
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 

CA1.1. Identificáronse e clasificáronse os equipamentos informáticos e os seus periféricos en función 

da súa utilidade no proceso ofimático. 

RA1. Prepara os equipamentos e os 

materiais necesarios para o seu 

traballo, re- coñecendo as súas 

principais funcións, as súas aplicacións 

e as súas necesidades de 

mantemento. 

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

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. 

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

duplicidades. 

RA2. Grava informáticamente datos, 

textos e outros documentos, 

valorando a rapidez e a exactitude do 

proceso. 

 

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

encomendados. 

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

RA3. Trata textos e datos 

informáticamente, e selecciona as 

aplicacións informáticas en función da 

tarefa. 

 

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. 

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

seu contido. 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. 

 

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. 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1. Observación da motivación, interese e actitude no desenrolo do traballo 

diario. 

2. Realización e revisión de tarefas prácticas e teóricas sobre os contidos 

desenvolvidos, que serán pautados en tempo e forma polo profesorado. 

3. Realización de probas prácticas e teóricas relacionadas cos contidos 
mínimos exixibles. 

 

Instrumentos: 

 Táboa de observación 

 Lista de cotexo 

 Probas  teóricas e prácticas 
 

Cualificación final 

 
1. Alumnos con pérdida de avaliación continua: Se a situación sanitaria o 

permite, realización dos exames teóricos e prácticos  presenciais no Centro 
educativo na última semana do mes de maio. Se non se pode realizar 
presencial, realizaranse telemáticamente a través de videoconferencia( 
Skype ou Webex) nas mesmas datas e horas. A nota será a obtida nestes 
exames. A non presentación na data e hora acordada para a realización do 
exame supoñerá unha nota de cero no mesmo. 
 

2. Alumnos coa segunda avaliación aprobada: A nota será a da segunda 
avaliación que poderá verse incrementada nun máximo de dous puntos 
polas tarefas teóricas e prácticas de ampliación e consolidación de contidos 
básicos realizadas, de forma telemática, por todos os alumnos na terceira 
avaliación.  

 
3. Alumnos coa primeira e/ou segunda avaliación suspensa: a nota final será o 

resultado de:  
 

o 20% Tarefas teóricas e prácticas de ampliación e consolidación de 
contidos básicos realizadas por todos os alumnos na terceira 
avaliación.  
 

o 40% da nota corresponde a mecanografía. Para obter un 5 requírese 
haber pasado as 15 primeiras leccións do método de mecanografía 
cunha nota superior a 90 puntos e pasar unha proba presencial ou por 
videoconferencia para verificar si a técnica empregada  para realizar a 
mecanografía é a axeitada ( CA2.5. Manexouse o teclado estendido con 
rapidez e exactitude, sen necesidade de desviar a mirada cara ás 
teclas).  É preciso obter como mínimo un 4 para poder facer media. 
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o 40% media das notas obtidas en cada tema da primeira e segunda 
avaliación:  

 
 Temas que xa ten superados: respetarase a nota que tiña do tema. 

 
  Temas que debe recuperar por ter suspensos:  

 50% entrega e realización das tarefas diarias de reforzo, 
repaso e recuperación. 
 

 50% Probas teóricas e practicas sobre os contidos mínimos 
exixibles.(Nota mínima un 3 para poder facer media) 

 

 
3. Se a situación sanitaria o permite, realización de probas extraordinarias 

escritas presenciais no centro educativo para aqueles alumnos que non 
conseguiron recuperar os temas suspensos por medios telemáticos. ( Se 
aplicaría as porcentaxes do apartado dous, tomando como nota dos 
temas suspensos o resultado de esta proba presencial).  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Proba escrita: sobre os contidos mínimos da materia. 

 Proba práctica: sobre os contidos mínimos da materia e da parte de 
mecanografía. 

Nas vacacións de verán os alumnos deberán realizar uns exercicios para 
reforzar a materia, a entrega de estas tarefas será obrigatoria o día do 
exame e suporán o 40% da nota. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
No curso 2019/ 2020 non hai alumnos ca materia pendente. 

 

Criterios de cualificación: 
No curso 2019/ 2020 non hai alumnos ca materia pendente. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
No curso 2019/ 2020 non hai alumnos ca materia pendente. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: CPR SAN MIGUEL  
CURSO: CFGB SERVIZOS COMERCIÁIS 

MÓDULO: TRATAMENTO INFORMÁTICO DE DATOS 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

Realizáronse subgrupos por temas, para que os alumnos  se  
centren na materia que deben reforzar e recuperar, 
facilitándolles actividades específicas para cada parte da 
materia a recuperar. 
Paralelamente trabállase complementando e ampliando os 
contidos básicos fundamentais, para que os alumnos, ca 
materia superada ata o momento, non perdan o hábito de 
estudo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos están conectados a través de diferentes 
medios telemáticos. (Plataforma EDMODO e correo electrónico) 

 

Materiais e recursos 

 Libro de texto e caderno 

 Equipo informático 

 Programa Mecanet e Openoffice 

 Plataforma EDMODO, email e whatsapp. 

 Material complementario en formato PDF, DOC. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O contacto co alumnado e as familias realizase mediante o 
teléfono móbil, correo electrónico e a través da plataforma 
EDMODO. 

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


