
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

de Vilalonga 2018/201936019256 Sanxenxo

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Servizos administrativos Ciclos
formativos de
grao básico

CBADG01Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3001 Tratamento informático de datos 72018/2019 244204

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA UXÍA PARGA RODRÍGUEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

O currículo do titulo profesional de Servizos Administrativos inclúese no ANEXO I do DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan

aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia relativos aos títulos

establecidos no Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro.

Dito currículo indica que a formación do módulo Tratamento informático de datos (Código: MP3001) e dunha duración de 204 horas e relaciónase

cos obxectivos xerais a), b) e c) do ciclo formativo, e coas competencias profesionais, persoais e sociais a), b) e c). Ademais, relaciónase cos

obxectivos s), t), u), v), w), x) e y), e coas competencias q), r), s), t), u), v) e w), que se incluirán neste módulo profesional de xeito coordinado co

resto de módulos profesionais.

Este ciclo formativo estase a impartir no centro educativo IES Vilalonga (Sanxenxo). Na estrutura empresarial predomina a pequena e mediana

empresa

dedicadas aos servizos (hoteis e restaurantes). O contorno profesional dos titulados neste ciclo adáptase ás características do entorno, xa que

estas persoas exercen a súa actividade por conta allea en centros, oficinas, despachos e departamentos administrativos ou comerciais de calquera

tipo de empresa ou entidade de carácter privado

ou público.
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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 Identificar os distintos equipamentos informáticos; coñecer o seu funcionamento e manter os equipos en boas
condicións de funcionamento.

Introdución á
Informática: Equipos e
materiais informáticos.

29 12

2 Coñecer a normativa básica de riscos laborais no uso de equipos informáticos. Prevención de danos na saúde
e seguridade.

Riscos laborais na
utilización de equipos
informáticos.

20 8

3 Aprendizaxe e manexo do teclado Qwerty; postura corporal.Mecanografía:
Operatoria de teclados
e postura corporal.

22 9

4 Procesar textos alfanuméricos aplicando as técnicas mecanográficas.Desenrolo da destreza
mecanográfica.

80 33

5 Elaboración de documentos de textos usando a aplicación dun procesador de textos.Procesador de textos:
WORD.

65 27

6 Tramitación da documentación: arquivamento e organización da mesma, impresión; confidencialidade.Tramitación e
arquivamento da
documentación.

28 11
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución á Informática: Equipos e materiais informáticos. 29

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara os equipamentos e os materiais necesarios para o seu traballo, recoñecendo as súas principais funcións, as súas aplicacións e as súas necesidades
de mantemento 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 Identificáronse e clasificáronse os equipamentos informáticos e os seus periféricos en función da súa utilidade no proceso ofimático

CA1.2 Identificáronse as aplicacións informáticas asociándoas aos labores que se vaian realizar

CA1.3 Comprobáronse as conexións entre os elementos informáticos e corrixíronse, de ser o caso, os erros observados

CA1.4 Comprobouse o funcionamento das aplicacións informáticas que se vaian utilizar

CA1.5 Realizouse o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos informáticos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos equipamentos informáticos.

 Periféricos informáticos.

 Aplicacións ofimáticas. Software de pagamento e software libre.

 Coñecemento básico de sistemas operativos.

 Conectadores dos equipamentos informáticos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Riscos laborais na utilización de equipos informáticos. 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara os equipamentos e os materiais necesarios para o seu traballo, recoñecendo as súas principais funcións, as súas aplicacións e as súas necesidades
de mantemento NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Adoptáronse as medidas de seguridade necesarias para evitar os riscos laborais derivados da conexión e a desconexión dos equipamentos

CA1.7 Situáronse os equipamentos tendo en conta criterios de ergonomía e saúde laboral

4.2.e) Contidos

Contidos

 Riscos laborais derivados da utilización de equipamentos informáticos.

 Saúde postural.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Mecanografía: Operatoria de teclados e postura corporal. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Grava informaticamente datos, textos e outros documentos, valorando a rapidez e a exactitude do proceso 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 Organizáronse ordenadamente os documentos que conteñen os datos que cumpra gravar

CA2.2 Comprobouse que os datos e os documentos non estean previamente gravados, co fin de evitar duplicidades

CA2.3 Situáronse correctamente os dedos sobre o teclado

CA2.4 Identificáronse os caracteres do teclado polo tacto e pola posición dos dedos

CA2.5 Manexouse o teclado estendido con rapidez e exactitude, sen necesidade de desviar a mirada cara ás teclas

CA2.6 Obtívose un grao de corrección elevado na gravación de datos, cun máximo dun cinco por cento de erros

4.3.e) Contidos

Contidos

 Organización da zona de traballo.

 Teclado estendido. Función das teclas.

