
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Ricardo Mella 2020/202136017430 Vigo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Asistencia á dirección Ciclos
formativos de
grao superior

CSADG02Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0649 Ofimática e proceso da información 92020/2021 240240

MP0649_13 Operatoria de teclados 92020/2021 5252

MP0649_23 Aplicacións informáticas de xestión 92020/2021 135135

MP0649_33 Multimedia 92020/2021 5353

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ESTHER PRESAS GONZÁLEZ

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 currículo toma como base o Decreto 204/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior

correspondente ao título de técnico superior en Asistencia á Dirección.

A tendencia da actividade económica na globalización e o incremento das relacións comerciais require de profesionais altamente capacitados e

preparados con cualificación e competitividade, particularmente no uso e coñecementos das tecnoloxías da información e da comunicación.

Este currículo adapta a nova titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación

do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

As  TIC aportan unha  reducción de costos nas compañías, aforrando no só diñeiro, senón tamén horas de traballo e recursos enerxéticos. Así, as

tecnoloxías da información convertironse nun elemento trascendental na forma de traballar, e é imposible pensar no traballo dun profesional ou no

desempeño dunha compañía sen elas. O Alumno/a debe acadar pois, a competencia en materia de TICs que lle permita o desempeño eficiente da

súa labor.
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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 Principios básicos da
escritura ao tacto

2 1

2 Composición dun
terminal informático

3 2

3 Coñecementos do
teclado. Aprendizaxe

10 4

4 Postura corporal ante
o teclado

2 1

5 Desenrolo da destreza
mecanográfica

5 2

6 Correción de erros 3 2

7 Exercicios especiais
para a correción de
malos hábitos

5 2

8 Velocidade I: 150
ppm/1% de marxe de
erro

6 2

9 Velocidade II: 250
ppm/1% de marxe de
erro

8 3

10 Velocidade III:
300/350 ppm/1% de
marxe de erro

8 3

11 Manteñemento básico
de equipos,
aplicacións e redes

3 2

12 Sistemas Operativos.
MS Windows 7/8

5 2

13 Coñecendo o Office 8 3

14 Traballando con texto 5 2

15 Técnicas especiais
para traballar con
arquivos do Office

5 2

16 Aspectos básicos do
Word

5 2

17 Agregar contido e
aplicar formato

10 4

18 Construindo
documentos
adecuadamente

5 2

19 Insertar imaxes,
taboas, formas,
vídeos, etc.

10 4

20 Traballando con
documentos extensos

5 2

21 Fundamentos do
Excel

9 4

22 Comenzando cas
fórmulas e funcións

8 3

23 Traballando cas
funcións

10 4

24 Traballando con tablas
gráficos e BD

10 4

25 Fundamentos das
Base de Datos

9 4

26 Deseño e creación de
táboas. Relacións
entre elas

10 4

27 Deseño de consultas,
informes e formularios

10 4

28 Ferramentas
avanzadas do Access

8 3
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U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

29 Unha mirada o
PowerPoint

5 2

30 Traballando con
presentacións

10 5

31 Insertando obxectos
en PowerPoint

10 5

32 Manexando o deseño
das presentacións

5 2

33 Creacións de
impresión co Publisher

10 4

34 Aspectos básicos de
Internet

5 2

35 Nocións avanzadas de
Internet. Web 2.0

8 3
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Principios básicos da escritura ao tacto 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo.

CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta.

CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico.

CA1.4 Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as funcións de posta en marcha do terminal informático.

CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación.

CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e en táboas sinxelas.

CA1.7 Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras.

CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos, ortográficos e sintácticos.

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Requisitos básicos e posta en marcha dun terminal informático.

 Colocación dos dedos.

 Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto: Escritura de palabras simples. Escritura de palabras de dificultade progresiva. Maiúsculas, numeración e signos de
puntuación. Copia de textos con velocidade controlada. Escritura de textos nos idiomas propios e en idiomas estranxeiros
 Corrección de erros.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Composición dun terminal informático 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico.

CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación.

CA1.7 Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras.

CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto.

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Corrección de erros.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Coñecementos do teclado. Aprendizaxe 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación.

CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e en táboas sinxelas.

CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta por minuto), coa axuda dun programa informático.

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Requisitos básicos e posta en marcha dun terminal informático.

 Colocación dos dedos.

 Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto: Escritura de palabras simples. Escritura de palabras de dificultade progresiva. Maiúsculas, numeración e signos de
puntuación. Copia de textos con velocidade controlada. Escritura de textos nos idiomas propios e en idiomas estranxeiros
 Corrección de erros.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Postura corporal ante o teclado 2

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta.

CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico.

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Postura corporal ante o terminal.

 Colocación dos dedos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Desenrolo da destreza mecanográfica 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e en táboas sinxelas.

CA1.7 Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras.

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Colocación dos dedos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Correción de erros 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos, ortográficos e sintácticos.

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Corrección de erros.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Exercicios especiais para a correción de malos hábitos 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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

Criterios de avaliación

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto: Escritura de palabras simples. Escritura de palabras de dificultade progresiva. Maiúsculas, numeración e signos de
puntuación. Copia de textos con velocidade controlada. Escritura de textos nos idiomas propios e en idiomas estranxeiros
 Corrección de erros.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Velocidade I: 150 ppm/1% de marxe de erro 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta por minuto), coa axuda dun programa informático.

CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos, ortográficos e sintácticos.

