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1. Identificación da programación
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da familia

profesional
Familia profesional Código do
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Ciclo formativo
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0223 Aplicacións ofimáticas 92018/2019 288240

MPMP02_23 Ofimática 92018/2019 168140

MPMP02_23 Multimedia 92018/2019 120100

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

Profesorado asignado ao módulo REBECA PIÑEIRO VIDAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O módulo Aplicacións Ofimáticas, pertence ao ciclo de Formación Profesional de grao medio, Sistemas Microinformáticos e Redes, que ten unha

duración de 2.000 horas ao longo de 2 cursos académicos, ao que lle corresponde o título de Técnico en sistemas microinformáticos e redes. Este

módulo impártese durante o primeiro curso.

O desenvolvemento curricular de este módulo ten como referencia de partida o Real Decreto 1691/2007, do 14 de decembro (BOE nº 3446 do 17

de xaneiro de 2008), onde se establece o currículo do ciclo Sistemas Microinformáticos e Redes.

O ámbito productivo no que se atopa o centro caracterízase pola abondancia de PEMEs. Polo tanto, na concreción do currículo do ciclo terase en

conta esta circunstacia para incidir nas tecnoloxías, paquetes ofimáticos e programas máis utilizados neste tipo de empresas.
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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 e configuración dos compoñentes das aplicacións requeridos así como a configuración da
aplicación en cada posto

Procedementos de
instalación e
configuración de
aplicacións

20 8

2 Realizar documentos de calidadecun procesador de textos empregando as suas funcións.Elaboración de
documentos e
plantillas mediante
procesadores de texto.
(Word e OpenOfficce.
org.Writer).

30 11

3 Elaborar modelos de cálculo empregando as funcións da folla de cálculoElaboración de
documentos e
plantillas mediante
unha folla de cálculo.
(Excel e OpenOfficce.
org.Calc).

38 14

4 Creación de bases de datos, consultas, informes e formularios de entrada de datosBases de datos 50 20

5 Envío e rececepción de correo através de webmail e de cliente de correo, así como o manexo e configuración
da axenda.

Xestión de correo e
axenda electrónica.

30 11

6 Adquirir imaxes e editalas empregando software de edición de imaxenManipulación de
imáxes

30 9

7 Elaborar vídeos de calidade empregando o software de edición de vídeoManipulación de
Vídeos

30 9

8 Elaboración de presentacións cun deseño óptimo e un bo impacto visual.Elaboración de
presentacións.
(PowerPoint e
OpenOffice.org.
Impress)

30 9

9 Identificar as diferentes incidencias que sucedan así como ofrecer o soporte axeitado o fallo.Procedementos de
diagnósticos e
resolución de
problemas. Técnicas
de soporte

30 9
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Procedementos de instalación e configuración de aplicacións 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e actualiza aplicacións ofimáticas, atendendo ás especificacións dadas en distintos contornos de explotación. 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 e establecéronse as fases do proceso de instalación.

CA1.2 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación.

CA1.3 Obtívose a información sobre os compoñentes de hardware e de software instalados no equipamento mediante as utilidades do sistema operativo.

CA1.4 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación.

CA1.5 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos.

CA1.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático.

CA1.7 Elimináronse ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento.

CA1.8 Actualizáronse as aplicacións.

CA1.9 Respectáronse as licenzas de software.

CA1.10 Propuxéronse solucións de software para diversos contornos de aplicación.

CA1.11 Documentáronse as incidencias.

  CA1.12 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.1.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 1.12).

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

 Tipos de licenzas software.

 Necesidades dos contornos de explotación.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.
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Contidos

 Procedementos de instalación e configuración.

 Diagnóstico e resolución de problemas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Elaboración de documentos e plantillas mediante procesadores de texto. (Word e OpenOfficce.org.Writer). 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentos e patróns aplicando as opcións avanzadas de procesadores de textos. 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 Personalizáronse as opcións do procesador de textos e da barra de ferramentas.

CA2.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos e imaxes.

CA2.3 Importáronse e exportáronse documentos creados con outras aplicacións e noutros formatos.

CA2.4 Deseñáronse patróns.

