
DEPARTAMENTO: COMERCIO E MÁRKETING 

MÓDULO PROFESIONAL: APLICACIÓNS BÁSICAS DE OFIMÁTICA 

CURSO: FP BÁSICA2 

CONTIDOS: 

  

1º Trimestre:  

- UNIDADE 1: Traballo nun entorno de rede. Redes informáticas: tipos e características 

principais. Intranet e Extranet. Redes sociais: características e tipos. Utilización das 

redes sociais nas empresas.  
- UNIDADE 2: Correo electrónico. Correo electrónico: elementos e configuración. 

Procedementos de recpeción de mensaxes internas e externas. Envío e recepción de 

mensaxes por correo. Organización, arquivo e filtrado de mensaxes. Medidas de 

seguridade e confidencialidade na custodia ou envío de información. Tarefas, notas, 

calendario e outras ferramentas de planificación de traballo. 

 

 2º Trimestre: 

- UNIDADE 3. Plan de recuperación extraordinario. Búsqueda, modificación e 

eliminación de datos nas bases de datos. Access e Follas de cálculo. Programas de 

elaboración de follas de cálculo. Estructura da folla de cálculo: celas, folla e libros. 

Creación e modificación de gráficos. Elaboración de documentos administrativos. 

Plantillas. Impresión de documentos. Elaboración de regras ergonómicas. 

- UNIDADE 4. Elaboración de presentacións. PowerPoint. Elaboración de 

presentacións. Traballos con presentacións. Deseño e edición de diapositivas. Formato 

de diapositivas, textos e obxectos. Inserción de obxectos: táboas, imaxes, formas e 

gráficos.  

 

3º Trimestre: 

- Formación en centros de traballo (FCT) durante os meses de Abril, Maio e Xuño. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO XANEIRO FEBREIRO MARZO 

UNIDADE 1        *       *      
UNIDADE 2        *         *             
UNIDADE 3            *        *        *  
UNIDADE 4             *      * 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os contidos con respecto aos compoñentes da cualificación, segundo a ponderación 

establecida nesta programación son: 

-  40% Proba práctica. 

-  30% Realización de actividades e traballos de aula. 

-  20% Proba escrita. 

- 10% Valoración actitudinal: asistencia, puntualidade, esforzo, iniciativa, participación, 

comportamento, trato correcto co profesor e cos compañeiros/as, responsabilidade, linguaxe 

correcta e axeitada, coidado do material, limpeza e pulcritude no caderno de aula que poderá 

ser revisado polo profesor en calquera momento. 

Probas trimestrais de carácter teórico, práctico ou teórico-práctico sobre os contidos do módulo 

profesional vistos en clase e/ou realización dun/s suposto/s práctico/s relacionados cos 

mesmos.  

Realización de traballos e supostos propostos polo profesor para realizar individualmente ou en 

grupo. Para avaliar os citados traballos térase en conta: 

1. Calidade dos traballos. 

2. Claridade das exposicións. 

3. Interese e participación. 

4. Actitude coa que se enfrontan ó traballo encomendado. 

5. Coordinación dos alumnos dentro do grupo. 

6. Entrega dos traballos en tempo e forma. Un traballo non entregado, unha proba escrita, 

dixital ou oral non realizada ou non entregada suporá un cero (sempre que non haxa unha 

xustificación). 

A entrega de traballos fora de prazo suporá unha penalización na nota dependente do número 

de días (0,5 punto por día e máximo 3 días). 

A cualificación de cada avaliación parcial faráse tendo en conta os seguintes aspectos: 

- A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais e consideraráse positiva cando se 

acade una puntuación igual ou superior a cinco puntos. 

- As faltas de disciplina e o comportamento dos/as alumnos/as que non permitan o desenrolo 

normal da clase, cualificaránse negativamente, a razón de 0,5 puntos por amonestación ou 

negativo na súa ficha persoal. 

Destaco que o non cumprimento do criterio de avaliación creado a maiores dos do decreto do 

currículo, por considerarse chave, suporá non superar a avaliación, aínda tendo aprobados os 

contidos conceptuais e procedimentais e os outros actitudinais. 