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.8.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto: Escritura de palabras simples. Escritura de palabras de dificultade progresiva. Maiúsculas, numeración e signos de
puntuación. Copia de textos con velocidade controlada. Escritura de textos nos idiomas propios e en idiomas estranxeiros
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Velocidade II: 250 ppm/1% de marxe de erro 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta por minuto), coa axuda dun programa informático.

CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto.

CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos, ortográficos e sintácticos.

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.9.e) Contidos

Contidos

 Corrección de erros.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Velocidade III: 300/350 ppm/1% de marxe de erro 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo.

CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta.

CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico.

CA1.4 Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as funcións de posta en marcha do terminal informático.

CA1.5 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación.

CA1.6 Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e en táboas sinxelas.

CA1.7 Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras.

CA1.8 Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta por minuto), coa axuda dun programa informático.

CA1.9 Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto.

CA1.10 Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos, ortográficos e sintácticos.

  CA1.11 Exercicios de textos especiais

  CA1.12 Exercicio de velocidade 120 ppm/1%.

  CA1.13 Exercicio de velocidade 150 ppm/1%.

  CA1.14 Exercicio de velocidade 250 ppm/1%.

  CA1.15 Exercicio de velocidade 300/350 ppm/1%.

4.10.e) Contidos

Contidos

 Desenvolvemento da destreza mecanográfica de escritura ao tacto: Escritura de palabras simples. Escritura de palabras de dificultade progresiva. Maiúsculas, numeración e signos de
puntuación. Copia de textos con velocidade controlada. Escritura de textos nos idiomas propios e en idiomas estranxeiros
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Manteñemento básico de equipos, aplicacións e redes 3

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. SI

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizáronse probas de funcionamento dos equipamentos informáticos.

CA1.2 Comprobáronse as conexións dos portos de comunicación.

CA1.3 Identificáronse os elementos básicos (de hardware e software) dun sistema en rede.

CA1.4 Caracterizáronse os procedementos xerais de operacións nun sistema de rede.

CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.

CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus.

CA1.7 Compartiuse información con outros usuarios da rede.

CA1.8 Executáronse funcións básicas de usuario (conexión, desconexión, óptimo aproveitamento do espazo de almacenamento, utilización de periféricos, comunicación con outros usuarios,
conexión con outros sistemas ou redes, etc.).

CA1.9 Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actualización.

 0CA1.10 Compoñentes de Softwar: MS Office (Introducción)

CA2.1 Utilizáronse as prestacións da folla de cálculo para realizar xestións de tesouraría, cálculos comerciais e outras operacións administrativas.

CA3.4 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación.

CA4.1 Ordenáronse e clasificáronse os datos das bases de datos para presentar a información.

4.11.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware.

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.
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Contidos

 Sistemas operativos: funcións básicas.

 Redes locais: compoñentes, configuracións principais, compartición e actualización de recursos.

 Descarga, instalación, configuración e actualización de aplicacións, programas e utilidades a través de soportes físicos e da rede.

 Estrutura e funcións.

 Verificación ortográfica.

 Utilización dunha base de datos.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Sistemas Operativos. MS Windows 7/8 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.

CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus.

CA1.7 Compartiuse información con outros usuarios da rede.

CA1.8 Executáronse funcións básicas de usuario (conexión, desconexión, óptimo aproveitamento do espazo de almacenamento, utilización de periféricos, comunicación con outros usuarios,
conexión con outros sistemas ou redes, etc.).

 0CA1.10 Compoñentes de Softwar: MS Office (Introducción)

CA2.2 Deseñáronse e elaboráronse documentos coa folla de cálculo.

CA3.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada e aplicando as normas de estrutura.

CA4.2 Realizáronse consultas de bases de datos con criterios precisos.

4.12.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware.

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Sistemas operativos: funcións básicas.

 Redes locais: compoñentes, configuracións principais, compartición e actualización de recursos.

 Descarga, instalación, configuración e actualización de aplicacións, programas e utilidades a través de soportes físicos e da rede.

 Deseño.

 Edición de textos e táboas.

 Utilización dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Coñecendo o Office 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Identificáronse os elementos básicos (de hardware e software) dun sistema en rede.

CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.

 0CA1.10 Compoñentes de Softwar: MS Office (Introducción)

CA2.3 Relacionáronse e actualizáronse follas de cálculo.

CA2.4 Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións.

CA2.5 Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros.

CA3.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento.

CA4.2 Realizáronse consultas de bases de datos con criterios precisos.

4.13.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware.

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Sistemas operativos: funcións básicas.

 Redes locais: compoñentes, configuracións principais, compartición e actualización de recursos.

 Descarga, instalación, configuración e actualización de aplicacións, programas e utilidades a través de soportes físicos e da rede.

 Deseño.

 Deseño de documentos e patróns.

 Utilización dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Traballando con texto 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus.

CA2.5 Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros.

CA3.1 Utilizáronse funcións, prestacións e procedementos dos procesadores de textos e autoedición.

CA3.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento.

CA4.2 Realizáronse consultas de bases de datos con criterios precisos.

4.14.e) Contidos

Contidos

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Edición de follas de cálculo.

 Estrutura e funcións.

 Instalación e carga.

 Deseño dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 Técnicas especiais para traballar con arquivos do Office 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus.

CA2.5 Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros.

CA3.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada e aplicando as normas de estrutura.

CA4.2 Realizáronse consultas de bases de datos con criterios precisos.

4.15.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Deseño.

 Estrutura e funcións.

 Instalación e carga.

 Verificación ortográfica.