CA2.5 Creáronse e utilizáronse macros na realización de documentos.

CA2.6 Utilizouse a combinación de correspondencia para o envío masivo de correo.

CA2.7 Elaboráronse manuais específicos.

 CA2.8 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.2.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 2.8).

 Estilos e formatos.

 Combinación de documentos.

 Creación e uso de patróns.

 Importación e exportación de documentos.

 Deseño e creación de macros.

 Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 Combinación de correspondencia.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elaboración de documentos e plantillas mediante unha folla de cálculo. (Excel e OpenOfficce.org.Calc). 38

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos e patróns aplicando opcións avanzadas de follas de cálculo. 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 Personalizáronse as opcións da folla de cálculo e da barra de ferramentas.

CA3.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

CA3.3 Utilizáronse os tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

CA3.4 Aplicáronse fórmulas e funcións.

CA3.5 Xeráronse e modificáronse gráficos de diversos tipos.

CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

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

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

CA3.9 Creáronse informes de táboas e gráficos dinámicas.

 0CA3.10 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.3.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 3.10).

 Estilos.

 Uso de fórmulas e funcións.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

 Uso de patróns e asistentes.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

 Deseño e creación de macros.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Bases de datos 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos con bases de datos ofimáticas aplicando operacións de manipulación de datos. 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 Identificáronse os elementos das bases de datos relacionais.

CA4.2 Creáronse bases de datos ofimáticas: táboas e relacións entre estas.

CA4.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (para inserir, modificar e eliminar rexistros).

CA4.4 Utilizáronse asistentes na creación de consultas, formularios e informes.

CA4.5 Realizouse procura e filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.6 Creáronse e utilizáronse macros.

 CA4.7 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.4.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 4.7).

 Elementos das bases de datos relacionais.

 Creación de bases de datos.

 Manexo de asistentes.

 Procura e filtraxe da información.

 Deseño e creación de macros.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión de correo e axenda electrónica. 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de xestión do correo e a axenda electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a súa configuración. 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 Describíronse os elementos que compoñen un correo electrónico.

CA5.2 Analizáronse as necesidades básicas de xestión de correo e axenda electrónica.

CA5.3 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos.

CA5.4 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

CA5.5 Operouse co caderno de enderezos.

CA5.6 Traballouse con opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

CA5.7 Utilizáronse opcións de axenda electrónica.

 CA5.8 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.5.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 5.8).

 Tipos de contas de correo electrónico.

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

 Patróns e sinaturas corporativas.

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

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

 Xestión de correos.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

 Sincronización con dispositivos móbiles.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Manipulación de imáxes 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Manipula imaxes dixitais aplicando técnicas básicas de captura e de edición. 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 Analizáronse os formatos de imaxes.

CA1.2 Recoñeceuse a necesidade dos formatos de compresión con perdas.

CA1.3 Realizáronse capturas de pantallas.

CA1.4 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos.

CA1.5 Traballouse con imaxes a varias resolucións, segundo a súa finalidade.

CA1.6 Analizáronse aplicacións de edición de imaxes.

CA1.7 Empregáronse ferramentas de edición de imaxe dixital.

CA1.8 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

 CA1.9 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.6.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 1.9).

 0Uso de dispositivos de captura de imaxes.

 Formatos de imaxes.

 Parámetros das imaxes: resolución, número de cores e compresión.

 Aplicacións de retoque fotográfico.

 Axustes de imaxe e de cor.

 Uso de máscaras e capas.

 Aplicación de filtros e efectos.

 Importación e exportación de imaxes.

 Uso de aplicacións de captura de pantalla.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Manipulación de Vídeos 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Manipula secuencias de vídeo aplicando técnicas de captura e de edición básicas. 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 Recoñecéronse os elementos que compoñen unha secuencia de vídeo.

CA2.2 Identificáronse os tipos de formatos e codecs máis empregados.

CA2.3 Instaláronse codecs no sistema e configuráronse para o seu uso.

CA2.4 Analizáronse as posibilidades de diversas aplicacións específicas.

CA2.5 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo.

CA2.6 Importáronse pistas de audio e sincronizáronse coas secuencias de vídeo.

