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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do
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Ciclo formativo

IFC Sistemas microinformáticos e redes Ciclos
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0223 Aplicacións ofimáticas 92020/2021 288240

MP0223_12 Ofimática 92020/2021 168140

MP0223_22 Multimedia 92020/2021 120100

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ROSA MUÑOZ SÁNCHEZ

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

O módulo profesional de Aplicacións Ofimáticas é necesario para obter o título de grao medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes,

que está regulado pola seguinte normativa básica:

- RD 1691/2007 que establece o título de Técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes

- Decreto 27/2010, do 25 de febreiro de 2010, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de

técnico en Sistemas Microinformáticos e Redes.

Este ciclo recibe alumnado que:

 - Superou a ESO ou a FP Básica

 - Accedeu mediante proba de acceso

 - Persoas que xa abandoaran os estudos pero acoden por estar en situación de desemprego

En xeral, podemos dicir que os alumnos chegan cun grao de motivación adecuado pero con pouca formación relacionada cos contidos dos

módulos que van cursar
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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 Introdución as
aplicacións ofimáticas

7 2

2 Procesador de textos 60 24

3 Folla de calculo 60 24

4 Base de datos
ofimática

60 24

5 Xestión de correo e
axenda electrónica

5 1

6 Presentacións 28 10

7 Edición de imaxe,
audio e video

68 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Introdución as aplicacións ofimáticas 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Instala e actualiza aplicacións ofimáticas, atendendo ás especificacións dadas en distintos contornos de explotación. 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 e establecéronse as fases do proceso de instalación.

CA1.2 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da aplicación.

CA1.3 Obtívose a información sobre os compoñentes de hardware e de software instalados no equipamento mediante as utilidades do sistema operativo.

CA1.4 Respectáronse as especificacións técnicas do proceso de instalación.

CA1.5 Configuráronse as aplicacións segundo os criterios establecidos.

CA1.6 Solucionáronse problemas na instalación ou na integración co sistema informático.

CA1.7 Elimináronse ou engadíronse compoñentes da instalación no equipamento.

CA1.8 Actualizáronse as aplicacións.

CA1.9 Respectáronse as licenzas de software.

CA1.10 Propuxéronse solucións de software para diversos contornos de aplicación.

CA1.11 Documentáronse as incidencias.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipos de aplicacións ofimáticas.

 Tipos de licenzas software.

 Necesidades dos contornos de explotación.

 Requisitos das aplicacións.

 Compoñentes e complementos das aplicacións.

 Procedementos de instalación e configuración.

 Diagnóstico e resolución de problemas.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Procesador de textos 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora documentos e patróns aplicando as opcións avanzadas de procesadores de textos. 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 Personalizáronse as opcións do procesador de textos e da barra de ferramentas.

CA2.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos e imaxes.

CA2.3 Importáronse e exportáronse documentos creados con outras aplicacións e noutros formatos.

CA2.4 Deseñáronse patróns.

CA2.5 Creáronse e utilizáronse macros na realización de documentos.

CA2.6 Utilizouse a combinación de correspondencia para o envío masivo de correo.

CA2.7 Elaboráronse manuais específicos.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estilos e formatos.

 Combinación de documentos.

 Creación e uso de patróns.

 Importación e exportación de documentos.

 Deseño e creación de macros.

 Utilización de software e hardware para introducir textos e imaxes.

 Combinación de correspondencia.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (manuais, partes de incidencias, etc.).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Folla de calculo 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora documentos e patróns aplicando opcións avanzadas 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 Personalizáronse as opcións da folla de cálculo e da barra de ferramentas.

CA3.2 Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números, códigos e imaxes.

CA3.3 Utilizáronse os tipos de datos e referencias para celas, rangos, follas e libros.

CA3.4 Aplicáronse fórmulas e funcións.

CA3.5 Xeráronse e modificáronse gráficos de diversos tipos.

CA3.6 Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns.

CA3.7 Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e noutros formatos.

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

CA3.9 Creáronse informes de táboas e gráficos dinámicas.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Estilos.

 Uso de fórmulas e funcións.

 Creación de táboas e gráficos dinámicos.

 Uso de patróns e asistentes.

 Importación e exportación de follas de cálculo.

 Elaboración de documentos de distintos tipos (orzamentos, facturas, inventarios, etc.).

 Deseño e creación de macros.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Base de datos ofimática 60

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Elabora documentos con bases de datos ofimáticas aplicando operacións de manipulación de datos. 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 os elementos das bases de datos relacionais.