 Deseño dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 Aspectos básicos do Word 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Caracterizáronse os procedementos xerais de operacións nun sistema de rede.

CA2.6 Obtivéronse gráficos para a análise da información.

CA3.4 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación.

CA4.3 Realizáronse informes de bases de datos con criterios precisos.

4.16.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Tratamento de datos.

 Deseño de documentos e patróns.

 Tipos de bases de datos.

- 21 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.17.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

17 Agregar contido e aplicar formato 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Caracterizáronse os procedementos xerais de operacións nun sistema de rede.

CA2.7 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.4 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación.

CA4.4 Realizáronse formularios con criterios precisos.

4.17.e) Contidos

Contidos

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Automatización de procesos nas follas de cálculo. Macros.

 Edición de textos e táboas.

 Utilización dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.18.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

18 Construindo documentos adecuadamente 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. SI

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus.

CA2.7 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.1 Utilizáronse funcións, prestacións e procedementos dos procesadores de textos e autoedición.

CA3.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento.

CA3.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada e aplicando as normas de estrutura.

CA3.4 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación.

CA3.5 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.

CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

CA3.7 Recuperouse e utilizouse a información almacenada.

CA3.8 Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade, integridade e confidencialidade dos datos.

CA4.5 Actualizáronse, fusionáronse e elimináronse rexistros das bases de datos.

4.18.e) Contidos

Contidos

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Gráficos.

 Instalación e carga.

 Utilización dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.19.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

19 Insertar imaxes, taboas, formas, vídeos, etc. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Caracterizáronse os procedementos xerais de operacións nun sistema de rede.

CA2.8 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e outros formatos.

CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

CA3.8 Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade, integridade e confidencialidade dos datos.

CA4.5 Actualizáronse, fusionáronse e elimináronse rexistros das bases de datos.

4.19.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware.

 Gráficos.

 Deseño de documentos e patróns.

 Estrutura e funcións dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.20.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

20 Traballando con documentos extensos 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Executáronse funcións básicas de usuario (conexión, desconexión, óptimo aproveitamento do espazo de almacenamento, utilización de periféricos, comunicación con outros usuarios,
conexión con outros sistemas ou redes, etc.).

CA2.8 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e outros formatos.

CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

CA3.7 Recuperouse e utilizouse a información almacenada.

CA3.8 Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade, integridade e confidencialidade dos datos.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

4.20.e) Contidos

Contidos

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Tratamento de datos.

 0Traballo en grupo: comparar documentos, versións de documento, verificar cambios, etc.

  Opcións avanzadas: Automatización de procesos: macros. Recoñecemento óptico de caracteres. Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 Combinación de documentos.

 Xestión de ficheiros.

 Impresión de textos.

 Relacións con outras aplicacións: importación e exportación; conversión a PDF.

 Utilización dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.21.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

21 Fundamentos do Excel 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.8 Executáronse funcións básicas de usuario (conexión, desconexión, óptimo aproveitamento do espazo de almacenamento, utilización de periféricos, comunicación con outros usuarios,
conexión con outros sistemas ou redes, etc.).

CA2.1 Utilizáronse as prestacións da folla de cálculo para realizar xestións de tesouraría, cálculos comerciais e outras operacións administrativas.

CA2.2 Deseñáronse e elaboráronse documentos coa folla de cálculo.

CA2.3 Relacionáronse e actualizáronse follas de cálculo.

CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

4.21.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Estrutura e funcións.

 Instalación e carga de follas de cálculo.

 Instalación e carga.

 Utilización dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.22.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

22 Comenzando cas fórmulas e funcións 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.

CA2.3 Relacionáronse e actualizáronse follas de cálculo.

CA2.4 Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións.

CA2.5 Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros.

CA2.7 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.4 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

4.22.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware.

 Estrutura e funcións.

 Instalación e carga de follas de cálculo.

 Utilización dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.23.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

23 Traballando cas funcións 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus.

CA2.4 Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións.

CA2.5 Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros.

CA2.6 Obtivéronse gráficos para a análise da información.

CA2.8 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e outros formatos.

CA2.9 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos (formularios, creación de listas, filtraxe, e protección e ordenación de datos).

CA2.10 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

CA2.11 Utilizáronse as opcións de traballo en grupo.

CA3.5 Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

4.23.e) Contidos

Contidos

 Elementos de hardware.

 Instalación e carga de follas de cálculo.

 Deseño de documentos e patróns.

 Estrutura e funcións dunha base de datos.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.24.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

24 Traballando con tablas gráficos e BD 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus.

CA2.6 Obtivéronse gráficos para a análise da información.

CA2.9 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos (formularios, creación de listas, filtraxe, e protección e ordenación de datos).

CA2.11 Utilizáronse as opcións de traballo en grupo.

CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

CA4.1 Ordenáronse e clasificáronse os datos das bases de datos para presentar a información.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

4.24.e) Contidos

Contidos

 Elementos de software:  Programas para o procesamento da información (recoñecemento de voz). Software libre e software propietario.

 Estrutura e funcións.

 0Impresión de follas de cálculo.

  Relacións con outras aplicacións: importación e exportación.

  Utilización de opcións de traballo en grupo, control de versións, verificación de cambios, etc.

 Instalación e carga de follas de cálculo.

 Deseño.

 Edición de follas de cálculo.

 Gráficos.

 Tratamento de datos.
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Contidos

 Outras utilidades.

 Xestión de arquivos.

 Automatización de procesos nas follas de cálculo. Macros.

 Deseño de documentos e patróns.