Respecta ás persoas nas súas diferenzas e a si propio/a e incorpora a perspectiva de 

xénero en todas as súas intervencións. 



Seguirei un rexistro anecdótico para a avaliación de competencias/compromiso ético no ámbito 

actitudinal. 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que todo o alumnado dispón dun libro de texto, e no caso de non telo, poderán ter a 

documentación colgada na Aula Virtual e o alumnado poderá acceder a ela na súa casa. En 

caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 

telemáticas utilizando a plataforma Cisco Webex. Daríanse tres clases por semana e se 

dedicaría o cuarto e o quinto día á realización de tarefas individuais ou por medio de 

ferramentas dixitais en grupo. Tamén disporán de documentación compartida no Google Drive, 

xa que todos e todas dispoñen dunha conta de correo electrónico no gmail. Ademáis se fóra 

preciso faríase un grupo de Whatsapp (servizo de mensaxería instantánea). 

A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán chegar 

estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 

resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún/ha alumno/a tivera dificultades para 

este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría 

a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

 

 



DEPARTAMENTO: COMERCIO E MÁRKETING 

MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN Á CLIENTELA 

CURSO: FP BÁSICA2 

CONTIDOS:  

1º Trimestre:  

- UNIDADE 1: Atención á clientela. O proceso de comunicación. Barreiras e dificultades 

comunicativas. Comunicación verbal. Motivación, frustración e mecanismos de defensa. 

Comunicación non verbal. 

- UNIDADE 2: Venda de productos e servizos. Actuación do/a vendedor/a profesional. 

Exposición de cualidades de productos e servizos. O/A vendedor/a: aptitudes, cualidades 

e funcións. O proceso de venda. Técnicas de venda.  

 

2º Trimestre: 

- UNIDADE 3. Información á clientela. O/A cliente/a: tipoloxía. Atención personalizada 

como base da confianza na oferta de servizos. Fidelización do cliente. Necesidades e 

gustos do/a cliente/a. Obxecións dos/as clientes/as e o seu tratamento. O uso das novas 

tecnoloxías na atención á clientela. 

- UNIDADE 4. Iniciativa emprendedora na atención á clientela. A persoa 

emprendedora: perfil, requisitos e aptitudes. A iniciativa individual, a formación, a 

creatividade e a motivación na atención á clientela.  

- UNIDADE 5. Tratamento de reclamacións. Reclamacións, queixas e suxerencias. 

Técnicas e procedementos utilizados na xestión de reclamacións. Documentos a utilizar 

para facer unha reclamación. Utilización de ferramentas informáticas de xestión de 

reclamacións.  

 

3º Trimestre: 

- Formación en centros de traballo (FCT) durante os meses de Abril, Maio e Xuño. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO XANEIRO FEBREIRO MARZO 

UNIDADE 1        *       *      
UNIDADE 2                 *         *    
UNIDADE 3                    *       *   
UNIDADE 4            *        *  
UNIDADE 5             *      * 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os contidos con respecto aos compoñentes da cualificación, segundo a ponderación 

establecida nesta programación son: 

-  40% Proba escrita. 

-   30% Realización de actividades e traballos de aula. 

-   20% Proba Oral. 

- 10% Valoración actitudinal: asistencia, puntualidade, esforzo, iniciativa, participación, 

comportamento, trato correcto co profesorado e cos/as compañeiros/as, responsabilidade, 

linguaxe correcta e axeitada, coidado do material, limpeza e pulcritude no caderno de aula que 

poderá ser revisado polo profesor en calquera momento. 

Probas trimestrais de carácter teórico, práctico ou teórico-práctico e oral sobre os contidos do 

módulo profesional vistos en clase e/ou realización dun/s suposto/s práctico/s relacionados cos 

mesmos.  