CA4.2 Creáronse bases de datos ofimáticas: táboas e relacións entre estas.

CA4.3 Utilizáronse as táboas da base de datos (para inserir, modificar e eliminar rexistros).

CA4.4 Utilizáronse asistentes na creación de consultas, formularios e informes.

CA4.5 Realizouse procura e filtraxe sobre a información almacenada.

CA4.6 Creáronse e utilizáronse macros.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das bases de datos relacionais.

 Creación de bases de datos.

 Manexo de asistentes.

 Procura e filtraxe da información.

 Deseño e creación de macros.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión de correo e axenda electrónica 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de xestión do correo e a axenda electrónica, atendendo ás necesidades de uso para a súa configuración. 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 Describíronse os elementos que compoñen un correo electrónico.

CA5.2 Analizáronse as necesidades básicas de xestión de correo e axenda electrónica.

CA5.3 Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos.

CA5.4 Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles.

CA5.5 Operouse co caderno de enderezos.

CA5.6 Traballouse con opcións de xestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, cartafoles, etc.).

CA5.7 Utilizáronse opcións de axenda electrónica.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Tipos de contas de correo electrónico.

 Contorno de traballo: configuración e personalización.

 Patróns e sinaturas corporativas.

 Foros de noticias (news): configuración, uso e sincronización de mensaxes.

 Caderno de enderezos: importar, exportar, engadir contactos, crear listaxes de distribución e colocar a listaxe ao dispor doutras aplicacións ofimáticas.

 Xestión de correos.

 Xestión da axenda: citas, calendario, avisos, tarefas, etc.

 Sincronización con dispositivos móbiles.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Presentacións 28

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Elabora presentacións multimedia aplicando normas básicas de composición e deseño. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións.

CA3.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación.

CA3.3 Aplicouse e recoñeceuse a tipografía e as normas básicas de composición, deseño e uso da cor.

CA3.4 Creáronse presentacións.

CA3.5 Deseñáronse patróns de presentacións.

CA3.6 Utilizáronse periféricos para executar presentacións.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Deseño e edición de diapositivas.

 Formato de diapositivas, textos e obxectos.

 Normas de composición: tipografía e uso da cor.

 Importación e exportación de presentacións.

 Uso de patróns e asistentes: patróns de diapositivas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Edición de imaxe, audio e video 68

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Manipula imaxes dixitais aplicando técnicas básicas de captura e de edición. SI

RA2 - Manipula secuencias de vídeo aplicando técnicas de captura e de edición básicas. SI

RA4 - Ofrece apoio no uso de aplicacións e resolve as incidencias que se presenten. SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse os formatos de imaxes.

CA1.2 Recoñeceuse a necesidade dos formatos de compresión con perdas.

CA1.3 Realizáronse capturas de pantallas.

CA1.4 Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos.

CA1.5 Traballouse con imaxes a varias resolucións, segundo a súa finalidade.

CA1.6 Analizáronse aplicacións de edición de imaxes.

CA1.7 Empregáronse ferramentas de edición de imaxe dixital.

CA1.8 Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos.

CA2.1 Recoñecéronse os elementos que compoñen unha secuencia de vídeo.

CA2.2 Identificáronse os tipos de formatos e codecs máis empregados.

CA2.3 Instaláronse codecs no sistema e configuráronse para o seu uso.

CA2.4 Analizáronse as posibilidades de diversas aplicacións específicas.

CA2.5 Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo.

CA2.6 Importáronse pistas de audio e sincronizáronse coas secuencias de vídeo.

CA2.7 Aplicáronse transicións e efectos sinxelos.

CA2.8 Realizáronse conversións de formato en secuencias de audio e vídeo.

CA2.9 Traballouse con distintos formatos e diferentes taxas de compresión, en función da finalidade especificada.

CA2.10 Realizáronse capturas de secuencias da pantalla utilizando aplicacións específicas.
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Criterios de avaliación

CA2.11 Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos axeitados.

CA2.12 Elaboráronse vídeos titoriais.

CA4.1 Elaboráronse guías visuais cos conceptos básicos de uso dunha aplicación.

CA4.2 Identificáronse problemas relacionados co uso de aplicacións ofimáticas.

CA4.3 Utilizáronse manuais de usuario para instruír no uso de aplicacións.

CA4.4 Aplicáronse técnicas de asesoramento no uso de aplicacións.

CA4.5 Realizáronse informes de incidencias.

CA4.6 Aplicáronse os procedementos necesarios para salvagardar a información e a súa recuperación.