 Edición de textos e táboas.

 Estrutura e funcións dunha base de datos.
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4.25.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

25 Fundamentos das Base de Datos 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.

CA2.8 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e outros formatos.

CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

CA4.1 Ordenáronse e clasificáronse os datos das bases de datos para presentar a información.

CA4.2 Realizáronse consultas de bases de datos con criterios precisos.

CA4.3 Realizáronse informes de bases de datos con criterios precisos.

CA4.5 Actualizáronse, fusionáronse e elimináronse rexistros das bases de datos.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

4.25.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Outras utilidades.

 Xestión de arquivos.

 Edición de textos e táboas.

 Estrutura e funcións dunha base de datos.

 Tipos de bases de datos.

 Deseño dunha base de datos.
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4.26.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

26 Deseño e creación de táboas. Relacións entre elas 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.

CA2.8 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e outros formatos.

CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

CA4.3 Realizáronse informes de bases de datos con criterios precisos.

CA4.4 Realizáronse formularios con criterios precisos.

CA4.5 Actualizáronse, fusionáronse e elimináronse rexistros das bases de datos.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

4.26.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Edición de follas de cálculo.

 Deseño de documentos e patróns.

 Combinación de documentos.

 Tipos de bases de datos.
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4.27.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

27 Deseño de consultas, informes e formularios 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.

CA2.8 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e outros formatos.

CA3.6 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

CA4.9 Elaborouse unha base de datos adaptada aos requisitos da organización.

4.27.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Deseño.

 Edición de follas de cálculo.

 Xestión de ficheiros.

 Impresión de textos.

 Relacións con outras aplicacións: importación e exportación; conversión a PDF.

 Tipos de bases de datos.

 Impresión.
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4.28.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

28 Ferramentas avanzadas do Access 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Mantén en condicións óptimas de funcionamento os equipamentos, as aplicacións e a rede, instalando e actualizando os compoñentes de hardware e software
necesarios. NO

RA2 - Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. NO

RA3 - Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos. NO

RA4 - Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións
avanzadas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo.

CA1.6 Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus.

CA2.6 Obtivéronse gráficos para a análise da información.

CA2.7 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.4 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación.

CA4.6 Relacionáronse as bases de datos con outras aplicacións informáticas para desenvolver as actividades que así o requiran.

CA4.7 Realizouse a procura e a filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.8 Protexéronse as bases de datos establecendo niveis de seguridade.

CA4.9 Elaborouse unha base de datos adaptada aos requisitos da organización.

4.28.e) Contidos

Contidos

 Periféricos de entrada: teclados, escáner, etc.

 Deseño.

 Xestión de ficheiros.

 Impresión de textos.

 Utilización dunha base de datos.

 Relación con outras aplicacións.

 Impresión.

- 34 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.29.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

29 Unha mirada o PowerPoint 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora presentacións multimedia de documentos e informes utilizando aplicacións específicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Realizouse a análise e a selección da información que se queira incluír.

CA4.2 Inseríronse obxectos (táboas, gráficos, follas de cálculo, fotos, debuxos, organigramas, arquivos de son e vídeo, etc.).

4.29.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e funcións.

 Instalación e carga.
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4.30.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

30 Traballando con presentacións 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora presentacións multimedia de documentos e informes utilizando aplicacións específicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.6 Realizáronse presentacións relacionadas con informes ou documentación empresarial.

4.30.e) Contidos

Contidos

 Instalación e carga.

 Procedemento de presentación.

 Utilidades da aplicación.
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4.31.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

31 Insertando obxectos en PowerPoint 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora presentacións multimedia de documentos e informes utilizando aplicacións específicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Realizouse a análise e a selección da información que se queira incluír.

CA4.5 Creáronse presentacións para acompañar exposicións orais.

4.31.e) Contidos

Contidos

 Utilidades da aplicación.
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4.32.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

32 Manexando o deseño das presentacións 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona integradamente a información proveniente de diversas aplicacións, así como ficheiros audiovisuais, utilizando programas e periféricos específicos. NO

RA4 - Elabora presentacións multimedia de documentos e informes utilizando aplicacións específicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Xestionáronse de xeito integrado bases de datos, textos, imaxes, etc., importando e exportando datos provenientes de follas de cálculo e obtendo documentos compostos de todas
estas posibilidades.

CA2.2 Seleccionáronse arquivos audiovisuais de fontes externas e elixiuse o formato óptimo destes.

CA2.5 Respectouse a lexislación específica en materia de protección de ficheiros audiovisuais.

CA4.2 Inseríronse obxectos (táboas, gráficos, follas de cálculo, fotos, debuxos, organigramas, arquivos de son e vídeo, etc.).

CA4.3 Distribuíuse a información de xeito claro e estruturado.

CA4.5 Creáronse presentacións para acompañar exposicións orais.

CA4.6 Realizáronse presentacións relacionadas con informes ou documentación empresarial.

4.32.e) Contidos

Contidos

 Gravación, transmisión, percepción e comprensión: dispositivos de captación e reprodución.

 Contido visual e sonoro.

 Obxectivo da comunicación dos contidos.

 Inserción noutros medios ou documentos.

 Obsolescencia e actualización.

 Procedemento de protección de datos: copias de seguridade.

