
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

A Pinguela 2022/202327015311 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

CBADG11Administración e xestión Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3001 Tratamento informático de datos 72022/2023 244204

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

Profesorado asignado ao módulo JOSEFA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

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

A competencia xeral do título profesional básico en Servizos Administrativos consiste en realizar tarefas administrativas e de xestión básicas, con

autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas ambientais, de seguridade e de hixiene no

traballo, e comunicándose de xeito oral e escrito nas linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

Esta competencia é común a tódos os sectores produtivos. O ámbito produtivo no entorno do instituto está constituído, principalmente, por

pequenas e medianas empresas dos sectores primario (actividades gandeiras, agrícolas e forestais) e terciario (empresas de servizos moi

variados), onde os coñecementos desenvolvidos no currículo poden ser aplicados na súa totalidade.
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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 Equipos e materiais no tratamento informático de datos.Equipos e materiais no
tratamento informático
de datos.

24 20

2 Mecanografía 120 40

3 Tratamento de textos 80 20

4 Tramitación da
documentación

20 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Equipos e materiais no tratamento informático de datos. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara os equipamentos e os materiais necesarios para o seu traballo, recoñecendo as súas principais funcións, as súas aplicacións e as súas necesidades
de mantemento 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 clasificáronse os equipamentos informáticos e os seus periféricos en función da súa utilidade no proceso ofimático

CA1.2 Identificáronse as aplicacións informáticas asociándoas aos labores que se vaian realizar

CA1.3 Comprobáronse as conexións entre os elementos informáticos e corrixíronse, de ser o caso, os erros observados

CA1.4 Comprobouse o funcionamento das aplicacións informáticas que se vaian utilizar

CA1.5 Realizouse o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos informáticos

CA1.6 Adoptáronse as medidas de seguridade necesarias para evitar os riscos laborais derivados da conexión e a desconexión dos equipamentos

CA1.7 Situáronse os equipamentos tendo en conta criterios de ergonomía e saúde laboral

4.1.e) Contidos

Contidos

 Compoñentes dos equipamentos informáticos.

 Periféricos informáticos.

 Aplicacións ofimáticas. Software de pagamento e software libre.

 Coñecemento básico de sistemas operativos.

 Conectadores dos equipamentos informáticos.

 Riscos laborais derivados da utilización de equipamentos informáticos.

 Saúde postural.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Mecanografía 120

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Grava informaticamente datos, textos e outros documentos, valorando a rapidez e a exactitude do proceso 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 Organizáronse ordenadamente os documentos que conteñen os datos que cumpra gravar

CA2.2 Comprobouse que os datos e os documentos non estean previamente gravados, co fin de evitar duplicidades

CA2.3 Situáronse correctamente os dedos sobre o teclado

CA2.4 Identificáronse os caracteres do teclado polo tacto e pola posición dos dedos

CA2.5 Manexouse o teclado estendido con rapidez e exactitude, sen necesidade de desviar a mirada cara ás teclas

CA2.6 Obtívose un grao de corrección elevado na gravación de datos, cun máximo dun cinco por cento de erros

CA2.7 Corrixíronse as anomalías e os erros detectados nos resultados

CA2.8 Utilizouse correctamente o escáner para dixitalizar imaxes e outros documentos

CA2.9 Mantívose a confidencialidade respecto dos datos e dos textos gravados

CA2.10 Seguíronse as normas de ergonomía e de hixiene postural na realización dos labores encomendados

4.2.e) Contidos

Contidos

 Organización da zona de traballo.

 Teclado estendido. Función das teclas.

 Técnica mecanográfica. Colocación dos dedos sobre o teclado.

 Técnicas de velocidade e precisión mecanográfica.

 Transcrición de textos.

 Técnicas de corrección de erros mecanográficos.

 Confidencialidade da información.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Tratamento de textos 80

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Grava informaticamente datos, textos e outros documentos, valorando a rapidez e a exactitude do proceso NO

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

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Comprobouse que os datos e os documentos non estean previamente gravados, co fin de evitar duplicidades

CA2.5 Manexouse o teclado estendido con rapidez e exactitude, sen necesidade de desviar a mirada cara ás teclas

CA3.1 Identificáronse e seleccionáronse as aplicacións para utilizar en cada exercicio proposto

CA3.2 Elaboráronse textos mediante ferramentas de procesadores de textos utilizando distintos formatos

CA3.3 Inseríronse imaxes, táboas e outros obxectos nos textos

CA3.4 Gardáronse os documentos realizados no lugar indicado e nomeáronse de xeito que sexan doadamente identificables

CA3.5 Procedeuse á gravación sistemática do traballo realizado con obxecto de que non se produzan perdas fortuítas

CA3.6 Identificouse a periodicidade con que se deban realizar as copias de seguridade

CA3.7 Seguíronse as instrucións recibidas e as normas de ergonomía e de hixiene postural na realización dos labores encomendados

4.3.e) Contidos

Contidos

 Organización da zona de traballo.