 Técnica mecanográfica. Colocación dos dedos sobre o teclado.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Desenrolo da destreza mecanográfica. 80

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Grava informaticamente datos, textos e outros documentos, valorando a rapidez e a exactitude do proceso NO

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

Criterios de avaliación

CA2.7 Corrixíronse as anomalías e os erros detectados nos resultados

CA2.8 Utilizouse correctamente o escáner para dixitalizar imaxes e outros documentos

CA2.9 Mantívose a confidencialidade respecto dos datos e dos textos gravados

CA2.10 Seguíronse as normas de ergonomía e de hixiene postural na realización dos labores encomendados

4.4.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de velocidade e precisión mecanográfica.

 Transcrición de textos.

 Técnicas de corrección de erros mecanográficos.

 Confidencialidade da información.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Procesador de textos: WORD. 65

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Trata textos e datos informaticamente, e selecciona as aplicacións informáticas en función da tarefa SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse e seleccionáronse as aplicacións para utilizar en cada exercicio proposto

CA3.2 Elaboráronse textos mediante ferramentas de procesadores de textos utilizando distintos formatos

CA3.3 Inseríronse imaxes, táboas e outros obxectos nos textos

CA3.4 Gardáronse os documentos realizados no lugar indicado e nomeáronse de xeito que sexan doadamente identificables

CA3.5 Procedeuse á gravación sistemática do traballo realizado con obxecto de que non se produzan perdas fortuítas

CA3.6 Identificouse a periodicidade con que se deban realizar as copias de seguridade

CA3.7 Seguíronse as instrucións recibidas e as normas de ergonomía e de hixiene postural na realización dos labores encomendados

4.5.e) Contidos

Contidos

 Procesadores de textos: estrutura e funcións.

 Aplicación de formatos nos procesadores de textos. Edición de textos.

 Elaboración de comunicacións escritas básicas. Utilización de patróns.

 Combinar e comparar documentos.

 Elaboración de táboas.

 Realización de copias de seguridade do traballo realizado.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Tramitación e arquivamento da documentación. 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Tramita documentación mediante o seu arquivamento, a súa impresión e a súa transmisión, tendo en conta a relación entre o tipo de documento e a súa
localización SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse e clasificáronse os documentos obtidos de acordo coas súas características e co seu contido

CA4.2 Identificáronse as posibles localizacións de ficheiro en soporte dixital

CA4.3 Arquiváronse dixitalmente os documentos no lugar correspondente

CA4.4 Accedeuse a documentos arquivados previamente

CA4.5 Comprobouse o estado dos consumibles de impresión e repuxéronse, de ser o caso

CA4.6 Seleccionáronse as opcións de impresión adecuadas a cada caso

CA4.7 Imprimíronse os documentos correctamente

CA4.8 Utilizáronse as ferramentas de mensaxaría informática interna, asegurando a recepción correcta dos documentos

CA4.9 Demostrouse responsabilidade e confidencialidade no tratamento da información

CA4.10 Deixáronse os equipamentos informáticos en perfecto estado de uso ao finalizar a xornada

4.6.e) Contidos

Contidos

 Xestión de ficheiros e carpetas dixitais.

 Criterios de codificación e clasificación dos documentos.

 Rexistro dixital de documentos.

 Impresora: funcionamento e tipos; cambio de cartuchos de impresión.

 Impresión de documentos.
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Os mínimos esixibles neste módulo son todos os recollidos como tal dentro do currículo oficial. A valoración das aprendizaxes do alumnado farase

tomando como referencia os criterios que anteceden na programación. O seu nivel de cumprimento será medido con relación aos resultados de

aprendizaxe.

A. Requisitos para que o alumnado poda adherirse á avaliación continua:

 - A asistencia regular e continuada ás sesións do módulo.

 - Que os traballos sexan entregados en tempo, orixinais e cun nivel de calidade aceptable segundo os criterios esixidos nos seus requisitos.

 - A participación na aula e interacción sexa positiva e cooperativa co resto do equipo de alumnado e docente/s.

O resultado de cada avaliación expresarase mediante unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de 1 a 10. Esta

cualificación será o resultado de calcular a media ponderada de todas as cualificacións. Para lograr unha avaliación positiva nos módulos,

deberase lograr unha cualificación mínima de 5 puntos calculados segundo os criterios e indicadores tidos en conta para avaliar o proceso de

aprendizaxe do alumnado.

B. Concreción dos criterios e instrumentos de cualificación a empregar nas diferentes avaliacións e o seu peso relativo sobre o total será o

especificado no apartado 4C.

1º). Asimilación de actitudes e valores, capacidades, disposición e destrezas concretas. Peso deste apartado: Ata un 20% da cualificación total.