 Relacións con outras aplicacións.
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4.33.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

33 Creacións de impresión co Publisher 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Xestiona integradamente a información proveniente de diversas aplicacións, así como ficheiros audiovisuais, utilizando programas e periféricos específicos. SI

RA4 - Elabora presentacións multimedia de documentos e informes utilizando aplicacións específicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Xestionáronse de xeito integrado bases de datos, textos, imaxes, etc., importando e exportando datos provenientes de follas de cálculo e obtendo documentos compostos de todas
estas posibilidades.

CA2.2 Seleccionáronse arquivos audiovisuais de fontes externas e elixiuse o formato óptimo destes.

CA2.3 Creouse e mantívose un banco propio de recursos audiovisuais.

CA2.4 Personalizáronse os ficheiros audiovisuais en función do obxectivo do documento que se queira obter.

CA2.5 Respectouse a lexislación específica en materia de protección de ficheiros audiovisuais.

CA4.2 Inseríronse obxectos (táboas, gráficos, follas de cálculo, fotos, debuxos, organigramas, arquivos de son e vídeo, etc.).

CA4.4 Animáronse os obxectos segundo o obxectivo da presentación.

4.33.e) Contidos

Contidos

 Ficheiros integrados por varias aplicacións: folla de cálculo, base de datos, procesador de textos, gráficos, etc.

 Gravación, transmisión, percepción e comprensión: dispositivos de captación e reprodución.

 Contido visual e sonoro.

 Obxectivo da comunicación dos contidos.

 Inserción noutros medios ou documentos.

 Obsolescencia e actualización.
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4.34.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

34 Aspectos básicos de Internet 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os sistemas de arquivos buscando e seleccionando con medios convencionais e informáticos a información necesaria. SI

RA3 - Xestiona o correo e a axenda electrónica utilizando aplicacións específicas. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Detectáronse necesidades de información.

CA1.2 Identificáronse as fontes de obtención de información e establecéronse prioridades.

CA1.3 Elixíronse buscadores en intranet e en internet segundo criterios de rapidez e de opcións de procura.

CA1.4 Empregáronse ferramentas web 2.0 para obter e producir información.

CA1.5 Utilizáronse os criterios de procura para restrinxir o número de resultados que se obteñan.

CA1.6 Aplicáronse sistemas de seguridade, protección, confidencialidade e restrición da información.

CA1.7 Canalizouse a información obtida, arquivándoa e/ou rexistrándoa, de ser o caso.

CA1.8 Organizáronse os ficheiros para facilitar a procura posterior.

CA1.9 Actualizouse a información necesaria.

CA1.10 Cumpríronse os prazos previstos.

CA1.11 Realizáronse copias dos ficheiros.

CA1.12 Utilizáronse os compresores e os descompresores de ficheiros.

CA3.1 Utilizouse a aplicación de correo electrónico.

CA3.2 Identificouse o emisor, o destinatario e o contido nunha mensaxe de correo.

CA3.3 Aplicáronse filtros de protección de correo non desexado.

CA3.4 Canalizóuselles a información a todos os implicados.

CA3.5 Comprobouse a recepción da mensaxe.

CA3.6 Organizáronse as bandexas de entrada e saída.

CA3.7 Rexistrouse a entrada e a saída de correos.
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Criterios de avaliación

CA3.8 Imprimíronse, arquiváronse ou elimináronse as mensaxes de correo.

CA3.9 Aplicáronse as funcións e as utilidades que ofrece a axenda electrónica como método de organización do departamento.

CA3.10 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

4.34.e) Contidos

Contidos

 Internet e navegadores.

 Utilidade dos navegadores.

 Descarga e instalación de aplicacións, programas e utilidades a través da web.

 Ferramentas web 2.0: blogs, wikies, servizos de aloxamento de vídeos e imaxes, redes sociais, etc.

 Comprensión e descompresión de ficheiros.

 Técnicas de arquivo.

 Arquivo informático: xestión documental.

 Tipos de contas de correo electrónico.

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

 Patróns e sinatura corporativas.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes. Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listas de distribución e pór a lista á
disposición doutras aplicacións ofimáticas.
 Xestión de correos: enviar, borrar, gardar, copias de seguridade, etc. Configuración das opcións de seguimento.

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

 Xestión de ficheiros e seguridade das aplicacións de correo e axenda electrónica. Filtros.
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4.35.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

35 Nocións avanzadas de Internet. Web 2.0 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os sistemas de arquivos buscando e seleccionando con medios convencionais e informáticos a información necesaria. SI

RA3 - Xestiona o correo e a axenda electrónica utilizando aplicacións específicas. NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Detectáronse necesidades de información.

CA1.2 Identificáronse as fontes de obtención de información e establecéronse prioridades.

CA1.3 Elixíronse buscadores en intranet e en internet segundo criterios de rapidez e de opcións de procura.

CA1.4 Empregáronse ferramentas web 2.0 para obter e producir información.

CA1.5 Utilizáronse os criterios de procura para restrinxir o número de resultados que se obteñan.

CA1.6 Aplicáronse sistemas de seguridade, protección, confidencialidade e restrición da información.

CA1.7 Canalizouse a información obtida, arquivándoa e/ou rexistrándoa, de ser o caso.

CA1.8 Organizáronse os ficheiros para facilitar a procura posterior.

CA1.9 Actualizouse a información necesaria.

CA1.10 Cumpríronse os prazos previstos.

CA1.11 Realizáronse copias dos ficheiros.

CA1.12 Utilizáronse os compresores e os descompresores de ficheiros.

CA3.7 Rexistrouse a entrada e a saída de correos.

4.35.e) Contidos

Contidos

 Internet e navegadores.

 Utilidade dos navegadores.

