda.

AVALIACION FINAL ORDINARIA

Este exame escrito constará dunha parte teórica e outra práctica, por cada avaliación, puntuado de 0 a 10, baseado nos mínimos esixibles

marcados na programación didáctica. Para superar a proba, será necesario obter polo menos un 5. Nun período previo á realización desta proba,

realizaranse actividades de reforzo sobre os contidos teóricos e prácticos non superados.

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

Os alumnos/as que falten máis dun 10% das horas totais do módulo perderán o dereito á avaliación continua. Para superar o módulo, deberán

someterse a unha proba final ao final do curso.

A proba extraordinaria de avaliación consistirá en dous partes:

-Unha proba escrita sobre contidos teóricos e prácticos sobre a totalidade das unidades didácticas.

-Unha proba práctica que englobe as distintas actividades prácticas realizadas en cada unha das unidades didácticas ao longo do curso.

Será necesario conseguir como mínimo unha nota de 5 puntos sobre 10 en cada unha das probas para superar o módulo.

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

A autoevaluación do profesorado é unha práctica constante e continua no Departamento de Informática, adoita ser un proceso interno, de reflexión

intrínseca e de necesidade esencial no traballo do profesorado. Unha vez terminadas as avaliacións do primeiro e segundo trimestre, o profesorado

realiza unha autoevaluación do seu traballo e metodoloxía empregada. Nesa autoevaluación recolleranse os seguintes aspectos:

Medidas tomadas durante o trimestre que se deben autoevaluar:

1. Medidas metodolóxicas

2. Organizativas da aula

3. Agrupamientos do alumnado

4. Avaliación

5. Actividades de recuperación

6. Acción tutorial

7. Material
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8. Problemas atopados

9. Correccións

10. Departamentais

Medidas que se deben tomar durante o seguinte trimestre:

1. Medidas metodolóxicas

2. Organizativas da aula

3. Agrupamientos do alumnado

4. Avaliación

5. Actividades de recuperación

6. Acción tutorial

7. Material

8. Problemas atopados

9. Correccións

Resultados académicos:

1. Porcentaxe de alumnos por tramos de cualificación.

2. Porcentaxe de abandonos ou renuncias de convocatorias

3. Número de faltas de asistencia

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso, realizarase unha avaliación inicial dos coñecementos previos do alumnado baseada na observación do grupo por parte do

profesor e da información extraída do cuestionario contestado individualmente por cada alumno.

Deberase prestar especial atención a aqueles alumnos/as que polas súas características poidan mostrar dificultades para a realización das

actividades propostas e a consecución das capacidades previstas. Neste caso recomendaranse lecturas e actividades complementarias que de

forma individual ou en grupo, permitan achegar ao alumno/a o nivel proposto no tema.

Tamén debe terse en conta, a aqueles alumnos/as, que teñan un nivel superior á media, recomendándolles lecturas complementarias que permitan

desenvolver en maior profundidade algúns dos temas expostos.

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

Realizaranse as adaptacións necesarias nos medios e procedementos de avaliación para o alumnado con necesidades específicas de apoio

educativo, có fin de garantir a súa accesibilidade ás probas e que sexa avaliado cós medios apropiados ás súas posibilidades e características. En

todo caso, nó proceso de avaliación comprobarase que o alumnado alcanzou os resultados de aprendizaxe establecidos para o módulo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Búscase educar a intelixencia e fortalecer a vontade, desenvolvendo actividades dirixidas á práctica de valores, dentro da aula, no fogar, na

contorna inmediata. O obxectivo primordial é formar cidadáns libres, responsables e comprometidos consigo mesmos e coa sociedade.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

En principio neste módulo non se teñen previstas actividades complementarias e extraescolares.

Tódalas actividades propostas polo Departamento de Orientación que vaian dirixidas ó alumnado dos ciclos de informática e tódalas actividades

propostas polo Departamento de Informática.

O departamento deixa aberta a porta á asistencia a conferencias e seminarios, que ou ben se planifiquen polo departamento ou ben vaian xurdindo

no ámbito social e sexan consideradas de interese.

Hai que ter en conta que calquera actividade proposta non tería carácter obrigatorio cando se realicen fora do horario lectivo do curso.
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