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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

COM Actividades comerciais Ciclos
formativos de
grao medio

CMCOM01Comercio e márketing Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
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anuais

Sesións
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1233 Aplicacións informáticas para o comercio 502015/2016 159133

MP1233_12 Aplicacións informáticas de propósito xeral 502015/2016 6050

MP1233_22 Aplicacións informáticas habituais no comercio 502015/2016 9983

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

Elaboración

Impartición

SANMARTÍN OTERO, MARÍA LOURDES

Profesorado responsable

SANMARTÍN OTERO, MARÍA LOURDES

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións relacionadas

co uso de ferramentas informáticas, tales como:

- Manexo de equipamentos informáticos.

- Utilización de sistemas operativos e xestión de ficheiros de datos.

- Administración de redes domésticas.

- Configuración e uso da rede internet.

- Procura avanzada de información.

- Xestión do correo electrónico como medio de comunicación e como ferramenta de

venda.

- Transferencias de información.

- Uso de aplicacións informáticas de deseño gráfico.

- Elaboración de textos con programas específicos de proceso de textos.

- Uso e creación de presentacións publicitarias e de negocios en xeral.

- Manexo de programas para a realización de calquera tipo de cálculos por medio de

aplicacións de folla de cálculo.

- Xestión da información da empresa a través de programas xestores de bases de datos.

- Facturación electrónica.

- Envío e recepción de datos de organismos públicos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

- Tarefas de control e xestión de calquera empresa comercial de produtos e/ou servizos.

- Deseño de materiais gráficos e publicitarios.

- Uso de ferramentas ofimáticas de carácter xeral e das necesarias na xestión dun comercio.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais m), q), r), s), t), u), v) e

w) do ciclo formativo, e as competencias h), m), n), ñ), o), p) e q).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos

do módulo han versar sobre:

- Uso de equipamentos informáticos.

- Uso de internet.

- Uso de aplicacións informáticas de deseño gráfico.

- Utilización de programas ofimáticos de uso xeral e específico de empresas comerciais.

- Manexo de programas informáticos de traspaso de datos a outras empresas e á Administración.

- Facturación electrónica
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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 Manexar a nivel de usuario/a sistemas informáticos empregados habitualmente no comercio, utilizando o
hardware e o software máis común.

SISTEMAS
INFORMATICOS E
OPERATIVOS

30 5

2 Utilizar a rede internet e os servizos que a compoñen, manexando programas de navegación, correo
electrónico e transferencia de ficheiros, entre outros

INTERNET E
CORREO
ELECTRÓNICO

30 10

3 Realizar tarefas de manipulación de textos e de presentación de textos, imaxes e gráficos de forma continua,
empregando programas para a automatización das actividades e dos traballos específicos do comercio.

PROCESADOR DE
TEXTOS

23 25

4 Realizar cálculos matemáticos con folla de cálculoFOLLA DE CALCULO 26 25

5 Xestionar datos coa utilizacion de bases de datosBASE DE DATOS 20 15

6 Confeccionar materiais informáticos e publicitarios utilizando técnicas de diseñoDISEÑO E
PRESENTACIONS
PUBLICITARIAS

20 10

7 Realizar facturación electrónica e outras tarefas administrativasTAREFAS
ADMINISTRATIVAS

10 10

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 SISTEMAS INFORMATICOS E OPERATIVOS 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Manexa a nivel de usuario/a sistemas informáticos empregados habitualmente no comercio, utilizando o hardware e o software máis común 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 Examináronse os compoñentes físicos dun computador

CA1.2 Consideráronse as características e o funcionamento dos equipamentos informáticos e electrónicos específicos para o comercio

CA1.3 Manexouse un sistema operativo baseado no uso de fiestras

CA1.4 Xestionáronse os ficheiros de información mediante sistemas operativos

CA1.5 Configurouse unha rede doméstica

CA1.6 Protexéronse os equipamentos de virus, correo lixo e outros elementos indesexables

CA1.7 Realizáronse operacións rutineiras de mantemento dos equipamentos

CA1.8 Descargáronse e utilizáronse aplicacións de visualización e impresión de datos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Funcionamento dun computador persoal. Compoñentes e pezas.