 Descarga e instalación de aplicacións, programas e utilidades a través da web.

 Ferramentas web 2.0: blogs, wikies, servizos de aloxamento de vídeos e imaxes, redes sociais, etc.

 Buscadores de información.
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Contidos

 Importación e exportación da información.

 Arquivo informático: xestión documental.

 Sincronización con dispositivos móbiles.

 Xestión de ficheiros e seguridade das aplicacións de correo e axenda electrónica. Filtros.
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A valoración da aprendizaxe dos/as alumnos/as farase o longo do curso académico en base o traballo do alumnado na clase (presencial,

semipresencial ou distancia), tendo en conta os contidos propios do módulo, en resposta as actividades tanto individuais como grupais realizadas

por éstos/as e a resolución dos exercicios e exames que en cada caso se propoñan por parte da profesora encargada do módulo.

A cualificación da avaliación será un valor numérico sen decimais entre 1 e 10. A cualificación final do módulo será a nota media das diferentes

notas parciais obtidas nas avaliacións parciais. A cualificación, será numérica, sen decimais, redondeándose por exceso ou defecto.

En todo caso a cualificación de cada resultado de aprendizaxe virá dada polas puntuacións obtidas utilizando para elo os instrumentos de

avaliación que se sinalan en cada criterio de avaliación. Considerarase que o alumno/a superou o resultado se obtén unha puntuación mínima de 5

sobre 10 puntos.

O alumno superará o módulo sempre e cando alcance o mínimo exixible en todos e cada un dos resultados de aprendizaxe.

O módulo Ofimática e proceso da información, consta de dous bloques claramente diferenciados, e o alumnado, para superar o módulo, debe

acadar os contidos mínimos en ámbolos dous bloques: Operatoria de Teclado (A) e Ofimática (B)

Na parte do módulo de OPERATORIA DE TECLADOS (A) realizaranse exercicios de escritura con dificultade crecente e o  final de cada avaliación

unha proba obxectiva coa finalidade de coñecer e avaliar o grao de comprensión e destreza acadada polos alumnos/as, valorada entre 1 e 10

puntos, sendo necesario un 5 para obter a cualificación positiva.

PARTE A (OPERATORIA DE TECLADOS)

Esta parte do módulo, de acordo co peso en horas establecido no curriculo do título, representará o 20% da nota do mesmo.

1ª AVALIACIÓN:

O alumno/a para alcanzar a nota de 5 puntos deberá: realizar os exercicios propostos de operatoria de teclados coa finalidade de alcanzar 150 p.p.

m de velocidade, cun máximo do 1% de erros, na proba teórico/práctica a realizar o final do trimestre, tendo unha ponderación do 20% da nota do

mesmo.

2ª AVALIACIÓN

O alumno/a para alcanzar a nota de 5 puntos deberá:  realizar os exercicios propostos de operatoria de teclados coa finalidade de alcanzar 250 p.

p.m de velocidade, cun máximo do 1% de erros, na proba teórico/práctica a realizar o final do trimestre, tendo unha ponderación do 20% da nota

do mesmo.

3ª AVALIACIÓN

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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O alumno/a para alcanzar a nota de 5 puntos deberá:  realizar os exercicios propostos de operatoria de teclados coa finalidade de alcanzar 350 p.

p.m de velocidade, cun máximo do 1% de erros, na proba teórico/práctica a realizar o final do trimestre, tendo unha ponderación do 20% da nota

do mesmo.

PARTE B (OFIMÁTICA)

Esta parte do módulo, de acordo co peso en horas establecido no curriculo do título, representará o 80% da nota do mesmo.

Para a súa avaliación teranse en conta:

- Seguimento das actividades propostas pola profesora encargada do módulo consistentes na realización de traballos individuais ou grupais (poden

ser actividades ou casos prácticos a resolver de forma individual, por parellas ou equipos de traballo): considerando a claridade, orde, dominio dos

contidos, calidade, participación no traballo de equipo.... Tipo de cualificación: 1-10 puntos. Ponderación na nota correspondente a esta parte do

módulo: 30%.

- Realización de probas especificas de coñecemento (poden conter preguntas cortas, exercicios para solucionar, preguntas tipo test ou preguntas

verdadeiro/falso): consistirán nunha ou mais probas obxectivas por avaliación que terán carácter teórico e/ou práctico. Entre todas as realizadas no

trimestre, calcularase a media aritmética, sempre e cando o alumno obteña como mínimo 5 puntos en cada unha das probas. Ponderación na nota

correspondente a esta parte do módulo: 70%.

Na realización das probas obxectivas queda prohibido o emprego de teléfonos móbiles, tabletas ou calquera dispositivo de comunicación co

exterior.

Na parte de Ofimática (B), para alcanzar a valoración positiva (mínimo exixible), o alumno/a debe obter un mínimo de 5, sumando a notas de clase

mais a nota do exame de avaliación. A nota dos exercicios de clase será coma máximo de 3 puntos (30% sobre este bloque de contidos), e o

exame 7 puntos (70% sobre este bloque de contidos).

1ª AVALIACIÓN:

Manexo do procesador de textos Word: elaboración documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun procesador de textos (Word). Dito

documento poderá incluir algunhas cuestións teóricos impartidos durante o correspondente trimestre.

2ª AVALIACIÓN:

Manexo da folla de cálculo Excel: Elaboración de follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento da información,

aplicando opcións avanzadas. Dita folla de cálculo poderá incluir algunhas cuestións teóricas impartidos durante o correspondente trimestre.