 Técnicas de velocidade e precisión mecanográfica.

 Transcrición de textos.

 Técnicas de corrección de erros mecanográficos.

 Procesadores de textos: estrutura e funcións.

 Aplicación de formatos nos procesadores de textos. Edición de textos.

 Elaboración de comunicacións escritas básicas. Utilización de patróns.

 Combinar e comparar documentos.

 Elaboración de táboas.

 Realización de copias de seguridade do traballo realizado.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Tramitación da documentación 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Trata textos e datos informaticamente, e selecciona as aplicacións informáticas en función da tarefa NO

RA4 - Tramita documentación mediante o seu arquivamento, a súa impresión e a súa transmisión, tendo en conta a relación entre o tipo de documento e a súa
localización SI

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

Criterios de avaliación

CA3.7 Seguíronse as instrucións recibidas e as normas de ergonomía e de hixiene postural na realización dos labores encomendados

CA4.1 Identificáronse e clasificáronse os documentos obtidos de acordo coas súas características e co seu contido

CA4.2 Identificáronse as posibles localizacións de ficheiro en soporte dixital

CA4.3 Arquiváronse dixitalmente os documentos no lugar correspondente

CA4.4 Accedeuse a documentos arquivados previamente

CA4.5 Comprobouse o estado dos consumibles de impresión e repuxéronse, de ser o caso

CA4.6 Seleccionáronse as opcións de impresión adecuadas a cada caso

CA4.7 Imprimíronse os documentos correctamente

CA4.8 Utilizáronse as ferramentas de mensaxaría informática interna, asegurando a recepción correcta dos documentos

CA4.9 Demostrouse responsabilidade e confidencialidade no tratamento da información

CA4.10 Deixáronse os equipamentos informáticos en perfecto estado de uso ao finalizar a xornada

4.4.e) Contidos

Contidos

 Xestión de ficheiros e carpetas dixitais.

 Criterios de codificación e clasificación dos documentos.

 Rexistro dixital de documentos.

 Impresora: funcionamento e tipos; cambio de cartuchos de impresión.

 Impresión de documentos.
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  Os mínimos exixibles serán os enumerados en cada unidade didáctica como criterios de avaliación , co seu correspondente instrumento de

avaliación e indicado mínimo exixible, que son os seguintes:

  UD. 1: Equipos e materiais no tratamentos informático de datos.

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

CA1.2 - Identificáronse as aplicacións informáticas asociándoas aos labores que se vaian realizar.

CA1.6 - Adoptáronse as medidas de seguridade necesarias para evitar os riscos laborais derivados da conexión e a desconexión dos

equipamentos.

CA1.7 - Situáronse os equipamentos tendo en conta criterios de ergonomía e saúde laboral.

  UD. 2: Mecanografía.

CA2.3 - Situáronse correctamente os dedos sobre o teclado.

CA2.4 - Identificáronse os caracteres do teclado polo tacto e pola posición dos dedos.

CA2.5 - Manexouse o teclado estendido con rapidez e exactitude, sen necesidade de desviar a mirada cara ás teclas.

CA2.6 - Obtívose un grao de corrección elevado na gravación de datos, cun máximo dun cinco por cento de erros.

CA2.10 - Seguíronse as normas de ergonomía e de hixiene postural na realización dos labores encomendados.

  UD. 3: Tratamento de textos.

CA2.5 - Manexouse o teclado estendido con rapidez e exactitude, sen necesidade de desviar a mirada cara ás teclas.

CA3.1 - Identificáronse e seleccionáronse as aplicacións para utilizar en cada exercicio proposto.

CA3.2 - Elaboráronse textos mediante ferramentas de procesadores de textos utilizando distintos formatos.

CA3.3 - Inseríronse imaxes, táboas e outros obxectos nos textos.

CA3.4 - Gardáronse os documentos realizados no lugar indicado e nomeáronse de xeito que sexan doadamente identificables.

CA3.5 - Procedeuse á gravación sistemática do traballo realizado con obxecto de que non se produzan perdas fortuítas.

CA3.7 - Seguíronse as instrucións recibidas e as normas de ergonomía e de hixiene postural na realización dos labores encomendados.

  UD. 4: Tramitación da documentación.

CA3.7 - Seguíronse as instrucións recibidas e as normas de ergonomía e de hixiene postural na realización dos labores encomendados.

CA4.1 - Identificáronse e clasificáronse os documentos obtidos de acordo coas súas características e co seu contido.