 0Virus informáticos e software antivirus.

  Copia de seguridade dos datos e restauración.

  Software específico de compresión e descompresión de ficheiros.

  Formato PDF.

 Impresora, escáner e tipos de lectores de documentos de facturación.

 Sistema operativo de xestión de fiestras (Windows).

 Traballo con ficheiros e cartafoles.

 Traballo con cartafoles e ficheiros comprimidos.

 Funcionamento e configuración dunha rede doméstica: con cables e sen eles.

 Administración da rede.
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Contidos

 Compartición de ficheiros e impresoras.

 Seguridade sen fíos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 INTERNET E CORREO ELECTRÓNICO 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Utiliza a rede internet e os servizos que a compoñen, manexando programas de navegación, correo electrónico e transferencia de ficheiros, entre outros 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 conceptos esenciais de funcionamento e uso da rede e as características propias das intranets e as extranets

CA2.2 Avaliáronse e configuráronse os sistemas de conexión á rede

CA2.3 Utilizáronse os principais programas navegadores para se mover pola rede

CA2.4 Realizáronse procuras selectivas de información mediante aplicacións específicas e buscadores especializados por temas

CA2.5 Utilizouse o correo electrónico directamente desde a web

CA2.6 Empregáronse programas de cliente de correo electrónico para xestionar o envío e a recepción de mensaxes

CA2.7 Identificouse o protocolo de rede para a transferencia de ficheiros (FTP) desde un equipamento cliente a un servidor

CA2.8 Implantáronse medidas de seguridade para protexer os equipamentos de intrusións externas

4.2.e) Contidos

Contidos

 Introdución a internet.

 0Seguridade. Zonas e niveis de seguridade.

  Bloqueador de fiestras emerxentes.

  Filtro de suplantación de identidade (phishing).

  Privacidade.

 Concepto e uso de intranets e extranets: similitudes e diferenzas.

 Conexión a internet. Protocolo TCP/IP.

 A web. Navegación web utilizando os navegadores.

 Correo electrónico.

 Grupos de noticias.

 Transferencia e xestión remota de ficheiros (FTP).

 Procura en internet: buscadores, directorios ou índices temáticos, e motores de procura.
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Contidos

 Correo electrónico: configuración dunha conta de correo electrónico e correo web fronte a correo POP.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 PROCESADOR DE TEXTOS 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza tarefas de manipulación de textos e de presentación de textos, imaxes e gráficos en forma continua, empregando programas para a automatización
das actividades e dos traballos específicos do comercio NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Editáronse todos os tipos de escritos informativos e publicitarios, por medio de aplicacións específicas de tratamento e corrección de textos

CA2.2 Utilizáronse ferramentas especializadas de xeración de textos a través de utilidades de edición

CA2.3 Ordenáronse os textos e as ilustracións para efectuar unha correcta maquetaxe dos contidos

CA2.5 Deseñáronse presentacións publicitarias e de negocios con texto esquematizado, animacións de texto e imaxes importadas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Procesador de textos.

 Escritura de textos.

 Formato do texto dun documento de traballo.

 Inserción de elementos automáticos: saltos, números de páxina, datas, símbolos, etc.

 Tabulacións, viñetas, columnas e táboas.

 Encabezamentos e pés de páxina.

 Combinación de correspondencia.

 Estilos e patróns.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 FOLLA DE CALCULO 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza cálculos matemáticos con folla de cálculo e tratamento de datos con xestores de bases de datos, utilizando programas para a automatización das
actividades comerciais NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Realizáronse cálculos matemáticos en diversas áreas da empresa (administración, finanzas, produción, etc.)