Para avaliar este apartado empregarase a observación directa e indirecta por parte da profesora do módulo do traballo diario realizado polo

alumno/a e da actitude mostrada por el/ela no desenvolvemento das clases.

*Indicadores:

- Acadouse as normas de funcionamento da aula e do centro?

- É respectuoso cos compañeiros e a profesora?

- Participouse activamente na aula?

- Amosouse boa actitude ante a materia (interese e participación)?

- Asistiuse con normalidade e puntualidade?

- Amosouse iniciativa a actitude investigadora?

- Utilizouse o móbil ou outros aparellos electrónicos non permitidos?

- Fíxose un uso correcto do ordenador e de internet?

- Coidouse e respectouse o material do centro, o propio e dos compañeiros?

2º).Traballo na aula, técnicas e procedementos: Resolución de exercicios, supostos, cuestionarios, mapas conceptuais, resumes, intervención oral

e escrita, confección de documentos, etc., tanto de modo individual como en grupo. A cualificación neste apartado será a media aritméticas de

todas as prácticas e traballos relacionados. Peso: ata un 20% da cualificación total,

Indicadores:

a. Individual (traballos e cadernos de clase):

- Realización de exercicios.

- Autonomía na realización de exercicios.

- Presentación, orde.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Expresión oral e escrita.

b. traballo en grupo ou colaborativo:

- Mostra interese responsabilidade.

- Nivel de participación.

- Autonomía na elaboración nas actividades individuais.

- Seguimento de instrucións dadas.

- Participación en debates, xogos, postas en común.

- Realización de actividades e exercicios e finalización de tarefas en tempo e forma.

- Relación cos compañeiros.

3º) Mecanografía. Exame en cada evaluación. Peso: ata un 30% da cualificación total. Como recolle o currículo o máximo de erros admitidos é de

un 5%.

Para valorarse este apartado é obrigatorio que o alumnado chegue como mínimo o 33% do curso de aprendizaxe do programa Novotying na 1ª

Avaliación, o 66% na 2ª Avaliación e acadar en Xuño o 100%.

4º) Probas escritas e orais. Probas obxectivas puntuais: escritas, orais e/o prácticas sobre as actividades realizadas. Peso: ata un 30% da

cualificación total. As probas escritas teóricas e prácticas cualificaranse sobre 10 puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 para aplicar o

resto de instrumentos de avaliación.

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

Para recuperar as avaliacións pendentes, realizáranse probas teórico-prácticas similares as de cada avaliación, nun período de tempo posterior a

cada avaliación e ao final do curso.  Nestas probas se debe sacar como mínimo unha nota dun 5 para aprobar.

Se algún alumno ten pendente a mecanografía dalgunha avaliación, ten que volver a repetila e o máximo de erros admitidos é de un 5%.

Será obrigatoria a entrega dos traballos pendentes de cada avaliación para a súa recuperación.

Asimilación de actitudes e valores, capacidades, disposición e destrezas concretas. Peso deste apartado: Ata un 20% da cualificación total.

Traballo na aula. Peso: ata un 20% da cualificación total

Probas escritas e orais. Peso: ata un 30% da cualificación total

Mecanografía. Peso: ata un 30% da cualificación total
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que non supere este módulo na avaliación final indicaráselle as actividades de recuperación e avaliación para superar o módulo na

avaliación extraordinaria, que se realizará nas datas que se establezan para cada curso. Teranse en conta os mínimos exixibles para alcanzar a

avaliación positiva e os criterios de cualificación aplicados para cada unidade didáctica.

Aplicarase un sistema extraordinario de avaliación tanto na avaliación extraordinaria como no caso de pérdida da avaliación continua, que

consistirá en:

- O alumnado avaliado nesta proba extraordinaria terá que entregar ben resoltas diversas actividades propostas pola profesora e que serán unha

recompilación

de exercicios, supostos, cuestionarios e resumos realizados ao longo do curso. Peso da cualificación: 20%

- Mecanografía. Peso da cualificación: 30%

- Proba obxectiva con preguntas teóricas e exercicios prácticos sobre os diferentes contidos deste módulo. Peso da cualificación: 50%.

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

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, no artigo 34º.4, establece que o equipo docente realizará o seguimento das programacións de cada módulo,

con indicación do grao de cumprimento con respecto á programación e, en caso de desviacións, cunha xustificación razoada.

A programación será revisada ao inicio do curso e ademais, cunha frecuencia mínima mensual, farase un seguimento da programación tendo en

conta principalmente:

1º Data de inicio e finalización da imparticion das unidades didácticas.

2º. Sesión realizadas por cada unidade

3º. Segundo o seguimento do alumnado, no caso de que sexa necesario, facer propostas xerais de mellora.

4º. Grado de cumprimento das diferentes unidades didácticas.