Realización de traballos e supostos propostos polo profesor para realizar individualmente ou en 

grupo. Para avaliar os citados traballos térase en conta: 

1. Calidade dos traballos. 

2. Claridade das exposicións. 

3. Interese e participación. 

4. Actitude coa que se enfrontan ó traballo encomendado. 

5. Coordinación dos alumnos dentro do grupo. 

6. Entrega dos traballos en tempo e forma. Un traballo non entregado, unha proba escrita, 

dixital ou oral non realizada ou non entregada suporá un cero (sempre que non haxa unha 

xustificación). 

A entrega de traballos fora de prazo suporá unha penalización na nota dependente do número 

de días (0,5 punto por día e máximo 3 días). 

A cualificación de cada avaliación parcial faráse tendo en conta os seguintes aspectos: 

- A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais e consideraráse positiva cando se 

acade una puntuación igual ou superior a cinco puntos. 

- As faltas de disciplina e o comportamento dos/as alumnos/as que non permitan o desenrolo 

normal da clase, cualificaránse negativamente, a razón de 0,5 puntos por amonestación ou 

negativo na súa ficha persoal. 

Destaco que o non cumprimento do criterio de avaliación creado a maiores dos do decreto do 

currículo, por considerarse chave, suporá non superar a avaliación, aínda tendo aprobados os 

contidos conceptuais e procedimentais e os outros actitudinais. 

Respecta ás persoas nas súas diferenzas e a si mesmo/a e incorpora a perspectiva de 

xénero en todas as súas intervencións. 



Seguirei un rexistro anecdótico para a avaliación de competencias/compromiso ético no ámbito 

actitudinal. 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que todo o alumnado dispón dun libro de texto, e no caso de non telo, poderán ter a 

documentación colgada na Aula Virtual e o alumnado poderá acceder a ela na súa casa. En 

caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 

telemáticas utilizando a plataforma Cisco Webex. Daríanse dúas clases por semana e se 

dedicaría o terceiro día á realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais 

en grupo. 

Tamén disporán de documentación compartida no Google Drive, xa que todos e todas  

dispoñen dunha conta de correo electrónico no gmail. Ademáis se fóra preciso faríase un grupo 

de Whatsapp (servizo de mensaxería instantánea). 

A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán chegar 

estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula 

Virtual,resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún/ha alumno/a tivera dificultades 

para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se 

contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de 

mensaxería móbil. 



!
DEPARTAMENTO: Servizos comerciais 

CURSO E MATERIA: Operacions auxiliares de almacenaxe - 1ºFPB 

CONTIDOS: 

• PRIMER TRIMESTRE 

UD1.- RECEPCION E UBICACION DA MERCANCÍA: A recepción da mercancía ;Do-
cumentación: pedido, albarán, folla de recepción, factura; Normas para a colocación de 
mercancías ; Codificación e trazabilidad das mercancías  

UD2.- Etiquetaxe de mercadorías mediante aplicacións informáticas : Sistemas de 
codificación ; Etiquetas tipos e funcións ; ferramentas de control da etiquetaxe; Rotula-
ción e sinais nas embalaxes. Pictogramas ; Medidas de prevención de riscos laborais  

• SEGUNDO TRIMESTRE 

UD3.- Almacenaxe de productos de mercadorías :Tipos de almacéns desde puntos 
de vista ; zonas do almacén. Criterios ABC ; Tipos de andeis de almacenamento ; Equi-
pamentos mecánicos para a manipulación de mercadorías ; Normas de seguridad e hi-
xiene que regulan a conservación e mantementos de mercadorías ; Seguridade e pre-
vención nas operacións auxiliares de almacenaxe. Senalización en almacéns.  

UD4.- Control de existencias : Valoración de existencias ; Fichas de almacén ; Inven-
tario  

• TERCER TRIMESTRE 

UD5.- Preparación de pedidos para a súa expedición : Orden de pedido ; Recepción 
e tratamento de pedidos ; Consolidación de cargas. Palés: tipos e funcións.; Etiqueta-
xee embalaxe de expedición;Relacións entre o ambiente e as embalaxes  

TEMPORALIZACIÓN : 

SEP OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABRIL MAIO XUÑO

UD1 * * *

UD2 * *

UD3 * * *

UD4 * *

UD5 * * *



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:  

!
Os contidos con respecto aos compoñentes da cualificación, segundo a ponderación 
establecida nesta programación son: 

- 60% Proba escrita. 

