
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Pazo da Mercé 2018/201936019402 Neves (As)

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 (*)

MP3031 Ofimática e arquivamento de documentos 82018/2019 279233

MP3031_12 Ofimática 82018/2019 187156

MP3031_22 Arquivamento de documentos 82018/2019 9277

(*) 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

Este módulo pretende que o alumno adquira os coñecementos, procedementos e actitudes necesarias involucradas no uso de ferramentas básicas

dunha oficina:

-ferramentas básicas ofimáticas (procesador de texto, follas de cálculo e presentacións)

-coñecemento de redes e realización de comunicacións mediante correo electrónico.

-uso de equipamentos de reprografía e encadernación funcional.
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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 Uso dun procesador de textosProcesador de texto 60 30

2 Uso dunha folla de cálculoFolla de cálculo 50 20

3 Creación de presentacións electrónicasPresentacións 60 20

4 Coñecemento das redesTramitación de
información en liña

10 5

5 Uso do correo electrónicoComunicacións
internas e externas
por correo electrónico

7 5

6 Uso dos equipamentos de repografíaEquipamentos de
repografía

50 10

7 Realización de encadernaciónsEncadernación
funcional

42 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Procesador de texto 60

4.1.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

4.1.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

4.1.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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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Folla de cálculo 50

4.2.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

4.2.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

4.2.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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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Presentacións 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora presentacións gráficas utilizando aplicacións informáticas SI

4.3.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

4.3.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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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Tramitación de información en liña 10

4.4.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

4.4.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

4.4.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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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Comunicacións internas e externas por correo electrónico 7

4.5.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

4.5.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

4.5.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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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Equipamentos de repografía 50

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 Encadernación funcional 42

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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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 notai 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 avaliativa final na que se cualificarán de xeito independente cada unha das avaliacións. A proba avaliativa 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.

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:
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- 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.

  - 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.
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  - 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 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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