CA3.2 Definíronse as fórmulas para automatizar a confección de diversos documentos administrativos (albarás, facturas, etc.)

CA3.3 Utilizáronse funcións matemáticas para calcular ingresos, custos e resultados económico-financeiros

CA3.4 Tratáronse e filtráronse listas de datos coa folla de cálculo

4.4.e) Contidos

Contidos

 Introdución ás operacións básicas de folla de cálculo.

 Introdución e edición de datos nas celas: textos, números, fechas e fórmulas.

 Manipulación das celas de datos.

 Formato de celas, filas, columnas e follas.

 Operacións básicas con follas de cálculo.

 Fórmulas da folla de cálculo.

 Funcións matemáticas, lóxicas e estatísticas.

 Representacións gráficas dos datos.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 BASE DE DATOS 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza cálculos matemáticos con folla de cálculo e tratamento de datos con xestores de bases de datos, utilizando programas para a automatización das
actividades comerciais NO

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Creáronse ficheiros de bases de datos relacionais que se poidan consultar doadamente

CA3.6 Extraéronse informacións a través da consulta combinada de varias táboas de datos

CA3.7 Deseñouse formularios para a inclusión de datos nas súas táboas correspondentes

CA3.8 Elaboráronse informes personalizados dos rexistros da base de datos para os imprimir

4.5.e) Contidos

Contidos

 0Xestores de bases de datos.

  Creación e uso de táboas nun xestor de base de datos.

  ÿndices e relacións entre as táboas.

  Ordenación e filtraxe da información.

  Consultas de datos das táboas.

  Formularios de toma de datos.

  Informes extraídos das táboas de datos e das consultas.

 Listas de datos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 DISEÑO E PRESENTACIONS PUBLICITARIAS 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Confecciona materiais informativos e publicitarios, utilizando técnicas de deseño gráfico SI

RA2 - Realiza tarefas de manipulación de textos e de presentación de textos, imaxes e gráficos en forma continua, empregando programas para a automatización
das actividades e dos traballos específicos do comercio NO

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 Deseñáronse materiais de comunicación en soportes gráficos

CA1.2 Realizouse a composición e o formato do material, respectando principios de harmonía, proporción, equilibrio, simetría, etc

CA1.3 Aplicáronse principios de asociación psicolóxica de imaxes, contidos, semellanza, continuidade, simetría, etc

CA1.4 Empregáronse técnicas de deseño e autoedición relativas a percepción visual, lexibilidade, contrastes de cor, etc

CA1.5 Deseñáronse materiais gráficos de imaxes, mantendo unha distribución equilibrada de todos os elementos

CA1.6 Utilizouse software multimedia para a edición de imaxes e sons, e para a gravación de sons

CA1.7 Efectuáronse traballos publicitarios e promocionais en internet

CA2.4 Elaboráronse índices temáticos, alfabéticos e de ilustracións

CA2.6 Deseñáronse presentacións mestras que sirvan de base para a creación doutras presentacións

CA2.7 Manexáronse aplicacións de autoedición que permitan deseñar e maquetar páxinas con textos e elementos gráficos diversos, destinados a servir como material de márketing

4.6.e) Contidos

Contidos

 Traballo con imaxes vectoriais e en mapa de bits.

 0Efectos especiais e plugins.

  Garda de imaxes: tipos de compresión e de formato.

  Gravación de vídeos en DVD ou en ficheiro.

  Edición de imaxes, cortes, planos e movementos de cámara.

  Agregación de movementos, transicións e títulos ás imaxes.

 Profundidade de cor.

 Modos de cor e cambios entre modos.

 Gamas de cor.
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Contidos

 Obtención de imaxes: creación, uso de existentes e consecución co escáner ou cámara dixital.

 Opcións de impresión.

 Utilidades de edición de gráficos.

 Traballo con capas.

 Traballo con textos.

 0Programas de presentación: creación dunha presentación con diapositivas.

  Transicións.

