
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Pinguela 2018/201927015311 Monforte de Lemos

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 (*)

MP3002 Aplicacións básicas de ofimática 102018/2019 288240

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ELENA DÍAZ LÓPEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Contorno profesional.

 2.1. 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, en todos os sectores produtivos.

2.2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

>Auxiliar de servizos xerais.

> Auxiliar de arquivo.

> Ordenanza.

> Auxiliar de información.

> Telefonista en servizos centrais de información.

> Clasificador/ora e/ou repartidor/ora de correspondencia.

> Gravador/ora-verificador/ora de datos.

- Auxiliar de dixitalización.

> Operador/ora documental.

> Auxiliar de venda.

> Auxiliar de dependente de comercio.

> Operador/ora de cobramento ou caixeiro/a.

 2.3. Prospectiva do sector ou dos sectores relacionados co título.

a) A organización da actividade produtiva das empresas e do traballo require competencias non só de carácter técnico, senón aquelas outras que

estean relacionadas co traballo en equipo, a autonomía e a iniciativa na toma de decisións, así como co desenvolvemento de tarefas e a vocación

de atención ao público, configurándose o perfil das persoas profesionais da xestión administrativa en todos os niveis como dunha grande

polivalencia.

b) As vías de demanda de emprego no sector apuntan ao incremento continuado do sector servizos. A subcontratación está a se converter nun dos

maiores nichos laborais para estas persoas, o que implica o crecemento e a proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servizos

administrativos a outras (xestorías, asesorías, consultoras, centros de servizos, etc.).
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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 Traballo con redes informáticas e internetTRABALLO NUN
ENTORNO DE REDE

70 25

2 Organización e uso do correo electrónicoCORREO
ELECTRÓNICO

50 25

3 Traballo con follas de cálculoFOLLAS DE
CÁLCULO

94 25

4 Elaboración de presentaciónsELABORACIÓN DE
PRESENTACIÓNS

74 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 TRABALLO NUN ENTORNO DE REDE 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Tramita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet e outras redes SI

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 as redes informáticas ás que se pode acceder

CA1.2 Diferenciáronse os métodos de procura de información en redes informáticas

CA1.3 Accedeuse á información a través de internet, intranet e outras redes de área local

CA1.4 Localizáronse documentos utilizando ferramentas de internet

CA1.5 Situáronse e recuperáronse ficheiros almacenados en servizos de aloxamento de ficheiros compartidos (?a nube?)

CA1.6 Comprobouse a veracidade da información localizada

CA1.7 Valorouse a utilidade de páxinas institucionais e de internet en xeral para a realización de trámites administrativos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Redes informáticas: redes locais (tipos e compoñentes), redes sen fíos, internet e intranet.

 Procura activa en redes informáticas.

 Páxinas institucionais.

- 4 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 CORREO ELECTRÓNICO 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza comunicacións internas e externas mediante as utilidades de correo electrónico seguindo as pautas marcadas SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse os procedementos de transmisión e recepción de mensaxes internas e externas

CA2.2 Utilizouse o correo electrónico para enviar e recibir mensaxes internas e externas

CA2.3 Anexáronse documentos, vínculos, etc., en mensaxes de correo electrónico

CA2.4 Empregáronse as utilidades do correo electrónico para clasificar contactos, listas de distribución de información, etc

CA2.5 Aplicáronse criterios de prioridade, importancia, seguimento, etc., no envío de mensaxes, seguindo as instrucións recibidas

CA2.6 Comprobáronse as medidas de seguridade e confidencialidade na custodia ou no envío de información, seguindo pautas prefixadas

CA2.7 Organizouse a axenda incluíndo tarefas, avisos e outras ferramentas de planificación do traballo

4.2.e) Contidos

Contidos

 Procedementos de transmisión e recepción de mensaxes internas e externas.

 Envío e recepción de mensaxes por correo.

 Inclusión de documentos e vínculos en mensaxes de correo electrónico.

 Medidas de seguridade e confidencialidade na custodia e no envío de información.

 Organización da axenda para incluír tarefas, avisos e outras ferramentas de planificación do traballo.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 FOLLAS DE CÁLCULO 94

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos utilizando as aplicacións básicas de follas de cálculo SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Utilizáronse os tipos de datos e referencia para celas, rangos, follas e libros

CA3.2 Aplicáronse fórmulas e funcións básicas

CA3.3 Xeráronse e modificáronse gráficos de diferentes tipos

CA3.4 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos sinxelos

CA3.5 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes

CA3.6 Aplicáronse as regras de ergonomía e saúde no desenvolvemento das actividades

4.3.e) Contidos

Contidos

 Tipos de datos. Referencias a celas. Rangos. Follas. Libros.

 Utilización de fórmulas e funcións.

 Creación e modificación de gráficos.

 Elaboración de distintos tipos de documentos.