CA4.7 Utilizáronse os recursos dispoñibles para arranxar incidencias (documentación técnica, axudas en liña, soporte técnico, etc.).

CA4.8 Arranxáronse as incidencias no tempo adecuado e co nivel de calidade esperado.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Formatos de imaxes.

 Parámetros das imaxes: resolución, número de cores e compresión.

 Aplicacións de retoque fotográfico.

 Axustes de imaxe e de cor.

 Uso de máscaras e capas.

 Aplicación de filtros e efectos.

 Importación e exportación de imaxes.

 Uso de aplicacións de captura de pantalla.

 Uso de dispositivos de captura de imaxes.

 Formatos de vídeo. Contedores. Codecs.

 Aplicacións de edición de vídeo.

 Aplicación de transicións e de efectos.

 Sincronización do audio.

 Creación de títulos e menús.

 Edición na liña de tempo.

 Captura de secuencias de pantalla.

 Importación e exportación de vídeos.

 Elaboración de guías e manuais de uso de aplicacións.
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Contidos

 Formación ao usuario.

 Resolución de incidencias.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

Os mínimos exixibles son os marcados nesta programación como tal mediante os criterios de avaliación. Todos os criterios de avaliación son

considerados mínimos exixibles para acadar unha avaliación positiva no módulo.

AVALIACIÓN

A avaliación ten un carácter continuo. Por este motivo será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para o módulo

profesional.

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua no módulo será o 10% respecto da súa duración total, así, o alumnado

poderá faltar como máximo a un total de 28 sesións.

PROCEDEMENTO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

  -Probas/Traballos: O alumno realizará unha proba escrita/pratica por cada unidade de traballo . Para algunha das unidades esta proba poderá ser

sustituida pola entrega dun traballo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para cada unidade didáctica faremos unha proba ou traballo

  - A proba ou traballo puntuarase de 0 a 10

  - Para superar a unidade o alumno deberá obter unha nota igual ou maior de 5 puntos.

  - Esta nota terá un peso do 100% sobre a nota da unidade

A nota da avaliación parcial será a media ponderada das unidades didácticas desenvolvidas no trimestre sempre que a nota de cada unidade sexa

maior de 4 puntos.

A nota final do curso será a nota media das tres avaliaciones sempre que estean todas superadas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

RECUPERACIÓN

A final de curso, no mes de xuño, realizarase un proba de recuperación global, que coincidirá coa proba para alumnos con perda de dereito a

avaliación continua.

Cada alumno deberá examinarse só das unidades de traballo que non tivera superadas durante o curso.

Nesta proba puntuarase de 0 a 10 cada unidade de traballo pendente. Será necesario obter 5 puntos ou máis en cada unha delas para superalas.

A nota da proba será a nota media de todas as partes. Poderase facer media se nalgunha delas a nota fose de 4 puntos ou máis.

Os alumnos de segundo curso con esta materia pendente terán dereito a realizar unha proba escrita antes de rematar a segunda avaliación, nesta

proba avaliaranse de todo o contido do módulo.

Os alumnos que non superen esta proba poderán recurperar o módulo realizando unha proba en xuño coincidindo coa proba de alumnos con

perda de dereito a avaliación continua, empregando os mesmos procedementos e criterios de avaliación descritos para esta proba nesta

programación.
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O profesor poderá propor exercicios, actividades prácticas ou traballos durante todo o curso a este alumnado para que recuperen o módulo sen ter

que facer a proba final. De non superar ou entregar estas actividades, prácticas e traballos en tempo e forma deberán realizar esta proba.

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

Realización dunha proba final que constará dunha parte por cada unidade de traballo do módulo.

Cada parte puntuarase de 0 a 10 e para superala a nota deberá ser igual o maior de 5 puntos.

Calcularase a media das partes a partir de 4 puntos, e o resultado deberá ser igual ou maior de 5 para aprobar.

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

Durante o desenvolvemento do curso, e mediante o documento de seguimento e planificación das clases, poderase determinar se a asignación

horaria de cada unidade é a idónea. O ritmo de traballo virá determinado pola asimilación dos conceptos por parte do alumnado.

Mediante a enquisa de avaliación docente, obteranse resultados a valorar ó remate das avaliacións.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ó comezo das actividades do ciclo formativo, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado que terá por obxecto

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e alumna, así como as súas capacidades. Esta avaliación realizarase ao remate

do primeiro mes de cada curso e nela obterase un diagnóstico de partida para o equipo docente que lle permitirá adoptar medidas de reforzo

educativo ou de flexibilización modular.