CA2.7 Aplicáronse transicións e efectos sinxelos.

CA2.8 Realizáronse conversións de formato en secuencias de audio e vídeo.

CA2.9 Traballouse con distintos formatos e diferentes taxas de compresión, en función da finalidade especificada.

CA2.10 Realizáronse capturas de secuencias da pantalla utilizando aplicacións específicas.

CA2.11 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos axeitados.

CA2.12 Elaboráronse vídeos titoriais.

  CA2.13 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.7.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 2.13).

 Formatos de vídeo. Contedores. Codecs.

 Aplicacións de edición de vídeo.

 Aplicación de transicións e de efectos.

 Sincronización do audio.

 Creación de títulos e menús.
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Contidos

 Edición na liña de tempo.

 Captura de secuencias de pantalla.

 Importación e exportación de vídeos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Elaboración de presentacións. (PowerPoint e OpenOffice.org.Impress) 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño. SI

4.8.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 opcións básicas das aplicacións de presentacións.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

CA3.3 Aplicouse e recoñeceuse a tipografía e as normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

CA3.4 Creáronse presentacións.

CA3.5 Deseñáronse patróns de presentacións.

CA3.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións.

 CA3.7 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.8.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 3.7).

 Deseño e edición de diapositivas.

 Formato de diapositivas, textos e obxectos.

 Normas de composición: tipografía e uso da cor.

 Importación e exportación de presentacións.

 Uso de patróns e asistentes: patróns de diapositivas.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Procedementos de diagnósticos e resolución de problemas. Técnicas de soporte 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Ofrece apoio no uso de aplicacións e resolve as incidencias que se presenten. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Elaboráronse guías visuais cos conceptos básicos de uso dunha aplicación.

CA4.2 Identificáronse problemas relacionados co uso de aplicacións ofimáticas.

CA4.3 Utilizáronse manuais de usuario para instruír no uso de aplicacións.

CA4.4 Aplicáronse técnicas de asesoramento no uso de aplicacións.

CA4.5 Realizáronse informes de incidencias.

CA4.6 Aplicáronse os procedementos necesarios para salvagardar a información e a súa recuperación.

CA4.7 Utilizáronse os recursos dispoñibles para arranxar incidencias (documentación técnica, axudas en liña, soporte técnico, etc.).

CA4.8 Arranxáronse as incidencias no tempo adecuado e co nivel de calidade esperado.

 CA4.9 Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores".

4.9.e) Contidos

Contidos

 Inculcar os valores, actitudes e normas detallados no apartado "9.a. Programación de educación en valores" (CA 4.9).

 Elaboración de guías e manuais de uso de aplicacións.

 Formación ao usuario.

 Resolución de incidencias.
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Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva:

Tódolos criterios de avaliación son mínimos exixibles e están especificados en cada unidade didáctica.

Criterios de cualificación:

CUALIFICACIÓN PARCIAL

- Cada unidade didáctica terá unha cualificación enteira entre 1 e 10 despois de utilizar os instrumentos de avaliación e de seguir os criterios de

avaliación propios de cada unidade didáctica. A unidade didáctica estará suspensa se a nota é inferior a 5.

- A nota de cada avaliación é a media ponderada das unidades didácticas impartidas ata o momento da avaliación considerando como peso o

tempo real adicado a cada unidade didáctica. É dicir, considerando nota i a nota da unidade i e hi o número de horas adicadas á unidade i, a

fórmula para calcular a nota da avaliación é suma(notai*hi)/suma(hi), considerando que i vai dende a unidade didáctica 1 ata a última unidade

didáctica avaliada nesa avaliación. A avaliación estará suspensa se a nota é inferior a 5.

- Para os cálculos anteriores o profesor esixirá que o/a alumno/a obteña unha puntuación mínima de 5 en cada unha das notas que interveñen nos

cálculos; se a puntuación dalgunha avaliación é inferior a 5, a nota será a nota suspensa máis próxima á obtida mediante o cálculo.

Para considerar superada unha avaliación e necesario obter unha cualificación  igual ou superior a 5.

CUALIFICACIÓN FINAL

É imprescindible ter superadas tódalas avaliacións para poder aprobar o módulo.