 Aplicación de regras ergonómicas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓNS 74

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora presentacións gráficas utilizando aplicacións informáticas SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións

CA4.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación

CA4.3 Aplicáronse e recoñecéronse as tipografías e as normas básicas de composición, deseño e utilización da cor

CA4.4 Creáronse presentacións sinxelas incorporando texto, gráficos, obxectos e ficheiros multimedia

CA4.5 Deseñáronse patróns de presentacións

CA4.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións asegurando o correcto funcionamento

4.4.e) Contidos

Contidos

 Identificación de opcións básicas das aplicacións de presentacións.

 Deseño e edición de diapositivas. Tipos de vistas.

 Formatado de diapositivas, textos e obxectos.

 Utilización de patróns e asistentes.

 Presentación para o público: conexión a un proxector e configuración.
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     CONTIDOS MÍNIMOS

 CA1.1. Identificáronse as redes informáticas ás que se pode acceder.

 CA1.2. Diferenciáronse os métodos de procura de información en redes informáticas.

 CA1.3. Accedeuse á información a través de internet, intranet e outras redes de área local.

 CA1.4. Localizáronse documentos utilizando ferramentas de internet.

 CA1.5. Situáronse e recuperáronse ficheiros almacenados en servizos de aloxamento de ficheiros compartidos ("a nube").

 CA1.6. Comprobouse a veracidade da información localizada.

 CA1.7. Valorouse a utilidade de páxinas institucionais e de internet en xeral para a realización de trámites administrativos.

 CA2.1. Identificáronse os procedementos de transmisión e recepción de mensaxes internas e externas.

 CA2.2. Utilizouse o correo electrónico para enviar e recibir mensaxes internas e externas.

 CA2.3. Anexáronse documentos, vínculos, etc., en mensaxes de correo electrónico.

 CA2.4. Empregáronse as utilidades do correo electrónico para clasificar contactos, listas de distribución de información, etc.

 CA2.5. Aplicáronse criterios de prioridade, importancia, seguimento, etc., no envío de mensaxes, seguindo as instrucións recibidas.

 CA2.6. Comprobáronse as medidas de seguridade e confidencialidade na custodia ou no envío de información, seguindo pautas prefixadas.

 CA2.7. Organizouse a axenda incluíndo tarefas, avisos e outras ferramentas de planificación do traballo.

 CA3.1. Utilizáronse os tipos de datos e referencia para celas, rangos, follas e libros.

 CA3.2. Aplicáronse fórmulas e funcións básicas.

 CA3.3. Xeráronse e modificáronse gráficos de diferentes tipos.

 CA3.4. Utilizouse a folla de cálculo como base de datos sinxelos.

 CA3.5. Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

 CA3.6. Aplicáronse as regras de ergonomía e saúde no desenvolvemento das actividades.

 CA4.1. Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións.

 CA4.2. Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

 CA4.3. Aplicáronse e recoñecéronse as tipografías e as normas básicas de composición, deseño e utilización da cor.

 CA4.4. Creáronse presentacións sinxelas incorporando texto, gráficos, obxectos e ficheiros multimedia.

 CA4.5. Deseñáronse patróns de presentacións.

 CA4.6. Utilizáronse periféricos para executar presentacións asegurando o correcto funcionamento.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Para impartir este módulo preténdese utilizar unha metodoloxía eminentemente práctica, na que o alumnado procurará os seos propios

apuntamentos (coas achegas da profesora e búsquedas en internet) e desenvolverá actividades prácticas de aprendizaxe, seguindo as indicacións

recibidas.

Os instrumentos de avaliación a utilizar serán os seguintes:

   - Resolución de casos prácticos mediante medios informáticos.

   - Resposta a preguntas ou cuestións escritas e oráis, si é o caso.

   - Arquivo dixital e físico das actividades resoltas e rexistro das mismas.

   - Probas de execución das tarefas asignadas polo profesor e lista de control.

CUALIFICACIÓN:

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Proba/s TEÓRICO-PRÁCTICO:40%, que se puntuarán según as indicacións que figuren no enunciado do exame.

Realizaranse unha ou varias probas escritas sobre os contidos teóricos e prácticos da materia impartida na avaliación, que se cualificarán, segundo

as indicacións que figuren nas mesmas, de 0 a 4 puntos. Para facer a media das distintas probas efectuadas debe superar cada unha, como

mínimo, cunha cualificación de 2 sobre 4, en caso contrario a cualificación  da avaliación non poderá ser superior a 4 puntos.

Na parte Teórica, ás probas consistirán en cuestións fundamentalmente a base de preguntas de conceptos, mapas conceptuais, exercicios

de relación, de tipo test ou de respostas breves. Ás respostas erradas puntuarán negativamente na mesma proporción que ás acertadas, ás non

contestadas non puntuarán.

Ás Probas Prácticas consistirán en exercicios similares os feitos  e correxidos na clase.