- 30% Realización de actividades e traballos de aula.  

- 10%  Valoración actitudinal: asistencia, puntualidade, esforzo, iniciativa, participación, 
comportamento, trato correcto co profesor e cos/as compañeiros/as, responsabilidade, 
linguaxe correcta e axeitada, coidado do material, limpeza e pulcritude no caderno ou 
traballos de aula que poderá ser revisado polo profesor en calquera momento. 

Probas trimestrais de carácter teórico, práctico ou teórico-práctico e oral sobre os con-
tidos do módulo profesional vistos en clase e/ou realización dun/s suposto/s práctico/s 
relacionado/s cos mesmos. 

Realización de traballos e supostos propostos polo profesor para realizar individual-
mente ou en grupo. Para avaliar os citados traballos térase en conta: 

1. Calidade dos traballos. 
2. Claridade das exposicións. 
3. Interese e participación. 
4. Actitude coa que se enfrontan ó traballo encomendado. 5. Coordinación dos/as 
alumnos/as dentro do grupo. 

6. Entrega dos traballos en tempo e forma. Un traballo non entregado, unha proba es-
crita, dixital ou oral non realizada ou non entregada suporá un cero (sempre que non 
haxa unha xustificación). 

A entrega de traballos fora de prazo suporá unha penalización na nota dependente do 
número de días (0,5 punto por día e máximo 3 días). 

A cualificación de cada avaliación parcial faráse tendo en conta os seguintes aspectos: 

- A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimáis e consideraráse positiva 
cando se acade una puntuación igual ou superior a cinco puntos. 

- As faltas de disciplina e o comportamento dos/as alumnos/as que non permitan o 
desenrolo normal da clase, cualificaránse negativamente, a razón de 0,5 puntos por 
amonestación ou negativo na súa ficha persoal. 

!
!



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINA-
MENTO:  

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por cla-
ses telemáticas. Daríanse dúas clases por semana e se dedicaría o terceiro día á reali-
zación de tarefas individuais. 

A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán 
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta 
mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula 
Virtual, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificul-
tades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario ou por 
mail.



!
DEPARTAMENTO:  

Servizos comerciais 

CURSO E MATERIA:  

Preparación de pedidos e venda de produtos - 2ºFPB 

CONTIDOS: 

• PRIMER TRIMESTRE 

UD1.- ASESORAMIENTO EN EL PUNTO DE VENTA: Fases do proceso de 
atención á clientela e de preparación de pedidos;Períodos de garantía. Requisitos para 
que a garantía sexa efectiva; Documentación relacionada coas operacións de co-
bramento e devolución; Técnicas básicas de venda. Técnicas de pechamento de 
vendas.; Atención á clientela.  

UD2.- CONFORMACION DE PEDIDOS DE MERCADORIAS E PRODUCTOS: 
Tipos de mercadorías e produtos: características; Pictogramas de mercadorías. Picto-
gramas de manipulación; Métodos de preparación de pedidos: manuais, semiautomá-
ticos e automáticos ; Manipulación e conservación de produtos. Recomendacións de 
seguridade, hi- xiene e saúde ; Pesaxe, colocación e visibilidade. Equipamentos de pe-
saxe.  

• SEGUNDO TRIMESTRE 

UD3 y UD4.- PREPARACION DE PEDIDOS PARA A EXPEDICION: Operativa 
básica na preparación de pedidos. Pasos e características ; Documentación para a 
preparación de pedidos. Control do proceso: rastrexabili- dade ; Finalización de pedi-
dos; Normas de prevención de riscos laborais de aplicación á preparación de pedidos. 
Accidentes e riscos habituais;Hixiene postural. Recomendacións na manipulación ma-
nual de cargas.  

UD5.- SEGUIMIENTO DO SERVICIO POSVENDA: Servizo posvenda ; Entrega 
de pedidos; Reclamacións. Orientacións para tratar a clientela; Documentos necesarios 
para a xestión de reclamacións; Aspectos básicos da lei de ordenación do comercio re-
tallista.  

