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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ADG Asistencia á dirección Ciclos
formativos de
grao superior
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adultos
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0663 Xestión avanzada da información 62020/2021 188157

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

Profesorado asignado ao módulo BEGOÑA VÁZQUEZ REGAL

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Este módulo profesional contén a formación precisa para dotar o alumnado dos coñecementos necesarios para a posta en práctica dun proxecto

dentro dunha empresa real, así como a integración de diversas aplicacións de ofimática, de cara a unha maior eficiencia nestas tarefas, e outras

como pode ser a xestión das comunicacións.

A función de administración e xestión de proxectos abrangue aspectos como:

-Xestión de proxectos como método para conseguir un obxectivo específico dentro da empresa.

-Uso e aplicación integrados de aplicacións ofimáticas para a presentación de documentos organizados e con formatos.

-Utilización de aplicacións web relacionadas co mundo da comunicación e a xestión de empresas.

-Control dun programa de xestión documental como solución para a organización, o arquivamento e o control do fluxo dos documentos na

empresa.
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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 Técnicas de elaboración e xestión de proxectos. Creación, fases e modificacións. Monitorización e seguemento
do proxecto. Emprego de aplicacións informáticas no desenrolo de proxectos,

Xestión e
administración de
proxectos

47 28

2 Suites ofimáticas máis populares. Automatización dos traballos. Os documentos e internet.Paquetes Ofimáticos.
Uso integrado

31 12

3 O vídeo e o audio dixitais- Edición e tratamento de audio e vídeo na súa aplicación ao mundo empresarialElaboración de
presentacións
audiovisuais

33 19

4 A web na empresa, e aplicacións web comúns para a xestión dunha empresaXestión empresarial e
de proxectos con
ferramentas web

46 26

5 A xestión documental: Documentos dixitais. Seguridade e aspectos legais sobre a xestión documentalXestión documental
mediante sistemas de
Xestión documental
(SXD)

31 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Xestión e administración de proxectos 47

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona as facetas administrativas de proxectos empresariais administrando recursos mediante unha aplicación específica de control 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 Elaborouse unha proposta de xestión administrativa dun proxecto acorde cos obxectivos que se pretendan con el

CA1.2 Definíronse as tarefas que cumpra levar a cabo relacionadas co soporte administrativo do proxecto

CA1.3 Identificáronse as actividades, tarefas e prazos de entrega ou finalización de cada fase dos proxectos

CA1.4 Xestionáronse os recursos, os requisitos (tempos, custos, calidade e recursos humanos) e os riscos derivados do proxecto

CA1.5 Supervisouse e revisouse cada fase do proxecto

CA1.6 Estableceuse a estrutura organizativa asignando os papeis e as responsabilidades

CA1.7 Redactáronse e presentáronse informes aos diversos axentes interesados no proxecto ("stakeholders")

 CA1.8 Elaboráronse e entregáronse en prazo exercicios relativos á xestión de proxectos mediante o uso de aplicacións informáticas

4.1.e) Contidos

Contidos

 Proxecto: concepto de "project management".

 Organización do proxecto.

 Planificación do proxecto.

 Risco nos proxectos.

 Programación do proxecto: introdución de tarefas, relacións entre elas e asignación de recursos.

 Seguimento e control de proxecto.

 Presentación de resultados: informes e gráficos

 Aplicación informática para a xestión de proxectos
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Paquetes Ofimáticos. Uso integrado 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentos integrando textos, datos, imaxes e gráficos a través das aplicacións informáticas axeitadas 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 Determinouse o tipo de aplicación ofimática necesaria para a elaboración e a presentación de documentos

CA2.2 Elaboráronse patróns específicos adaptados ao tipo de documento que se vaia elaborar

CA2.3 Realizáronse as macros adecuadas para a automatización de traballos repetitivos

CA2.4 Seleccionáronse os datos adecuados para a integración do documento

CA2.5 Efectuouse a combinación da correspondencia a través da selección dos datos necesarios

CA2.6 Utilizáronse páxinas web para a obtención de posibles gráficos, diagramas ou debuxos

CA2.7 Confeccionáronse documentos organizados con formato e presentación adecuados

CA2.8 Presentouse e publicouse o traballo final segundo os requisitos de tempo e forma

 CA2.9 Elaboráronse e entregáronse en prazo exercicios relativos á integración de textos, datos, e imaxes mediante aplicación informáticas de xestión

4.2.e) Contidos

Contidos

 Paquetes ofimáticos: uso integrado.

 Patróns de traballo ofimático.