A referida revisión inicial e seguimento mensual constará nas correspondentes actas do departamento.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A observación do alumnado nas primeiras semanas do curso é fundamental para coñecer a súa situación de partida . Realizarase unha avaliación

inicial que terá por obxectivo avaliar:

 - A actitude e motivación en relación ao traballo de clase e o traballo persoal; atención ante as explicacións do profesor, preguntas, participación

xeral e esforzo ante as tarefas encomendadas, presentación en tempo e forma das mesmas, e coidado do material e o caderno de traballo do

Módulo.

 - Asistencia e comportamento.

 - Coñecementos e formación anteriores.

Coñecida a situación de partida do alumno/a, tentarase establecer a tempo as medidas oportunas para a consecución dos obxectivos fixados.
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Teranse en conta, igualmente, os datos expostos polo titor.

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

Para posibilitar a consecución por parte do alumnado dos mínimos reflectidos na programación, propóñense as seguintes medidas:

 - Priorizar o desenvolvemento de determinadas capacidades naqueles alumnos/as que así o requiran.

 - Buscar a comprensión dos aspectos esenciais de cada unidade por parte de todo o grupo.

 - A profundización e o estudo detallado de casos concretos dependerá das capacidades individuais de cada alumno/a.

 - Seguimento do traballo diario e valoración da evolución que presente o alumno/a respecto da situación inicial.

Ademais do exposto anteriormente levarase a cabo a:

 - Realización de mapas conceptuais, elaboración de cuestionarios e exercicios prácticos.

 - Repetición das prácticas ou simulacións.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

No desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe están implícitos o traballo en equipo, a educación cívica, a igualdade de mulleres e

homes e a educación para a convivencia.

Tamén se traballarán aspectos tan fundamentais como:

 - A puntualidade, a honradez, a limpeza, a boa presenza e o bo trato, etc.

 - Compañeirismo e respecto aos compañeiros/as e profesores/as.

 - Coidado do espazo de traballo, do mobiliario e material da aula informática.

 - Respecto ó medio ambiente e ós valores democráticos.

 - Fomento do consumo responsable.

 - Cumprimento das medidas de seguridade e saúde no traballo.

 - Responsabilidade e puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendados.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As fixadas polo Departamento, entre as que estarán asistir a visitas a empresas, viveiros de empresas, cámara de comercio, ou tamén coloquios e

charlas informativas de expertos.

10.Outros apartados

10.1) Recursos dispoñibles

Ordenadores.

Impresora multifunción.

Proxector.

Conexión a Internet.

Web de empresas e entidades públicas.

Aplicacións informáticas.

Equipos de reprografía (fotocopiadora, scanner).

10.2) Aspectos metodolóxicos

Os aspectos metodolóxicos que se pretenden aplicar no proceso de aprendizaxe descansan na idea de que o alumno/a se considere parte activa

da actividade docente, e polo tanto, pretenderase involucralo no proceso de asimilación de novos conceptos e adquisición dos resultados de

aprendizaxe.

Os medios e técnicas que se utilizarán para conseguir estes fins serán:

- Por cada unidade de traballo e exposición teórica de contidos por parte do profesor os alumnos/as realizarán unha serie de exercicios propostos

co obxectivo de asimilar os conceptos teóricos expostos anteriormente.

- O profesor resolverá todas as dúbidas que poidan ter os alumnos, tanto teóricas como prácticas.

- O profesor propoñerá un conxunto de exercicios, de contido similar aos que xa se resolveron en clase, que deberán ser resoltos polo alumnado

de forma individual ou en grupo. Sen sobrecargar ao alumno/a con demasiadas tarefas, tentarase ir cambiando os seus hábitos de estudo,

propoñéndolle actividades de estudo que deben realizar nos seus domicilios.

- En todo caso, exporanse actividades creativas onde o alumnado poida desenvolver os seus interese, buscando a participación activa del.

- Principalmente, as actividades irán encamiñadas a fomentar o traballo en equipo e colaborativo. Realizaranse tarefas de introdución-motivación,

de desenvolvemento, de síntese, de ampliación e recuperación e de avaliación.

- Para motivar ao alumno/a e incrementar así o seu interese polos temas tratados na clase, evitarase na medida posible, a teoría máis abstracta.

Analizarase o punto de vista práctico dos conceptos expresados en clase e propoñeranse actividades a desenvolver en clase que teñan a súa

aplicación, o máis próxima posible, a situacións reais.

- Non sobrecargar con traballos xa que os pode levar ao desánimo.

- Valorar os esforzos e non tanto os resultados.

Para que se poda dar o proceso de aprendizaxe con normalidade, hai que procurar un bo clima na aula, que predomine unha atmosfera de

optimismo, de esforzo ilusionado, de confianza e respecto e moi importante, fomentar a función orientadora da profesora.
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