• TERCER TRIMESTRE 

PRACTICAS EN EMPRESAS O PROXECTO 



TEMPORALIZACIÓN : 

!
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Os contidos con respecto aos compoñentes da cualificación, segundo a ponderación 
establecida nesta programación son: 

- 60% Proba escrita. 

- 30% Realización de actividades e traballos de aula.  

- 10%  Valoración actitudinal: asistencia, puntualidade, esforzo, iniciativa, participación, 
comportamento, trato correcto co profesor e cos/as compañeiros/as, responsabilidade, 
linguaxe correcta e axeitada, coidado do material, limpeza e pulcritude no caderno ou 
traballos de aula que poderá ser revisado polo profesor en calquera momento. 

Probas trimestrais de carácter teórico, práctico ou teórico-práctico e oral sobre os con-
tidos do módulo profesional vistos en clase e/ou realización dun/s suposto/s práctico/s 
relacionado/s cos mesmos. 

Realización de traballos e supostos propostos polo profesor para realizar individual-
mente ou en grupo. Para avaliar os citados traballos térase en conta: 

• Calidade dos traballos. 

• Claridade das exposicións. 

• Interese e participación. 

• Actitude coa que se enfrontan ó traballo encomendado.  

• Coordinación dos/as alumnos/as dentro do grupo. 

SEP OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABRIL MAY JUN

UD1 * * *

UD2 * *

UD3 * *

UD4 * *

UD5 * *



• Entrega dos traballos en tempo e forma. Un traballo non entregado, unha proba es-
crita, dixital ou oral non realizada ou non entregada suporá un cero (sempre que non 
haxa unha xustificación). 

A entrega de traballos fora de prazo suporá unha penalización na nota dependente do 
número de días (0,5 punto por día e máximo 3 días). 

A cualificación de cada avaliación parcial faráse tendo en conta os seguintes aspectos: 

- A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimáis e consideraráse positiva 
cando se acade una puntuación igual ou superior a cinco puntos. 

- As faltas de disciplina e o comportamento dos/as alumnos/as que non permitan o 
desenrolo normal da clase, cualificaránse negativamente, a razón de 0,5 puntos por 
amonestación ou negativo na súa ficha persoal. 

!
ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE 
CONFINAMENTO: 

 En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por cla-
ses telemáticas. Daríanse dúas clases por semana e se dedicaría o terceiro día á reali-
zación de tarefas individuais. 

A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán 
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta 
mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula 
Virtual, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificul-
tades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario ou por 
mail.



DEPARTAMENTO: COMERCIO E MÁRKETING 

MÓDULO PROFESIONAL: TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING 

CURSO: FP BÁSICA1 

CONTIDOS:  

1º Trimestre:  

- UNIDADE 1: Elementos de animación do punto de venda. Concepto, técnicas e tipos 

de merchandising. Criterios de distribución da superficie de venda. Fluxo de circulación 

da clientela: zona fría e zona quente. Situación dos sectores máis importantes. Tipos de 

moblaxe no punto de venda: góndola, andeis murais, etc. Escaparate: funcións e 

montaxe. Accesorios de escaparate: maniquín, expositores, iluminación e seguridade. 

Carteis: funcións, tipos e procedementos de elaboración. Normas de seguridade e 

prevención de riscos laborais. 

 

- UNIDADE 2: Xestión de lineais e expositores. Lineal: concepto, función, niveis e 

zonas. Familias de produtos. Regras de implantación dos produtos. Implantación 

horizontal, vertical, cruzada, etc. Normas para a correcta implantación. 

 

2º Trimestre: 

-  UNIDADE 3: Etiquetas e dispositivos de seguridade. Tecnoloxía ao servizo do 

merchandising. Instrumentos para a protección contra o furto. Escáner. Codificación da 

variedade. Orixe da codificación comercial. Código de barras. Etiqueta: definición e función; 

requisitos informativos que debe cumprir. 