- LISTA DE CONTROL DE ACTITUDE E PROCEDIMENTOS: 60%:Será obrigatorio presentar ás actividades-exercicios feitos e correxidos

na clase con claridade, pulcritude e debidamente ordenados cando os requira a profesora e manter un comportamento e aproveitamento axeitados

nas clases.

-      40% si ten todas as actividades e tarefas relacionadas con cada tema feitas seguindo as indicacións recibidas, ordenadas, en tempo e ben

presentadas no momento de requirilas a/o profesor/a. Si o longo do trimestre  4 veces ou mais  foron requiridas e non estaban nos termos

establecidos perde esta puntuación.

-      20% si non ten ningunha falta de orde, por conducta disruptiva ou non realizar as tarefas cas indicacións recibidas, ao longo do trimestre.

Cando a nota resultante non sexa un nº enteiro, redondearase do seguinte xeito: a partir de 0,75 pasarase o enteiro seguinte, agás para alcanzar

un 5.

A cualificación final será a media das cualificacións acadadas nas dúas avaliacións, sempre que estas sexan 5 puntos ou superior, en

caso contrario  a cualificación  final non poderá ser superior a 4 puntos e entregarase un informe individualizado aos alumnos das materias non

superadas.

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

Para aqueles alumnos/as que non superen as avaliacións deseñaranse ao longo do curso actividades de recuperación, que terán carácter

individual e serán titorizadas polo profesor. Estas tarefas incidirán nos aspectos onde o alumno/a atopou maior dificultade e basearanse nos

contidos mínimos esixibles e os seus criterios de avaliación asociados. As actividades de recuperación ao longo do curso levaranse a cabo da

seguinte forma:

- Entrega de material de traballo específico na aula, para o alumnado que o precise.

- Comentario e análise do traballo entregado, e resolución de dúbidas nunha hora de clase para corrixir ou rematar os traballos pendentes .

- Probas de recuperación similares as de avaliación.

Si o rematar as 4 unidades non acadaran avaliación positiva, plantexaráse unha proba escrita de comprobación de coñecementos e resolución de

casos prácticos con medios informáticos sobre os contidos mínimos programados,  que se calificará de 0 a 10 puntos. Este mesmo sistema

empregaráse en setembro.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Segundo o establecido regulamentariamente, a asistencia regular do alumnado as clases e as demais actividades lectivas programadas é

condición indispensable para levar a cabo a súa avaliación continua. Aqueles alumnos/as que acaden un número de faltas sen xustificar, igual ou

superior ao 10% da duración do módulo perderán o dereito á avaliación continua, salvo no caso de alumnado en idade de escolarización

obligatoria, previa comunicación ao devandito alumno/a ou aos seus titores no caso de ser menor de idade. Tendo en conta que a duración do

módulo está establecida en 288 sesións, producirase a perda da avaliación continua ao acadar as 29 faltas sen xustificar segundo o establecido

reglamentariamente.

Os alumnos/as nesta situación poderán seguir asistindo as clases pero non realizarán as probas de avaliación que se realicen ao longo do curso.

No seu lugar establecerase un sistema de avaliación extraordinario que consistirá na resolución de probas teóricas, exercicios e casos prácticos

mediante os medios informáticos usados na aula; sobre os contidos mínimos programados. A valoración será de 0 a 10 puntos.

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

- Seguimento no XADE.

- En reunións de departamento, o longo do curso, realizarase o seguimento e control da programación, tomando as medidas oportunas se é o

caso.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

- Recollida de información dos estudos realizados e os resultados acadados por cada alumno.

- Observación directa das dificultades e capacidades que presenta cada alumno.

- Calquera outra información relevante que proceda do expediente de cada alumno.

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

Os alumnos/as con ritmo de aprendizaxe mais lento recibirán un reforzó pedagóxico axeitado ás súas circunstancias (apoio individualizado,

realización de actividades complementarias para a casa tuteladas pola profesora na hora de atención a alumnos, potenciación da participación do

alumno/a na clase, etc.).

Os alumnos/as con ritmo de aprendizaxe mais alto asignaranselle actividades con mais dificultade cando rematen as comunes a todo o curso para

millorar a sua formación.

9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores

A través das condutas de convivencia derivadas da propia aula, ben sexa co profesor ben cos/coas propios/as compañeiros/as, promoveranse os

principios de igualdade entre sexos, o rexeitamento de calquera tipo de discriminación, fomentaranse hábitos de comportamento democrático, a

educación para a saúde, fomento da tolerancia, da xustiza, da hixiene no traballo, etc.

Incentivarase unha actitude de respecto á opinión das/os demais, aceptar a opinión da maioría, etc.

Abordarase a importancia das medidas de seguridade e hixiene e de prevención de riscos laborais, como forma de contribuír a unha mellor

calidade de vida.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- As previstas no PAT e no Departamento.
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