3ª AVALIACIÓN:

Elaboracións de presentacións con Microsoft PowerPoint e o xestor de Bases de Datos Access:  deseño e elaboración dunha presentación e

elaboración dunha base de datos completa.
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Nesta parte B (Ofimática) correspondente a terceira avaliación contémplase a posibilidade de que estes contidos (PowerPoint e Access) poidan ser

valorados, alternativamente o exame presencial, mediante traballos completos a desenrolar de forma individual polo alumno/a, de acordo coas

instrucións facilitadas pola profesora.

- O alumno/a ou, deberá facer unha presentación completa dediapositivas, en número que se indicará no seu momento, e que versará sobre un

tema de contido empresarial ou informático a asignar por parte da profesora, facendo uso de todas as funcionalidades e opcións do Microsoft

PowerPoint.

- O segundo exercicio consistiría na creación e deseño dunha base de datos Microsoft Access, facendo uso de táboas, consultas, formularios,

informes e panel de control.

Na valoración de ambos traballos exixirase un mínimo de calidade, tanto en contidos, como presentación e uso de recursos.

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

Os alumnos que non superaran algún resultado de aprendizaxe deberán realizar as oportunas probas de recuperación en cada trimestre.

Considerarase que o alumno supera o resultado de aprendizaxe se na citada proba obtén unha puntuación mínima de 5 puntos. En todo caso o

alumno no mes de xuño poderán realizar unha proba final.

A profesora tamén pode establecer a realización de actividades prácticas adicionais de recuperación, consistentes en actividades de reforzo  para

os alumnos que non superen algunha das sesións de avaliación que se programan ao longo do curso que incidan especialmente nos contidos que

máis dificultade lle reportasen a éstos. Con independencia do sinalado, a profesora poderá recomendar a realización de exercicios e actividades

aos alumnos con dificultades de aprendizaxe da materia, para que eles poidan confeccionalos de forma autónoma, todo elo coa finalidade de que

os alumnos/as con dificultades poidan acadar os obxectivos do módulo, tal e como se expón no apartado correspondente desta programación.

Independentemente do anterior, o alumnado que non supere as probas de avaliación correspondentes á materia impartida no terceiro trimestre,

e/ou teña pendente algunha das dúas primeiras avaliacións deberá presentarse a unha proba final na que será avaliado daquelas partes da

materia non superadas. Proba extraordinaria de recuperación que consistirá nun exame teórico-práctico, no que terá que acadar unha puntuación

mínima de 5 puntos nos contidos avaliados.

Para a realización desta proba queda prohibido o uso de telefonos móbiles ou calquera outro dispositivo electrónico.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos/as que superen a porcentaxe de faltas á clase, legalmente establecida,  perderán o dereito á avaliación continua, o que lle será

comunicado por escrito polo titora do grupo.

Aqueles alumnos que teñan perda do dereito a avaliación continua deberán realizar no mes de xuño, nunha data que será oportunamente

publicada, unha proba final extraordinaria, para poder superar o módulo.

A proba extraordinaria de avaliación consistirá nunha proba teórico-práctica sobre os criterios de avaliación do módulo considerados mínimos

exixibles e constará de duas partes:

- Proba de Mecanografía: 350 ppm

  Marxe máximo de erros: 1%

  Ponderación na nota final desta parte do módulo 20%

- Proba final de Word, Excel, PowerPoint e Access. Exercicio completo e integrado das aplicación anteriores do paquete Office.

  Ponderación na nota final desta parte do módulo 80%

A cualificación será numérica entre 1 e 10 puntos, e para superala deberá obterse unha puntuación mínima de 5 puntos, en cada unha das partes

anteriores.

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

Establecerase un procedemento de seguimento da programación baseado na autorevisión periódica para verificar o cumprimento dos contidos e as

tarefas propostas, segundo a previsión establecida. O seguimento global da programación farase mensualmente.

Algúns dos aspectos que a profesora considerará na autoavaliación da práctica docente son:

- Organización e coordinación co profesorado do ciclo formativo.

- Adecuación do grao de dificultade das actividades ás características do alumnado

- Grao de motivación dos alumnos nas actividades propostas pola profesora

- Planificación das tarefas: distribución e dotación de medios e tempos

- Ambiente de traballo, relación entre os alumnos, e entre alumnado e a profesora.

- TICs: uso e manexo por parte do alumnado e da profesora.

- Habilidades de comunicación verbal e non verbal na transmisión dos contidos

- Claridade na presentación dos contidos nos medios audiovisuais empregados

Ó final do ano realizara unha valoración global da programación, na que consten as posibles modificacións e melloras para o seguinte curso.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O inicio de todo proceso de ensino-aprendizaxe supón en sí mesmo unha avaliación. Este elemento é tan importante que si non aparece, pódese

afirmar que se perde o control sobre o proceso. O alumnado non vai tódolos los días o Centro para aprender calquera cousa, senón a inverter

esforzo en desenrolar aquelas habilidades que lle poidan ser útiles para a  súa vida futura, tanto persoal como laboralmente.

A avaliación inicial tratará de recoller información relevante do alumnado, que nos axude a determinar as necesidades educativas especiais e

construír o programa educativo acorde cos obxectivos do ciclo.

Interesa saber qué é o que o alumno/a coñece e saber con qué axudas pode mellorar, qué intereses y motivacións ten ante a aprendizaxe,

ademais de extraer información sobre o entorno socio-familiar no que se desenvolve, e dos medios técnicos dos que dispón para chegado o caso

poder seguir a ensinanza-aprendizaxe telemáticamente a través da Aula Vitual do Centro, complementada chegado o caso con outras técnicas

como o correo electrónico, videoconferencia, etc. (ordenador, conexión a internet, cámara web...)