CA4.2 - Identificáronse as posibles localizacións de ficheiro en soporte dixital.

CA4.3 - Arquiváronse dixitalmente os documentos no lugar correspondente.

CA4.4 - Accedeuse a documentos arquivados previamente.

CA4.6 - Seleccionáronse as opcións de impresión adecuadas a cada caso.

CA4.7 - Imprimíronse os documentos correctamente.

CA4.10 - Deixáronse os equipamentos informáticos en perfecto estado de uso ao finalizar a xornada.

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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En cada avaliación farase, como mínimo unha proba escrita de conceptos teóricos e outra práctica. Poderáse facer máis dunha proba, según a

docente considere oportuno, según a cantidade e a complexidade da materia, de forma que ao final se obteña a media de tódalas probas para a

puntuación de cada avaliación.

As probas escritas de conceptos teóricos consistirán nun cuestionario con respostas alternativas  ou de respostas curtas. A cualificacións  optidas

en cada unha das probas que se fagan para cada avaliación  farán media aritmética, cuxo resultado fará media aritmética coa nota da proba

práctica.

A puntuación das  probas teóricas estará comprendida entre un máximo de 10 puntos e un mínimo de 1, sendo preciso acadar un mínimo de 5

puntos para superar a proba e facer media. Así mesmo a puntuación das probas prácticas  será sobre 10 puntos, facendo media aritmética se se

realiza máis dunha por avaliación.

Calcularase a media aritmética das puntuacións de tódalas actividades realizadas, resultando así a nota da parte práctica, sendo preciso acadar un

5 para superala. Neste caso a puntuación da avaliación calcularase obtendo a media aritmética entre a fase teórica e a práctica.

Para a cualificación  da proba de escritura táctil ou mecanografía elaboraráse unha táboa na que se reflexará o grado de cumplrimento  dos

criterios de avaliación  establecidos nesa unidade didáctica.  En cada avaliación irase incrementando a esixencia ata o cumprimento dos mínimos

esixibles. Esta táboa publicarase no tablón de anunciaos de clase ao comenzo de cada periodo de avaliación.

Tamén se poderán propoñer actividades prácticas para subir nota aqueles alumnos que o desexen.

A nota de cada avaliación estará comprendida entre 1 e 10 puntos, sendo necesario obter 5 puntos para superala.

Cando a cualificación da avaliación, unha vez obtida a media, resultase con decimais, reolverase do seguinte xeito para pasar a enteiro:

Se o decimal é inferior a 0,50 a nota será o número enteiro anterior; pola contra se o decimal resultase igual ou superior a 0,50  a cualificación

pasará a ser o número enteiro seguine.

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

Aquel alumnado que non supere algunha avaliación  farase unha recuperación por trimestre, antes da seguinte avaliación, utilizando os mesmos

nstrumentos de avaliación que nas probas ordinarias de avaliación continua.

Quen continúe sen superar a materia mediante a avaliación continua por trimestres, presentarase a un exame final exraórdinario de todo o contido

do módulo. Para esta proba utilizaranse os mesmos instrumentos de avaliación que se levaron a cao durante as avaliacións trimestrais. Esta proba

será cualificada de 0 a 10 puntos e para superala será preciso obter unha nota mínima de 5 puntos.

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

Segundo o establecido por lei, a asistencia regular do alumnado ás clases e ás demáis actividades lectivas programadas é condición indispensable

para levar a cabo a súa avaliación continua. Tendo en conta isto, aqueles alumnos/as que acaden un número de faltas, sen xustificar, superior ó
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10% da duración do módulo perderán o dereito á avaliación continua, previa comunicación ao  alumno/a ou aos seus pais/nais/titores no caso de

ser menor de idade.

Os alumnos/as nesta situación poderán seguir asistindo á clase pero sen dereito a avaliación continua.  A súa avaliación consistirá nunha proba

extraordinaria sobre todos os contidos do módulo e segindo os criterios de avaliación da programación. Esta proba extraordinaria será teórica e

práctica, incluindo nesta última a proba de mecanografía coas esixencias que foron establecidas na táboa da terceira avaliación. Será necesario

acadar unha puntuación de 5 puntos, facendo media aritmética a probateórica coa práctica.

Esta proba extraordinaria de avaliación será previa a avaliación final de módulos correspondente.

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

A presente programación e a propia práctica docente avaliarase mediante o procedemento de control establecido polo centro. Dito control realizase

da seguinte maneira:

-Seguimento mensual da programación, recollida polo departamento.

-Actividades de aula desenvolvidas, que recolle a información sistemática sobre as actividades docentes realizadas polo profesor e emitida polo

mesmo, para realizar un autocontrol de ditas actividades.