  Animacións.

 ÿndices temáticos, alfabéticos e de ilustracións.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 TAREFAS ADMINISTRATIVAS 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza a facturación electrónica e outras tarefas administrativas, de xeito telemático, utilizando en cada caso o software específico SI

4.7.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 formatos electrónicos de factura

CA4.2 Estableceuse a transmisión telemática entre computadores

CA4.3 Garantiuse a integridade e a autenticidade das transmisións telemáticas a través dunha sinatura electrónica recoñecida

CA4.4 Utilizáronse aplicacións específicas de emisión de facturas electrónicas

CA4.5 Realizáronse tarefas administrativas en liña con organismos públicos e privados

CA4.6 Formalizáronse documentos coas obrigas fiscais ás que están suxeitas as operacións de compravenda de produtos ou servizos

CA4.7 Practicouse con simuladores de recursos da administración tributaria

CA4.8 Realizáronse prácticas con simuladores de banca en liña

4.7.e) Contidos

Contidos

  Etiquetas de correo.

 Factura electrónica: aspectos xerais, condicións para a súa utilización e normativa legal.

 Seguridade: sinatura electrónica recoñecida e DNI electrónico.

 Programas de facturación electrónica.

 Banca en liña.

 Tributos en liña.

 Trámites coa Seguridade Social en liña.
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Sancionarase coa cualificación de cero cando se comprobe que o alumno/a non actuou limpamente ao realizar as probas,  exercicios ou

actividades porque copiara ou realizara condutas similares.

O proceso de avaliación do módulo será continuo.

Os instrumentos de avaliación a utilizar para medir o nivel de adquisición das capacidades polos alumnos e asignar a calificación a cada un deles,

serán os seguintes:

PROBA ESCRITA (examen) 80% da cualificación: que pode constar de parte teórica e de parte práctica sobre os contidos do módulo:

- Parte teórica: poderá incluír cuestións de diferente tipo: de conceptos, test, de elección, de resposta corta e/ou de desenvolvemento, sobre

cuestións relacionadas cos contidos do módulo

- Parte práctica: Realizaránse probas que consistiran en varios exercicios relacionados cos diferentes programas que se relacionan na

programación.

Cada proba calificarase sobre 8 sendo preciso acadar un mímimo de 4 o contestar satisfactoriamente o 50% da proba para calcular a media si se

fai mais de unha proba por avaliación e sumar os 2 puntos das actividades diarias.

SEGUIMENTO DO TRABALLO DIARIO: 20% da cualificación:

- Valorarase a  asisitencia regular a clases, será imprescindible haber asistido  máis dun 80% das horas reais imparatidas  durante o periodo para

ser avaliado.

-  Valoraránse as actividades realizadas diariamente, estas actividades estarán relacionadas cos programas explicados, os alumnos/as teñen a

obriga de gardalos debidamente na carpeta creada para tal motivo, senon fose así serán avaliados negativamente (non se lle computarán os 2

puntos por actividades)

- Si o comportamento do alumno/a fose considerado perxudicial para o normal desenvolvemento das clases, tampouco se lle computarían os 2

puntos.

- A avaliación do módulo estará aprobada si o alumno/a obten a cualificación igual ou superior a 5.

- Si un alumno/a non pudese facer a proba do exame, so se lle repetirá se a falta de asistencia está debidamente xustificada, segundo as faltas de

asistencia que o alumno/a pode xustificar.Se non é o caso so fará unha proba de exame o día da recuperación.

 A cualificación final obterase coa media das avaliacións parciais, sendo imprescindible ter cada unha das avaliación parciais aprobadas.

O redondeo efectuarase por exceso cando as décimas da cualificación sexan iguais ou superiores a 5 sempre que o alumnado non teña

incidencias negativas no relativo a comportamento na aula e actitude ante o traballo.

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

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

Si o alumno foi avaliado negativamente nas probas trimestrais faráselle unha recuperación da parte non superada antes do seguinte trimestre.