 Automatización do traballo: macros.

 Importación e exportación de datos a documentos.

 Traballo con gráficos.

 Web como fonte de recursos.

 Transferencia da información.

 Revisión do documento final.

 Presentación e publicación do documento final.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elaboración de presentacións audiovisuais 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora presentacións audiovisuais relacionadas coa xestión empresarial ou de proxectos, utilizando unha aplicación de tratamento de vídeo dixital 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 Determinouse o equipamento e o material necesario

CA3.2 Elaborouse un guión para a produción audiovisual

CA3.3 Describíronse os formatos de audio e vídeo máis habituais

CA3.4 Seleccionáronse e ordenáronse os clips de audio e vídeo

CA3.5 Introducíronse os ficheiros de audio dixital na aplicación informática

CA3.6 Editáronse os ficheiros de audio e vídeo dixital na aplicación informática

CA3.7 Inseríronse os títulos e os rótulos necesarios na aplicación informática

CA3.8 Efectuouse a autoría e a xeración da presentación en soporte óptico

CA3.9 Efectuouse a conversión a outros formatos aptos para a súa difusión por internet

 0CA3.10 Elaboráronse e entregáronse en prazo exercicios relativos a presentacións audiovisuais relacionadas coa xestión empresarial e de proxectos

4.3.e) Contidos

Contidos

 Introdución ao vídeo dixital.

 Guión.

 Formatos de ficheiros de audio e vídeo.

 Aplicacións de edición de vídeo dixital.

 Produción do vídeo dixital. Autoría en soportes de discos dixitais.

 Creación de vídeos para a súa difusión por internet.

 Aplicacións de edición de audio

 Servizos de aloxamento de audio

 Presentacións audiovisuais
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Xestión empresarial e de proxectos con ferramentas web 46

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza tarefas de xestión empresarial e de proxectos empregando ferramentas da web 2.0 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 Utilizáronse aplicacións web para a xestión de mensaxaría electrónica

CA4.2 Realizáronse comunicacións mediante aplicacións web de telefonía e videoconferencia de baixo custo

CA4.3 Manexáronse calendarios e axendas de compromisos mediante aplicacións web

CA4.4 Utilizáronse aplicacións de ofimática colaborativa a través de aplicacións web

CA4.5 Creáronse páxinas web corporativas a través das posibilidades das aplicacións web

CA4.6 Xestionáronse comunicacións mediante mensaxaría instantánea a través aplicacións web

CA4.7 Realizáronse diversas xestións empresariais a través dunha aplicación web de oficina virtual

 CA4.8 Buscáronse dominios, e aloxamentos web

 CA4.9 Empregáronse aplicacións para crear blogs e elaborar sitios web

 0CA4.10 Elaboráronse e entregáronse en prazo exercicios relativos ás facetas administrativas de xestión de proxectos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Aplicacións web.

 Correo web.

 Aplicacións de telefonía e videoconferencia en internet.

 Calendario e axenda electrónica para manexo de eventos por internet.

 Elaboración colaborativa de documentos.

 Creación de páxinas web.

 Integración de ferramentas web: oficina virtual en internet.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión documental mediante sistemas de Xestión documental (SXD) 31

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Administra os documentos a través dun sistema de xestión documental SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Determináronse os elementos que compoñen un sistema de xestión documental: bases de datos documentais, hardware, software, redes, usuarios/as e administradores

CA5.2 Escanáronse documentos mediante programas de xestión documental

CA5.3 Almacenáronse, clasificáronse e recuperáronse documentos seguindo os parámetros establecidos

CA5.4 Establecéronse mecanismos de custodia dos documentos

CA5.5 Deseñáronse regras para o fluxo de documentos entre diversos postos da organización ("workflow")

CA5.6 Caracterizáronse os condicionantes de tempo e forma na distribución dos documentos

CA5.7 Deseñáronse mecanismos de colaboración na creación de documentos compartidos ("workflow")

CA5.8 Cubríronse os estándares de autenticación dos documentos ante diversas instancias públicas e privadas

CA5.9 Valorouse a contribución dos programas de xestión documental á conservación ambiental

 0CA5.10 Elaboráronse e entregáronse en prazo exercicios relativos a sistemas de xestión documental

4.5.e) Contidos

Contidos

 Concepto de xestión documental.

 Elementos dun sistema de xestión documental.

 Conversión dixital de documentos.

 Procesos e control da xestión documental.

 Almacenamento da información.

 Sistemas de clasificación de documentos en SXD.