-Recollida de datos para a Xunta de Avaliación, que recolle as conformidades/non conformidades e as actuacións derivadas das non

conformidades referentes ao alumnado (suspensos) e cumprimento da programación.

-Memoria fin de curso, na que, entre outros temas, trátase da porcentaxe da programación impartida, a realización de modificacións na mesma e

as propostas de mellora para o seguinte curso académico.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Segundo o Art. 28 da Orde 12 de xullo de 2011, pola que se regulan o desenvolvemento, avaliación e acreditación académica do alumnado de FP,

ó comenzo das actividades do curso académico, 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 , así como as súas capacidades. Así mesmo servirá para orientar e situar o

alumnado en relación co perfil profesional correspondente.

Nesta sesión, o docente titor do grupo dará a información dispoñible ao equipo docente sobre as caracerísticas xerais do grupo e sobre

as circunstancias especificamente académicas ou persoais, con incidencia educativa, de cantos alumnos e alumnas o compoñan.

A información para esta avaliación de diagnótico poderá proceder, entre outras:

- Dos informes individualizados de avaliación da etapa anteriormente cursada.

- Dos informes específicos do alumnado discapacitado ou con necesidades educativas especiais que poida haber no grupo, segundo o informe do

departamento de orientación.

- Da experiencia profesional previa.

- Da observación do alumnado e as actividades realizadas nas primeiras semanas do curso.

O resultado da avaliación inicial recollerase en acta, na que se farán constar tódos aqueles aspectos que teñan que ver coa flexibilización na

duración das ensinanzas, conforme se contempla no Art.15 e 16 desta Orde.
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Esta avaliación inicial nunca comportará unha cualificación para o alumnado.

No caso de que algún alumno ou alumna presentase dificultades de aprendizaxe ou fosen precisas medidas específicas para lograr a súa

adaptación ao módulo, habería que estudar nese momento  o protocolo que proceda para cada alumno, contando co asesoramento do

departamento de Orientación do Centro.

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

Despóis de realizada a avaliación inicial, ó longo do curso, podería detectarse algún alumno con dificultades para a aprendizaxe, que lle impida

acadar os obxectivos programados.

Para solucionar estas dificultades ordinarias do alumnado, e tendo en conta a flexibilidade da que se pode dotar unha programación, tomarianse

as medidas seguintes:

- As indicadas no protocolo que proceda a cada alumno"

- Planificación de actividades e tarefas que se adapten ó niviel do alumnado con dificultades, sempre tendo en conta os obxectivos mínimos

esixibles.

- As novas actividades terían carácter individual, adaptándose as dificultades de  cada alumno.

- Estas tarefas intentaríanse realizar na propia aula, cando o resto do alumnado estivese a realizar tarefas que non requerisen a atención

continuada e apoio do docente.

Así mesmo, ao longo do curso poderíanse atopar alumnos que superen os obxectivos previstos, rematando as tarefas antes que a maioría dos

compañeiros, e polo tanto correndo o risco de que se aburran e perdan o interese no estudo. Para estos alumnos prepararianselle actividades máis

complexas que requiran un esforzo e lle permitan acadar un obxectivo mais aló dos mínimos esixibles. É moi importante ter en conta a estos

alumnos con altas capacidades de aprendizaxe xa que corren risco de terminar como alumnos fracasados

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A Constitución Española recoñece, no seu título 1 "De los derechos y deberes fundamentales" , artigo 27.2, que "la educación tendrá por objeto

el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales".

Na actualidade, o sistema educativo español aposta por unha aprendizaxe baseada en competencias. Así, a competencia supón unha

combinación de habilidades prácticas, conoñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocions, e outros compoñentes sociais e de

comportamento que se movilizan conxuntamente para lograr una acción eficaz.

A noción de competencia, referida inicialmente ao contexto laboral, enriqueceu o seu significado no eido educativo, no cal é entendida como un
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"saber facer" en situacións concretas que requiren a aplicación creativa, flexible e responsabel de coñecementos, habilidades e actitudes. A

competencia educativa enténdese como as actuacións integrales para identificar, argumentar e resolver problemas con idoneidade e ética,

integrando o "saber ser", o "saber facer" e o "saber coñecer". Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, aquel adquirido a través da

participación activa nas prácticas sociais e, como tales, poden desenrolarse tanto nun contexto educativo formal, a través do currículo, como en

los contextos educativos non formais.

Podemos considerar, por tanto, que "as competencias clave" son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenrolo

persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego.

Como docente que imparto na formación profesional inicial, que logo terá a súa continuidade no mundo do emprego, tentarei de inculcarlle a os

alumnos os valores anteditos, para que logren a súa acción eficad, no eido laboral, persoal e social.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se inclúen no presente curso. Poden participar en actividades programadas polo departamento e/ou a dirección do centro.
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