 

     -  UNIDADE 4.  Iniciativa emprendedora na animación do punto de venda. A persoa 

emprendedora na animación do punto de venda. Iniciativa, creatividade, colaboración, 

motivación e formación da animación do punto de venda. O risco como factor inherente á 

actividade emprendedora relacionada coa animación do punto de venda. 

 

3º Trimestre 

- UNIDADE 5. Empaquetado de produtos e presentación comercial. Envoltorio e 

paquetería. Empaquetaxe: valor engadido do produto. Estilos e modalidades. Materiais 

utilizados. Normas de seguridade e prevención de riscos laborais.  

 

TEMPORALIZACIÓN  

 SET. OUT. NOV. DEC. XAN. FEB. MAR. ABRIL MAIO XUÑO 

UNIDADE 1    *    *    *        
UNIDADE 2      *     *       
UNIDADE 3         *    *     *    
UNIDADE 4           *     *   
UNIDADE 5             *     *      * 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os contidos con respecto aos compoñentes da cualificación, segundo a ponderación 

establecida nesta programación son:  

- 40% Proba escrita. 

- 30% Realización de actividades e traballos de aula. 

- 20% Proba Oral 

- 10% Valoración actitudinal: asistencia, puntualidade, esforzo, iniciativa, participación, 

comportamento, trato correcto co profesorado e cos/as compañeiros/as, responsabilidade, 

linguaxe correcta e axeitada, coidado do material, limpeza e pulcritude no caderno de aula que 

poderá ser revisado polo profesor en calquera momento. 

Probas trimestrais de carácter teórico, práctico ou teórico-práctico e oral sobre os contidos do 

módulo profesional vistos en clase e/ou realización dun/s suposto/s práctico/s relacionado/s cos 

mesmos.  

Realización de traballos e supostos propostos polo profesor para realizar individualmente ou en 

grupo. Para avaliar os citados traballos térase en conta: 

1. Calidade dos traballos. 

2. Claridade das exposicións. 

3. Interese e participación. 

4. Actitude coa que se enfrontan ó traballo encomendado. 

5. Coordinación dos/as alumnos/as dentro do grupo. 

6. Entrega dos traballos en tempo e forma. Un traballo non entregado, unha proba escrita, 

dixital ou oral non realizada ou non entregada suporá un cero (sempre que non haxa unha 

xustificación). 

A entrega de traballos fora de prazo suporá unha penalización na nota dependente do número 

de días (0,5 punto por día e máximo 3 días). 

A cualificación de cada avaliación parcial faráse tendo en conta os seguintes aspectos: 

- A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais e consideraráse positiva cando se 

acade una puntuación igual ou superior a cinco puntos. 

- As faltas de disciplina e o comportamento dos/as alumnos/as que non permitan o desenrolo 

normal da clase, cualificaránse negativamente, a razón de 0,5 puntos por amonestación ou 

negativo na súa ficha persoal. 

Destaco que o non cumprimento do criterio de avaliación creado a maiores dos do decreto do 

currículo, por considerarse chave, suporá non superar a avaliación, aínda tendo aprobados os 

contidos conceptuais e procedimentais e os outros actitudinais. 

Respecta ás persoas nas súas diferenzas e a si mesmo/a e incorpora a perspectiva de 

xénero en todas as súas intervencións. 



Seguirei un rexistro anecdótico para a avaliación de competencias/compromiso ético no ámbito 

actitudinal. 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que todo o alumnado dispón dun libro de texto, e no caso de non telo, poderán ter a 

documentación colgada na Aula Virtual e o alumnado poderá acceder a ela na súa casa. En 

caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 

telemáticas utilizando a plataforma Cisco Webex. Daríanse tres clases por semana e se 

dedicaría o cuarto día á realización de tarefas individuais ou en grupo  por medio de 

ferramentas dixitais.Tamén disporán de documentación compartida no Google Drive, xa que 

todos e todas dispoñen dunha conta de correo electrónico no gmail. Ademáis se fóra preciso 

faríase un grupo de Whatsapp (servizo de mensaxería instantánea). 