Para axudar a recadar esta información os alumnos cubrirán na primeira sesión un cuestionario de avaliación inicial. Esta avaliación non levará

consigo ningún tipo de cualificación para o alumnado.

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

Medidas de reforzo educativo. Se o profesor detecta durante o desenvolvemento das actividades de ensinanza/aprendizaxe que o alumno non

acada os mínimos esixibles, proporalle a realización de boletíns de cuestións e actividades prácticas de reforzo adaptados a mínimos. O profesor

prestará especial atención a este tipo de alumnado durante todo o proceso de ensinanza/aprendizaxe.

Segundo o perfil do alumnado, adaptaranse algunhas das seguintes medidas:

- Grupos de traballo heteroxéneos

- Traballo práctico realizado integramente na aula, para non desfavorecer ós alumnos que non teñen ordenador na casa

- Explicacións particulares ós alumnos que amosan dificultades de compresión

- Proposta de actividades complementarias para os alumnos que adquiren máis rapidamente os contidos.

- Adaptación do material didáctico a persoas con deficiencia visual e auditiva para que se integren perfectamente na aula.

- Proposta de actividades complementarias con persoas con deficiencia visual.

- Medidas complementarias. Si se detecta algún alumno con superdotación, que é capaz de adquirir os conceptos con máis facilidade que os seus

compañeiros proporánselle a realización de actividades complementarias, de maior nivel de dificultade, para cada unidade de traballo.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación en valores é aquela que, principalmente, se centra na transmisión e promoción de aqueles valores que facilitan a convivencia entre as

persoas e que se sustentan no respecto aos dereitos humanos. O fin será  axudar a conseguir que o alumnado alcance unha formación de cidadán

máis responsable consigo mesmo e con todo o que configura o seu entorno, que entre todos poidamos conseguir a idea de habitar un mundo

mellor, no que a convivencia sexa armónica entre os individuos e as nacións, con base no recoñecemento e no respecto das diferenzas.

Hai tres condicións para a educación en valores:

- Coñecer ao estudante en canto a: determinantes internas da personalidade (intereses, valores, concepción do mundo, motivación, etc.) das súas

actitudes e proxecto de vida (o que pensa, o que desexa, o que di e o que fai).

- Coñecer o ámbito ambiental para determinar o contexto de actuación (posibilidades de facer).

- Definir un modelo ideal de educación.

En canto ao modelo, nesta materia ao longo do curso tentaranse transmitir, entre outros, os seguintes valores ao alumnado:

- O respecto, a igualdade e a tolerancia. Intentarase conseguir un clima de traballo no que o alumnado se respecte entre si como iguais que son.

Que convivan dun xeito armónico, que coñezan e respecten as súas diferenzas.

- Solidaridade e compañerismo. Organizarase o traballo en grupos para fomentar o diálogo, o compañerismo e a solidaridade, así como a

organización.

- O coidado polo medio ambiente e a súa contorna. Que valoren a importancia de coidar o medio ambiente, da reciclaxe, do coidado dos

equipamentos e do material, a limpeza e a orde.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Propóñense as seguintes actividades complementarias e así como todas a que figuran na programación do departamento:

- Proxección de documentais ou películas relacionados coas novas tecnoloxías da información e as comunicacións ou con temas transversais.

- Asistencia a conferencias no propio centro, en universidades ou centros tecnolóxicos que xurdan durante o curso escolar

Actividades extraescolares

- Asistencia a feiras tecnolóxicas ou exposicións relacionadas cos contidos do ciclo formativo ou con contidos trasnversais

- Participación en actividades lúdicas/deportivas que fomenten a relación entre os membros da comunidade educativa

10.Outros apartados

10.1) Constancia de información ao alumnado

A presentación do módulo con información relativa á programación didáctica (obxectivos, contidos, criterios de avaliación, cualificación e

procedementos e mínimos esixibles) está colgada na Web do Instituto a disposición de toda a comunidade educativa. Deste feito son informados

os alumnos e pais nas respectivas guías
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PROFESIONAIS

10.2) Metodoloxia no caso de confinamento

No caso de confinamiento da totalidad do alumnado e o profesor as clases se seguirán dende o aula virtual do módulo donde o profesor subirá

contidos e tarefas a realizar polo alumnado. No horario de clases habitual os alumnos e o profesor se conetarán mediante la plataforma Webex

para seguir la clase online

Se o confinamiento é de algúns alumnos, ditos alumnos seguirán a clase por videoconferencia webex e realizarán las tareas pola aula virtual.
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