 Creación de copias de seguridade.

 Aspectos legais da xestión documental.
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Elaborouse unha proposta de xestión administrativa dun proxecto acorde cos obxectivos que se pretendan con el.

Definíronse as tarefas que cumpra levar a cabo relacionadas co soporte administrativo do proxecto.

Identificáronse as actividades, tarefas e prazos de entrega ou finalización de cada fase dos proxectos.

Xestionáronse os recursos, os requisitos (tempos, custos, calidade e recursos humanos) e os riscos derivados do proxecto.

Supervisouse e revisouse cada fase do proxecto.

Estableceuse a estrutura organizativa asignando os papeis e as responsabilidades.

Redactáronse e presentáronse informes aos diversos axentes interesados no proxecto ("stakeholders").

Determinouse o tipo de aplicación ofimática necesaria para a elaboración e a presentación de documentos.

Elaboráronse patróns específicos adaptados ao tipo de documento que se vaia elaborar.

Realizáronse as macros adecuadas para a automatización de traballos repetitivos. Seleccionáronse os datos adecuados para a integración do

documento.

Efectuouse a combinación da correspondencia a través da selección dos datos necesarios.

Utilizáronse páxinas web para a obtención de posibles gráficos, diagramas ou debuxos.

Confeccionáronse documentos organizados con formato e presentación adecuados.

Presentouse e publicouse o traballo final segundo os requisitos de tempo e forma.

Determinouse o equipamento e o material necesario.

Elaborouse un guión para a produción audiovisual.

Describíronse os formatos de audio e vídeo máis habituais.

Seleccionáronse e ordenáronse os clips de audio e vídeo.

 Introducíronse os ficheiros de audio dixital na aplicación informática.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Editáronse os ficheiros de audio e vídeo dixital na aplicación informática Inseríronse os títulos e os rótulos necesarios na aplicación informática.

Efectuouse a autoría e a xeración da presentación en soporte óptico.

Efectuouse a conversión a outros formatos aptos para a súa difusión por internet.

Utilizáronse aplicacións web para a xestión de mensaxaría electrónica.

Realizáronse comunicacións mediante aplicacións web de telefonía e videoconferencia de baixo custo.

Manexáronse calendarios e axendas de compromisos mediante aplicacións web.

Utilizáronse aplicacións de ofimática colaborativa a través de aplicacións web.

Creáronse páxinas web corporativas a través das posibilidades das aplicacións web.

Xestionáronse comunicacións mediante mensaxaría instantánea a través aplicacións web.

Realizáronse diversas xestións empresariais a través dunha aplicación web de oficina virtual.

Determináronse os elementos que compoñen un sistema de xestión documental: bases de datos documentais, hardware, software, redes,

usuarios/as e administradores.

Escanáronse documentos mediante programas de xestión documental.

Almacenáronse, clasificáronse e recuperáronse documentos seguindo os parámetros establecidos.

Establecéronse mecanismos de custodia dos documentos.

Deseñáronse regras para o fluxo de documentos entre diversos postos da organización ("workflow").

Caracterizáronse os condicionantes de tempo e forma na distribución dos documentos.

Deseñáronse mecanismos de colaboración na creación de documentos compartidos ("workflow").

Cubríronse os estándares de autenticación dos documentos ante diversas instancias públicas e privadas.

Valorouse a contribución dos programas de xestión documental á conservación ambiental.

CRITERIOS DE CUALIFICACION:

A avaliación levarase a cabo mediante os seguintes procedementos:

1-O ensino é presencial e a avaliación contínua, polo que se levará a cabo un control de asistencia a clase. O alumnado se falta máis dun

determinado número de sesións do módulo, poderá perder o dereito á avaliación continua, coas consecuencias que isto supón.
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2-A través da observación diaria, avaliarase a realización e a correcta execución das tarefas, actividades ou exercicios que se propoñan. Así

mesmo, avaliarase en clase a actitude e o comportamento correcto dos alumnos en relación cos seus compañeiros e o profesor. Valorarase

positivamente a participación, interese e a creatividade.

3-Periodicamente, e como mínimo, unha vez no trimestre, o alumnado, realizará unha proba individual escrita ou informatizada, teórico-práctica,

nas que se avaliará o grao de coñecemento e compresión dos contidos do módulo. Estas probas terán unha valoración do 70% e o outro 30% da

nota corresponderá ao recollido no punto 2.

Para superar cada avaliación o alumnado deberá obter nas probas teórico-prácticas unha puntuación superior a 5 e ademáis presentar puntual e

correctamente as actividades e traballos propostos pola profesora na aula.

