
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CA1.1 Identificáronse e clasificáronse os equipamentos informáticos e 
os seus periféricos en función da súa utilidade no proceso ofimático 

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.  

CA1.2 Identificáronse as aplicacións informáticas asociándoas aos 
labores que se vaian realizar 
CA1.7 Situáronse os equipamentos tendo en conta criterios de 
ergonomía e saúde laboral 
CA2.3 Situáronse correctamente os dedos sobre o teclado 

RA2 - Grava informaticamente datos, textos e outros documentos, valorando 
a rapidez e a exactitude do proceso. 

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 
CA2.10 Seguíronse as normas de ergonomía e de hixiene postural na 
realización dos labores encomendados 
CA3.2 Elaboráronse textos mediante ferramentas de procesadores de 
textos utilizando distintos formatos 

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

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 
 

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. 

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

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 

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 .  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso do alumnado con avaliación negativa en xuño, durante o mes de 
setembro, se a situación sanitaria o permite, realizará unha proba escrita 
baseada nos contidos imprescindibles, na data que se acorde no 
calendario oficial do IES. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

 

 



 
 
 

   
   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO:IES VILALONGA 
CURSO:1 FP BÁSICA SERVIZOS ADMINISTRATIOS 

MATERIA:TRATAMENTO INFORMÁTICO DE DATOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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  
procesador de texto, e actividades multimedia sobre o tratamento de 
datos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1-Alumnado con Conectividade:  
Entrega de actividades e corrección das mesmas a través da 
plataforma Google Classroom onde temos a clase de Tratamento 
Informático de Datos. 
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. 

Materiais e recursos Ordenador, teléfono móbil, Google Glassroom, paquete de Microsoft 
Office, Internet, Novotyping , Mecanet 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Google Classroom, e Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