Ao abeiro na normativa vixente,  na 1ª quincena do curso académico e previa convocatoria pola Xefatura de Estudios, levarase a cabo esta

avaliación inicial co fin de emitir un informe por parte da titora daquelas circunstancias especiais apreciadas nos alumnos (características xerais do

grupo, e específicas académicas e/ou persoais con incidencia educativa).

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

A programación está elaborada para un grupo de alumnos/as, onde a maior diferencia son os estudos cursados con anterioridade. A atención pode

ser tan diversa que para cada caso adoptaranse distintas medidas especiais en función das necesidades e da situación concreta de cada

alumno/a.

Así, na medida do posible tratarase de detectar o alumnado que requira unha atención especial no seu proceso de aprendizaxe. Detectadas ditas

dificultades tras a avaliación inicial, o alumno/a será obxecto dun seguimento especial na impartición do módulo, propoñéndoselle actividades

específicas de apoio, que realizará fora do horario do módulo e serán supervisadas polo profesor, sempre e cando o alumnado así o requira.

Estas tarefas complementarias e non deben afectar a temporalización que figura na programación, para así poder desenvolver todos os RA

asociados ao módulo e non prexudicar ao resto do alumnado.

Como medidas de reforzo educativo para potenciar os contidos nos que os alumnos teñan dificultades na consecución dos obxectivos,

realizaranse:

- Exercicios específicos para acadar os contidos mínimos.

- Exercicios de consolidación, para os alumnos que acadando os contidos mínimos teñen certas dificultades nalgún concepto ou procedemento.

Medidas de ampliación para os alumnos que superen amplamente os obxectivos do módulo:

- Exercicios especiais para os alumnos que demostren un dominio notable de conceptos e procedementos.

- Exercicios de investigación de contidos non tratados na aula. Estes exercicios variarán segundo a unidade didáctica de que se trate, procurando

fomentar no alumno a creatividade.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A lexislación educativa vixente contempla, na súa relación de principios, a transmisión daqueles valores que favorecen a liberdade persoal, a

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, que constitúen a base da vida en

común.

Con esta referencia legal, con cada unha das conmemoracións establecidas no calendario escolar, o profesor, poderá programar puntualmente

actividades, temas ou charlas que contribúan a lograr os obxectivos marcados en relación coas mesmas.Deste xeito, procuraremos destacar uns

determinados valores de forma simultánea a transmisión de coñecementos, prestando especial atención á celebración da Constitución, ao 1º de

Maio, día do Consumidor, Saúde, Europa, Medio Ambiente e Letras Galegas.

Algúns destes valores que deben ser transmitidos de forma transversal:

- Así, asociado ó modulo establecese unha serie de contidos de tipo conceptual, procedemental e actitudinal que proporcionará o soporte das

TICs.

- Igualdade de oportunidades / rexeitamento do sexismo / multiculturalidade: a igualdade no acceso ao emprego tratando de fomentar unha

posición actitudinal axeitada, ao longo de todo o curso, transmitindo a importancia de respectar ao outro con independencia da súa orixe, sexo,

raza, orientación sexual, ideoloxía, relixión, etc. Así como valorar a diversidade cultural e humana como fonte de riqueza e non de conflito.

- Educación na Prevención de Accidentes, vinculado coa adopción desde un principio dunha postura correcta ante o teclado e o uso das pantallas

de visualización de datos (riesgos ergonómicos, exposición a radiacións non ionizantes, etc.).

- Educación hixiénico-sanitaria, promovendo o coñecemento e respeto das nórmas hixiénico-sanitarias para facer frente a pandemia asociada o

COVID19 (distancia interpersonal, hixiene, ventilación espacios, uso mascarilla, geles hidroalcohólicos, evitar o uso compartido de obxectos, etc.)

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Á marxe das actividades de ensino-aprendizaxe deseñadas para cada unha das unidades didácticas, cómpre describir outras actividades que se

diferenzan de aquelas polos recursos, tempos e espazos necesarias para o seu desenvolvemento: actividades complementarias e extraescolares.

A intención de programar este tipo de actividades  é completar a formación do alumnado, achegándonos á realidade social ou escoitando outras

voces á marxe da profesora.

A continuación defínense ambos tipos de actividades, enumerando algunhas das que poden ser  programadas polo departamento para ser levadas

a cabo durante o curso escolar: actividades complementarias a realizar co alumnado en horario lectivo.

1ª- Charlas-coloquio.
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2ª-  Simulacro de evacuación do instituto.

3ª- Actividades  extraescolares, tales como visitas a empresas, feiras de emprego, etc.

10.Outros apartados

10.1) Teleformación

Visto o acontecido o longo do curso 19-20, ocasionado pola declaración por parte Goberno do estado de alarma con motivo do COVID19, o que

supoxo no ambito educativo a suspensión presencial da actividade académica e seguimento de actividades a distancia, para o presente curso 20-

21 trataráse de establecer melloras en dito sistema de ensino-aprendizaxe subindo a Aula Virtual do Centro os temas e actividades propostas, para

que, chegado o caso que se estableza a semipresencialidade ou distancia ante un hipotético caso de novo confinamento, poida seguirse o módulo

telemáticamente a través desta aula, complementariamente con outras ferramentas como o correo electrónico ou videconferencia, entre outras.
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