A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán chegar 

estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula 

Virtual,resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún/ha alumno/a tivera dificultades 

para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se 

contemplaría a posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de 

mensaxería móbil. 

 



DEPARTAMENTO:  

Servizos comerciais 

CURSO E MATERIA: 

Tratamento informático de datos 

CONTIDOS: 

• PRIMER TRIMESTRE 

UD1.- Equipos periféricos: Compoñentes dos equipos informáticos ; Peri-
féricos informáticos; Aplicacións ofimáticas. Softwarede pagamento e software libre; 
Coñecemento básico de sistemas operativos; Conectores dos equipos informáticos 
derivados da utilizacion de equipos informáticos;Riscos laborais ;Riscos laborais deri-
vados da utilización de equipos informátcios  

UD2.- Operativa de teclados: Organización da zona de traballo ; Teclado 
estendido. Función das teclas ;Técnica mecangráfica. Colocación dos dedos sobre o 
teclado; Técnicas de velocidad e precisión mecanográficos ;Confidencialidade da in-
formación  

• SEGUNDO TRIMESTRE 

UD3.- Procesador de textos: Procesador de textos: estructura e funcións; 
Aplicación de formatos nos procesadores de textos. Edición de textos; Elaboración de 
comunicacións escritas básicas. Utilización de patróns; Combinar e comparar docu-
mentos; Elaboración de táboas; Realización de copias de seguridade do traballo reali-
zado  

• TERCER TRIMESTRE 

UD4.- Tramitar documentación : Xestión de ficheiros e carpetas dimitáis ; 
Criterios de codificación e clasificación dos documentos ; Rexistro dixitar de documen-
tos ; Impresora: funcionamento e tipos; cambio de cartuchos de impresión 

!
!
!



TEMPORALIZACIÓN : 

!
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Os contidos con respecto aos compoñentes da cualificación, segundo a ponderación 
establecida nesta programación son: 

- 60% Proba escrita. 

- 30% Realización de actividades e traballos de aula.  

- 10%  Valoración actitudinal: asistencia, puntualidade, esforzo, iniciativa, participación, 
comportamento, trato correcto co profesor e cos/as compañeiros/as, responsabilidade, 
linguaxe correcta e axeitada, coidado do material, limpeza e pulcritude no caderno ou 
traballos de aula que poderá ser revisado polo profesor en calquera momento. 

Probas trimestrais de carácter teórico, práctico ou teórico-práctico e oral sobre os con-
tidos do módulo profesional vistos en clase e/ou realización dun/s suposto/s práctico/s 
relacionado/s cos mesmos. 

Realización de traballos e supostos propostos polo profesor para realizar individual-
mente ou en grupo. Para avaliar os citados traballos térase en conta: 

1. Calidade dos traballos. 
2. Claridade das exposicións. 
3. Interese e participación. 
4. Actitude coa que se enfrontan ó traballo encomendado. 5. Coordinación dos/as 
alumnos/as dentro do grupo. 

6. Entrega dos traballos en tempo e forma. Un traballo non entregado, unha proba es-
crita, dixital ou oral non realizada ou non entregada suporá un cero (sempre que non 
haxa unha xustificación). 

A entrega de traballos fora de prazo suporá unha penalización na nota dependente do 
número de días (0,5 punto por día e máximo 3 días). 
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A cualificación de cada avaliación parcial faráse tendo en conta os seguintes aspectos: 

- A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimáis e consideraráse positiva 
cando se acade una puntuación igual ou superior a cinco puntos. 

- As faltas de disciplina e o comportamento dos/as alumnos/as que non permitan o 
desenrolo normal da clase, cualificaránse negativamente, a razón de 0,5 puntos por 
amonestación ou negativo na súa ficha persoal. 

!
!
ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE 
CONFINAMENTO: 

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por cla-
ses telemáticas. Daríanse dúas clases por semana e se dedicaría o terceiro día á reali-
zación de tarefas individuais. 

A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle farán 
chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta 
mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula 
Virtual, resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificul-
tades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario ou por 
mail.


