
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Módulo:  Ofimática 

CA1.1 Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a 
través dos ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando esquemas en 
función da súa xerarquía. 

RA1 - Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na 
procura de cartafoles e ficheiros, compartindo e actualizando recursos. 

CA1.2 Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión 
de ficheiros e cartafoles. 

CA1.3 Diferenciouse entre as aplicacións de xestión de ficheiros propios dun 
sistema operativo e o resto de aplicacións que se inclúen dentro del. 

CA2.1 Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da 
aplicación. 

RA2 - Instala e actualiza aplicacións informáticas relacionadas coa tarefa 
administrativa, e razoa os pasos seguidos. 

CA3.1 Utilizáronse diversos tipos de estilos. 

RA3 - Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de cálculo tipo. 

 

CA3.2 Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, rangos, 
follas e libros. 
CA3.3 Aplicáronse fórmulas e funcións. 
CA3.4 Xeráronse táboas dinámicas e modificáronse gráficos de diferentes tipos. 
CA3.5 Empregáronse patróns e asistentes. 

CA4.1 Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos dos 
procesadores de textos e da autoedición. 

RA4 - Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de textos 
tipo. 

 

CA4.2 Identificáronse as características de cada tipo de documento. 
CA4.3 Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando 
as normas de estrutura. 
CA4.4 Utilizáronse diversos tipos de estilos. 

CA4.5 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos 
tipo. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Módulo: Operatoria de Teclados 
CA1.1 Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. 

RA1 - Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas 
mecanográficas. 

 

CA1.2 Mantívose a posición corporal correcta. 
CA1.3 Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado 
alfanumérico. 
CA1.4 Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as 
funcións de posta en marcha do terminal informático. 
  

Módulo: Multimedia 
CA2.1 Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de presentacións. 

RA2 - Elabora presentacións multimedia utilizando aplicacións específicas. 

 

CA2.2 Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación. 
CA2.3 Aplicáronse e recoñecéronse a tipografía e as normas básicas de 
composición, deseño e uso da cor. 

 
CA2.4 Deseñáronse patróns de presentacións. 
CA2.5 Creáronse presentacións. 

  
 

 

 



 
 

   

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

PrProcedementos: 
 P  Probas escritas, recopilación de material de traballo, entregas de exercicios, 

resumes e probas orais e escritas, dependendo do caso, sempre tratando de 
que sexa unha opción viable para o alumnado e que ningún alumno poda 
quedar en inferiores condicións que os seus compañeiros.  
Instrumentos 

 

Instrumentos: 

Os instrumentos de avaliación son moi diferentes e estarán adaptados ao 
alumnado. Utilizamos a plataforma edmodo, o uso de plataformas de 
videochamada (Skype, Zoom, Webex, etc), o correo electrónico así como o 
teléfono móbil e fixo en caso de necesidade. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
   
Os alumnos co aprobado na segunda  avaliación. A nota será a da segunda 
avaliación  que poderá incrementarse,  sempre e cando a participación nas 
actividades de seguimento, recuperación, reforzo e ampliación fose regular e 
con unha consecución de resultados positivos nun 80%. A entrega das 
actividades propostas en tempo e prazo solicitados. 
 
Os alumnos coa primeria e/ou segunda avaliación suspensa a nota final será o 
resultado de: 
 
 O 70% da nota final da materia do módulo  Tratamento informático da 

Información, corresponde a   nota de Ofimática e Multimedia que serán 

valorados da seguinte forma en Xuño: 

- 50%  probas teóricas/prácticas sexa  de forma telemática ou presencial si 
podemos volver ao centro antes de que finalice o curso escolar. 

- 30%  presentación de traballos de forma regular durante o terceiro 
trimestre coa nota dos traballos entregados por vía presencial ou 
telemática.  

- 20% valoración das actividades entregadas polo alumnado con 
regularidade durante o terceiro trimestre. 

 

Para poder facer media de estes dous módulos a nota será de un 5. 