A nota final do módulo será a nota media das tres avaliacións no caso de ser todas superadas con una nota igual ou superior a 5.

PROBA DE AVALIACIÓN FINAL

No caso de non superar algunha ou todas as avaliacións deberase acudir ao examen final das avaliacións non superadas.

Realizarase unha proba de avaliación final na que se cualificarán de xeito independente cada unha das avaliacións. A proba de avaliación final

consistirá nun examen escrito de carácter teórico e/ou práctico por cada avaliación.

Para aqueles alumnos que acudan á proba final o cálculo da cualificación final farase do mesmo xeito, é dicir, a nota final do módulo será a nota

media das tres avaliacións no caso de ser todas superadas con una nota igual ou superior a 5.

O alumnado con avaliacións non superadas na proba final do módulo será cualificado con suspenso.

AVISO: se un alumno copia obterá unha cualificación de 0 puntos.

Un mal uso do material posto a disposición do alumnado pode implicar, aparte das medidas disciplinarias que correspondan, a non superación do

módulo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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A falta do debido respecto ao profesor ou aos seus compañeiros no módulo profesional tamén poderase penalizar na nota da avaliación. A

penalización correspondente será o suspenso da avaliación cun 1 de nota.

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

Procedemento para definir as actividades de recuperación das unidades didácticas suspensas despois da terceira avaliación e antes da avaliación

final dentro do mesmo curso escolar:

- Repasaranse contidos e prácticas durante o período de recuperación establecido por xefatura de estudios.

- Realizaranse as probas de recuperación seguindo o calendario elaborado por xefatura de estudios.

- A proba de recuperación cualificarase utilizando os mesmos instrumentos e criterios que os utilizados para cualificar a unidade didáctica.

- A nota da recuperación utilizarase como nota da unidade didáctica en tódolos cálculos posteriores.

Haberá esta proba de recuperación global para aqueles que non acadaron a calificación positiva para o módulo. Esta proba será de tódalas

unidades, incluíndo parte teórica e parte práctica, con independencia do número de unidades non superadas.

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

Plan extraordinario de avaliación:

Levarase a cabo un proceso para a avaliación do alumnado que perda o dereito á avaliación continua ou non supere o plan ordinario de avaliación.

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

avaliado ó final do ciclo. Esta avaliación consistirá  na entrega dos traballos e prácticas que o profesor lle indique e unha proba escrita na que se

incluirán contidos das unidades didácticas estudadas durante o curso, así como, unha proba práctica sobre o ordenador na cal desmostre que

manexa os paquetes ofimáticos e multimedia estudados como o manexo de imáxes e a edición de vídeo dixital.

O procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua é o seguinte:

- Xefatura de estudios establecerá o calendario das probas.

- Aplicaranse os mesmos criterios de cualificación detallados no apartado 5 (Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de

cualificación).

- O alumnado que perdeu ó dereito á avaliación continua pode presentarse a esta proba extraordinaria.

- O alumnado que demostrou unha actitude negativa, ou incumpriu normas ou mostrou una valores inadecuados, e non foi capaz de rectificar

segundo as pautas indicadas polo profesorado, cualificarase cun 0 no criterio de avaliación "Inculcáronse os valores, actitudes e normas detallados

no apartado "9.a. Programación de educación en valores" en cada unha das unidades didácticas avaliadas.

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:
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- 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, o alumnado cubrirá unha enquisa na que valorará 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 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.

Contémplanse tres niveis de seguimento da programación e de avaliación da propia práctica docente:

Nivel individual:

O profesorado que imparta o módulo fará un seguimento continuo da programación e unha avaliación continua da propia práctica docente.

Nivel de curso:

As reunións de avaliación servirán tamén para facer seguimento da programación, avaliar a práctica docente e coordinar a práctica docente entre

os módulos dun mesmo curso.