Si chegado o mes de xuño o alumno/a ten algunha proba trimestral suspensa faráselle unha recuperación das partes non superadas nas semanas

adicadas a suficiencia antes da avaliación final.
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Cando un alumno/a sexa avaliado negativamente na convocatoria ordinaria deste módulo,  non tendo que repetir, deixarase constancia por escrito

das unidades  que ten que ser obxeto de recuperación, así como das actividades a desenvolver. Si a profesora o considera oportuno pode

indicarlle ó alumno/a a obriga de recuperar todo o módulo.

Tales actividades poderán consistir en:

- Realización de traballos e exercicios sobre aqueles aspectos nos que  se  detectaron maiores deficiencias.

- Realización dunha proba escrita sobre aqueles contidos nos que se  observou que o nivel de coñecementos do alumno é insuficiente, xa que

nesa parte non superou o módulo.

Respecto á calificación do sistema de recuperación, deberase  facer de maneira semellante á establecida para a avaliación extraordinaria.

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

O procedemento extraordinario da avaliación para os alumnos que, debido as faltas de asistencia perderon o dereito a avaliación continua, estará

composto das seguintes probas:

A primeira consistirá na contestación as cuestiós escritas que propoña o profesor referentes os diferentes conceptos relacionados coa informática.

Valorarase sobre 10 puntos.

A segunda consistirá na realización de exercicios relacionados cos diferentes programas que se especifican na programación do módulo.

Valoraránse igualmente sobre 10 puntos.

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas en cada unha das probas anteriores, considerándose que o alumno superou o

procedemento extraordinario de avaliación cuando obtivo unha calificación final igual ou superior a 5 puntos.

Para o cálculo da media citada non se computarán as cualificacións inferiores a 5 puntos. Polo tanto unha cualificación de menos de 5 puntos

nalgunha das probas suporá unha calificación final global negativa.

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

Farase un seguimento da programación alo-menos mensualmente, reflectíndose no grao de cumprimento e, caso de haber algún retraso na

mesma, deberase indicar xunto cos motivos, engadindo solucións para atallar tal anomalía.

O mesmo tempo, e do mesmo modo que os alumnos son avaliados, nós debemos facer o mesmo respecto a nós mesmos, analizándonos e

pensando posibles solucións para atallar os posibles erros que poidamos cometer.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

No mes de outubro celebrarase unha sesión de avaliación inicial  na que se tratará de coñecer, baseándonos na información acadada

anteriormente, as características e formación previa de cada alumno/a, así como as súas capacidades.

Cos datos obtidos nesta sesión estableceranse os criterios e as pautas que se terán en conta na avaliación do alumnado con necesidades

educativas especiais  ou con algún tipo de discapacidade.

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

Unha vez detectados os alumnos con necesidades educativas especiais adoitaranse as medidas que o profesor/a considere axeitadas, ademais de
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

seguir as consignadas no Plan de Atención á Diversidade do IES, en canto ás súas liñas xerais realizarase o seguinte:

1. As actividades deseñaranse con distintos graos de dificultade e distintos enfoques, para que todos os alumnos poidan realizalas con éxito.

2. Realizaranse se fose necesario actividades diferentes para diferentes agrupamentos de alumnos, de tal forma que poida atenderse a todos ós

alumnos, ou que algúns alumnos poidan ser tutorados polos seus propios compañeiros.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores forma parte dos obxectivos do Centro, polo que tamén de cada un dos módulos formativos.

En todo momento e polo tanto nas horas de clases tratarase de formar no seguintes:

- Respecto pola saúde persoal e colectiva.

- Toma de conciencia polos valores persoais.

- Valoración da necesidade do cumprimento das normas de convivencia.

- Igualdade ante as diferencias socio-culturais e trato non discriminatorio en tódolos aspectos.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Realizaranse aquelas actividades extraescolares que se determinen no departamento
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