Os alumnos que non acaden a puntuación de 5, faráselles un exame ou proba de recuperación por avaliacións.

PERDA DA AVALIACIÓN CONTÍNUA:

Os alumnos/as que perdan o dereito á avaliación contínua realizarán unha proba teórica, que se é superada con un 5 sobre 10, poderán realizar a

proba práctica. Para superar o módulo deberán acadar outro 5 sobre 10 na proba práctica.

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

As actividades de recuperación plantexaranse de xeito individualizado. A profesora indicará a cada alumno/a os contidos a recuperar segundo as

partes non superadas ao longo do curso. Realizaranse exercicios e traballos sobre aqueles aspectos nos que se detectaron maiores dificultades

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

Deseñarase unha proba específica de recuperación ao rematar o módulo para aquele alumnado que non acadou os obxectivos polo método

ordinario, así como para o que por faltas de asistencia perdera o dereito á avaliación continua. Esta proba contará cunha parte teórica e outra

práctica, inspiradas ámbalas dúas nos resultados da aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos mínimos expresados nesta programación.

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

Farase un proceso de avaliación continua do módulo, que debe responder á metodoloxía didáctica específica do mesmo.

O equipo docente reunirase periodicamente para realizar o seguemento da programación, co fin de adecuar a práctica docente ao inicialmente

programado.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A observación do alumnado e a realización de actividades nas primeiras semanas do curso é fundamental para coñecer a situación de partida do

alumnado individualmente considerado e do grupo-clase e propiciar a apredizaxe significativa.

O obxectivo será avaliar:

- A actitude e motivación en relación ao traballo de clase e ao traballo persoal (atención ás explicacións, participación, interese, presentación de

traballos, coidado dos recursos dispoñibles)

-Asistencia e comportamento.

-Coñecementos e formación anterior.

Coñecida a situación de partida e as dificultades que observemos, tentaremos establecer a tempo as oportunas medidas de reforzo educativo ou

adaptación curricular.

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

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

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

-Procurar a comprensión dos aspectos esenciais de cada unidade didáctica por parte de todo o grupo

-Ter en conta as capacidades individuais de cada alumno/a antes de profundizar e ampliar o estudio detallado de casos concretos.

-Deseñar actividades de reforzo para aquel alumnado que amose dificultades para seguir o ritmo normal da clase.

-Propór actividades que permitan profundizar no desenvolvemento do espíritu crítico e a capacidade reflexiva.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores, tema transversal a tratar en todas as unidades didácticas, contemplará aspectos como:

-Dereito á igualdade e non discriminación.

-Dereito á seguridade e saúde no traballo.

-Responsabilidade social e ética nos negocios.

-Respecto ao grupo e integración no mesmo.

-Respecto ao medio ambiente.

-Defensa dos consumidores.

-Fomento do consumo responsable.

-Fomento da idea da identidade europea, cooperación cívica, tecnolóxica e profesional.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Asistencia a conferencias, visitas, eventos ou calquera actividad que poida completar os resultados de aprendizaxe do ciclo formativo. Poden
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levarse a cabo dentro ou fóra do centro educativo.

O alumnado participará en eventos do centro educativo, aplicando os coñecementos informáticos adquiridos no módulo de Xestión Avanzada da

Información.

10.Outros apartados

10.1) Recursos xenéricos a aplicar na aula

1.-A profesora emprega como libro de texto de referencia/consulta: Gestión avanzada de la información. Editorial Paraninfo

2.-A aula conta cun equipo informático para cada alumno.

3.-A aula ten acceso a internet, e o alumnado accederá á localización e consulta de información relevante para cada unidade didáctica.

4.-A aula conta cun videoproxector, que será empregado para facilitar a labor docente

10.2) Procedemento a seguir por mor do COVID

En caso de que o curso tivera que ser semipresencial ou online teremos en conta para os criterios de avaliación o seguinte:

-Semipresencial: Será online ata un 20% do contido, as clases teóricas realizaránse a través de Cisco Webex e os exercicios mediante a aula

virtual. A proba escrita será presencial.

Criterios de cualificación: 40% traballos realizados e o 60% proba presencial.

-Online: Se realizarán as explicaciós teóricas a través de Cisco Webex e os exercicios a través da aula virtual, e valorarase con apto ou non apto.

Para poder realizar o exame haberá que realizar todas as tarefas e repetiranse as tarefas no aptas.

Criterios de cualificación: 40% traballos entregados e o 60% exame.
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