
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES VILALONGA 
CURSO: PRIMEIRO DE CICLO MEDIO 
MATERIA: TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMACIÓN 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
DATA:11/05/2020 



 
 
 
 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO:IES VILALONGA 
CURSO:1 CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA  

MATERIA:TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMACIÓN 
 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO:IES VILALONGA 
CURSO:1 CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA  

MATERIA:TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMACIÓN 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. 

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as 
técnicas mecanográficas.(UNIDADE 1: OPERATORIA DE TECLADOS) 

 

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. 

CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na 
xestión de ficheiros e cartafoles. RA1. Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e 

na procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando 
recursos(UNIDADE 2:OS SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 10). CA2.1 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o 

funcionamento da aplicación 
CA4.1 Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos dos 
procesadores de textos e da autoedición. 

RA4 - Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de 
textos tipo.(UNIDADE 3: O PROCESADOR DE TEXTOS. WORD 2010) 

CA4.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, 
aplicando as normas de estrutura. 
CA4.11 Elaboráronse macros adaptadas aos documentos 
administrativos (formularios e combinación de documentos) 
CA3.2 Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, 
rangos, follas e libros. 

RA3  Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de cálculo 
tipo.(UNIDADE 4: AS FOLLAS DE CÁLCULO EXCEL 2010) 

CA3.3 Aplicáronse fórmulas e funcións. 

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

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
O alumnado debera realizar semanalmente os exercicios prácticos 
baseados nos contidos imprescindibles. 
Para a súa valoración terase en conta: 
1 A entrega dos exercicios en prazo. 
2 A participación nas clases virtuais. 
3 Probas específicas. 

Instrumentos:  
Mediante unha escala de valoración onde se avalíe: 
• Grao de cumprimento e a corrección das tarefas entregadas e das 

probas específicas. 
• A participación nas clases virtuais. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Os alumnos deberán ter unha puntuación de 5 ou mais para acadar unha 
avaliación positiva do módulo. 

1. Para os alumnos que teñan superadas a primeira e a segunda 
avaliación a nota final será a media aritmética das notas da 
primeira e segunda avaliación. Esta nota poderase 
incrementar se procede ate un máximo de dous puntos, coa 
correcta realización das actividades de repaso e reforzo, e a 
participación nas clases virtuais. 

2. Os alumnos que non teñan superada a primeira e/ou a 
segunda avaliación, poderán acadar unha avaliación positiva 
de un máximo de 5 puntos coa correcta realización das 
actividades de repaso e reforzo, e a súa participación nas 
clases virtuais. 

3. No caso do alumnado con avaliación negativa, poderá ser 
convocado no mes de xuño na data que se publique no 
calendario do IES, a unha proba telemática que garanta a 
integridade do proceso, se a situación sanitaria non permite 
a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser 
substituída pola realización de traballos ou actividades que 
permitan unha avaliación obxectiva dos contidos mínimos 
imprescindibles. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  Consistirán en actividades prácticas de mecanografía, de repaso de 
folla de cálculo e procesador de textos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1-Alumnado con Conectividade:  
Clases virtuais diarias de luns a venres na plataforma ZOOM onde a 
profesora explica cómo deben facerse as tarefas prácticas. 
Entrega de actividades e correción das mesmas a través da plataforma 
Google Classroom onde temos a clase de Tratamento Informático da 
Información. 
Exercicios de mecanografía empregando aplicacións coma Novotyping 
e Mecanet. 
2-Alumnado sen Conectividade: 
As actividades están a súa disposición no Google Classrom e poden 
consultalas no teléfono móbil, tamén poden acceder co móbil as 
clases virtuais na plataforma ZOOM. 

Materiais e recursos 
Ordenador, teléfono móbil, plataforma ZOOM para vídeo 
conferencias, Google Glassroom, paquete de Microsoft Office, 
Internet, Novotyping , Mecanet 



 
 
 
 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO:IES VILALONGA 
CURSO:1 CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA  

MATERIA:TRATAMENTO INFORMÁTICO DA 
INFORMACIÓN 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Google Classroom, Vídeo Conferencia e Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