Os alumnos que durante a segunda avaluación non alcanzaron os mínimos 

exigidos para superar a parte da mecanografía deberán recuperala tendo en 

conta que: 
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 O 30% da nota final da materia de Tratamento Informático da 

Información, corresponde a   nota de mecanografía. 

 Para poder facer media ten que tener un mínimo de un 4 na nota de 

mecanografía. 

 A nota de mecanografía implica realizar as lecciones con un nivel 

adecuado de precisión e exactitud, sen necesidad de desviar  a mirada 

do teclado. 

Debido a  situación actual, non podemos verificar só coa realización das  leccións 

si se cumple este segundo requisito (na aula se verificaba diariamente como se 

realizaban as lecciones e se realizaban periódicamente exámenes de 

mecanografía), polo que  para recuperarla parte de mecanografía os alumnos 

deberán: 

o Pasar as lecciones requeridas con unha puntuación mínima de 90. 
o Realizar unha proba telemática ou presencial de mecanografía. 

 
Ante a incerteza de que se poda realizar as pruebas de manera presencial, 
se establece a continuación o protocolo que se va a seguir para a realización 
desta proba telemática: 

 

 Contido: A proba consistirá na grabación dun video no que se vexa 

claramente o alumno, o teclado e a pantalla, mentras realiza unha 

lección elexida aleatoriamente polo profesor ( a lección a realizar será 

comunicada polo profesor no momento de comenzar a proba). 

 

 Data e  hora:  

o Debido a la necesidade de que o alumno sexa grabado por outra 

persoa, decidimos que o alumno o que propoña a data e hora para 

realizara proba, proporcionando flexibilidade para realizarla for a 

do escolar. 

o A data elexida deberá será comunicada ao profesor cun mínimo 

de 24 horas de antelación e como moi tarde o 1 de Xuño. 

o O derradeiro día  para realizar esta proba (na terceira Avaliación) 

será o 3 de Xuño. 

 

 Duración: O alumno dispondrá de media hora (dende o momento no 

que se lle indica que lección debe realizar) para realizar o video da 

lección proposta e envialo ao profesor polo medio acordado (Plataforma 

EDMODO, email o whatsapp). 
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 Requisitos do video:  

o E imprescindible que no video se poda ver o movemento das 

máns do alumno e ò teclado, así como que se poda identificar 

claramente ao alumno. 

 

o Ao empezar e a rematar a lección debe enfocarse a pantalla do 

ordenador, para poder verificar a lección que se está realizando 

e a puntuación obtida. 

             (Recomendamos realizar un video de proba con anterioridad a  data do 

examen) 

No caso de que o alumno non supere esta proba, podrá repetila todas as veces 

que considere oportuno pero sempre dentro da data límite establecida.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos do segundo curso de FP non teñen proba extraordinaria de 
setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

Non hai alumnos con materia pendente 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o 3º trimestre realizáronse actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación que serviron para afianzar os aspectos 
considerados esenciais.  Estas actividades consistirán en realización de 
fichas, exercicios e traballos que deben presentar regularmente, no prazo 
estipulado polo profesor, e no caso de ser requerido tamén deberán ser 
presentados. Estas actividades estarán adaptadas ao alumno así como as 
súas condicións de conectividade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O profesorado aplica unha metodoloxía activa baseada na 
comunicación directa co alumnado e un seguimento do seu proceso 
formativo proporcionando actividades que lle permiten adquirir as 
aprendizaxes competencias imprescindibles. 

O contacto realízase a través dos seguintes medios: correo 
electrónico, plataforma EdModo. 

Materiais e recursos 
Apuntes aportados polo profesor, ordenador, teléfono móbil, aplicacións 
informáticas de diferente ámbito (procesadores de texto, folla de cálculo, 
videochamada, presentacións, etc.) 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto co alumnado: os profesores informarán ao alumnado a 
través do Correo Electrónico e a Plataforma EdModo,  teléfono móbil. 
Contacto coas familias: os profesores/as informarán ás familias a 
través do Correo Electrónico. Así como teléfono móbil. 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