Nivel de departamento:

Farase o seguimento das programacións de tódolos módulos coa frecuencia mínima estipulada pola Administración Educativa e ademais durante o

curso haberá como mínimo un profesor adicado á revisión das programacións e á avaliación da práctica docente. Este

grupo de profesores proporá ao departamento ao final do curso, modificacións nas mesmas baseándose na súa revisión particular, na experiencia

docente dos profesores que impartiron cada módulo e na práctica docente dos mesmos. As propostas anteriores que sexan aprobadas polo

departamento, serán implantadas ao principio do curso seguinte polos profesores de cada módulo.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

- No comezo do módulo, o profesor realizará unha avaliación inicial mediante un cuestionario na aula ou unha enquisa ao alumnado para coñecer a

experiencia laboral, académica e persoal con relación co módulo, que permitirá coñecer o nivel de coñecementos previos do alumnado e poder

adaptar o ritmo  de desenvolvemento das clases e realización das actividades.

- En coordinación co Departamento de Orientación do centro, elaborarase unha avaliación inicial na que se analizarán as dificultades de

aprendizaxe que se atopen no alumnado do grupo, para establecer así as medidas de flexibilización oportunas.

- Os resultados da enquisa e os que se derivan da comunicación directa entre profesor e alumnado serán compartidos co resto do profesorado

docente durante a sesión de avaliación inicial que se celebrará na data determinada por Xefatura de estudios.

- 17 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

As medidas de reforzo teñen como obxectivo intentar axudar a superar algunha unidade didáctica ao alumnado que non acadou os obxectivos

mínimos esixibles e polo tanto son diferentes dependendo do instrumento de avaliación empregado para cualificar esa unidade didáctica:

- As medidas de reforzo para os criterios de avaliación avaliados cunha proba escrita teórica consistirán no repaso dos conceptos por parte do

alumno coa axuda do profesorado.

- As medidas de reforzo para os criterios de avaliación avaliados cunha proba escrita práctica consistirán no repaso dos exercicios prácticos xa

realizados durante o curso e na realización de novos exercicios coa supervisión do profesorado.

- As medidas de reforzo para os criterios de avaliación avaliados cunha lista de cotexo consistirán na realización das prácticas de instalación ou

administración esixidas polo profesorado durante o curso.

- As medidas de reforzo para os criterios de avaliación avaliados cunha táboa de observación consistirán na proposta por parte do profesorado do

cambio de actitude do alumnado e do cambio efectivo de actitude por parte do alumnado verificado polo profesorado.

 - Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais:

Durante o desenvolvemento do curso prestarase especial atención ao alumnado que presente necesidades educativas especiais ou algún grao de

discapacidade, mediante unha 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

En todas as unidades didácticas inculcaranse os seguintes valores, actitudes e normas e valorarase a súa consecución.

Valores, actitudes e normas de aspecto persoal:

  - Respecto ós demais, tolerancia e comportamento correcto.

  - Atención prestada en clase.

  - Participación diaria na clase.

  - Comunicación e diálogo.

  - Puntualidade e asistencia.

  - Colaboración nas tarefas de investigación que poidan xurdir, de forma que as responsabilidades estean equitativamente repartidas dentro do

grupo.

  - Cooperación na superación de dificultades que se presenten ó grupo, cunha actitude tolerante cara as ideas e as actitudes do resto dos

compañeiros.

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

Valores, actitudes e normas de aspecto técnico:

  - Respecto ás normas e ao material que se use.

  - Predisposición polo uso de códigos mnemotécnicos para a identificación dos obxectos.

  - Costume de documentar os resultados presentados.
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  - Interese pola proba e valoración dos programas utilizados.

  - Preocupación pola busca de eficiencia nas solucións presentadas.

  - Preocupación pola optimización do resultado final, refugando solucións correctas pero non óptimas.

  - Preocupación polo estilo empregado tanto na documentación e escritura como na presentación de resultados.

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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O Departamento de Informática programará para os dous grupos do ciclo unha serie de actividades complementarias e extraescolares ao longo do

curso.

No tocante a este módulo formativo, polo menos unha destas actividades incluirá a visita ás instalacións dun Centro de Proceso de Datos ou dunha

empresa relacionada co mundo da informática, nas que o alumnado poderá coñecer a forma de traballar con distintos paquetes software e outros

programas específicos, así como o seu funcionamento sobre o hardware onde están instaladas.
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