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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

- Examináronse os compoñentes físicos dun computador- 
Consideráronse as características e o funcionamento dos equipamentos
informáticos e electrónicos específicos para o comercio  
- Realizáronse operacións rutineiras de mantemento dos equipamentos
- Manexouse un sistema operativo baseado no uso de fiestras
- Xestionáronse os ficheiros de información mediante sistemas 
operativos
-Protexéronse os equipamentos de virus, correo lixo e outros 
elementos indesexables 
- Descargáronse e utilizáronse aplicacións de visualización e impresión 
de datos 

Manexa a nivel de usuario/a sistemas informáticos empregados 
habitualmente no comercio, utilizando o hardware e o software máis común 

Identificáronse os conceptos esenciais de funcionamento e uso da rede 
e as características propias das intranets e as extranets   - Avaliáronse e 
configuráronse os sistemas de conexión á rede 
- Utilizáronse os principais programas navegadores para se mover pola 
rede
- Realizáronse procuras selectivas de información mediante aplicacións 
específicas e buscadores especializados por temas
- Utilizouse o correo electrónico directamente desde a web
- Empregáronse programas de cliente de correo electrónico para 
xestionar o envío e a recepción de mensaxes 

Utiliza a rede internet e os servizos que a compoñen, manexando programas 
de navegación, correo electrónico e transferencia de ficheiros, entre outros 

Editáronse todos os tipos de escritos informativos e publicitarios, por 
medio de aplicacións específicas de tratamento e corrección de textos
- Utilizáronse ferramentas especializadas de xeración de textos a través 
de utilidades de edición
- Ordenáronse os textos e as ilustracións para efectuar unha correcta 
maquetaxe dos contidos
- Deseñáronse presentacións publicitarias e de negocios con texto 

Realiza tarefas de manipulación de textos e de presentación de textos, imaxes
e gráficos en forma continua, empregando programas para a automatización 
das actividades e dos traballos específicos do comercio 
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esquematizado, animacións de texto e imaxes importadas
- Manexáronse aplicacións de autoedición que permitan deseñar e 
maquetar páxinas con textos e elementos gráficos diversos, destinados 
a servir como material de márketing 
Deseñáronse materiais de comunicación en soportes gráficos
- Realizouse a composición e o formato do material, respectando 
principios de harmonía, proporción, equilibrio, simetría,etc
- Aplicáronse principios de asociación psicolóxica de imaxes, contidos, 
semellanza, continuidade, simetría, etc
- Empregáronse técnicas de deseño e autoedición relativas a 
percepción visual, lexibilidade, contrastes de cor, etc
- Deseñáronse materiais gráficos de imaxes, mantendo unha 
distribución equilibrada de todos os elementos
- Aplicacións de edición de imaxes: Utilizouse software multimedia para
a edición de imaxes e sons, e para a gravación de sons
- Efectuáronse traballos publicitarios e promocionais en internet 

Confecciona materiais informativos e publicitarios, utilizando técnicas de 
deseño gráfico 

- Definíronse as fórmulas para automatizar a confección de diversos 
documentos administrativos (albarás, facturas, etc.)
- Tratáronse e filtráronse listas de datos coa folla de cálculo
- Creáronse ficheiros de bases de datos relacionais que se poidan 
consultar doadamente
- Extraéronse informacións a través da consulta combinada de varias 
táboas de datos
 - Deseñouse formularios para a inclusión de datos nas súas táboas 
correspondentes

Realiza cálculos matemáticos con folla de cálculo e tratamento de datos con 
xestores de bases de datos, utilizando programas para a automatización das 
actividades comerciais 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
realízanse probas e exercicios de cada unha das materias vistas , tamén 
e co obxecto de ampliar materia (aínda que son sexa avaliable ) realizase
traballos  a expor 
a cumprida e correcta entrega no seu tempo dos exercicios será tida en 
conta a hora de cualificar 

Instrumentos:
-exercicios deseñados para o repaso dos contidos impartidos 
-cualificación obtidas na primeira e segunda avaliación

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
para a obtención da nota final teranse en conta a nota da primeira 
avaliación e a da segunda ponderando ambas as dúas o 50% 
o resultado obtido será redondeado a baixa para obter un numero 
enteiro se fose necesario
a esta cualificación así obtida poderáselle engadir un punto máis 
( sempre sen  qu e poida pasar de 10 puntos) en función do 
aproveitamento, esforzo asistencia e  participación nas actividades de 
teleformación levadas acabo na a terceira avaliación

Proba
extraordinaria
de setembro

O alumnado que precise dunha proba de avaliación en setembro poderá
realizar un exame  que abranguerá toda a materia efectivamente 
impartida durante o curso.
Constará de preguntas curtas tipo test, preguntas de desenrolar e 
preguntas prácticas cunha puntuación do 1 o10  debendo superar o 
exame cunha nota mínima dun 5
A data na que se realizará tal proba acordarase polo equipo docente e 
directivo e darase a coñecer par o alumno con tempo suficiente e 
anunciarase de distintas maneiras no centro e na paxina web do mesmo

Alumnado de
materia

pendente
CA1- Examináronse os compoñentes físicos dun computador-
 CA2-Consideráronse as características e o funcionamento dos 
equipamentos informáticos e electrónicos específicos para o comercio  
- CA3-Realizáronse operacións rutineiras de mantemento dos 
equipamentos 
- CA4-Manexouse un sistema operativo baseado no uso de fiestras
- CA5-Utilizáronse ferramentas especializadas de xeración de textos a 
través de utilidades de edición-
CA6-Ordenáronse os textos e as ilustracións para efectuar unha correcta 
maquetaxe dos contidos
- CA7-Manexáronse aplicacións de autoedición que permitan deseñar e 
maquetar páxinas con textos e elementos gráficos diversos, destinados a 
servir como material de márketing
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- CA8-Definíronse as fórmulas para automatizar a confección de diversos 
documentos administrativos (albarás, facturas, etc.)
-CA9 Tratáronse e filtráronse listas de datos coa folla de cálculo
-CA10-Extraéronse informacións a través da consulta combinada de 
varias táboas de datos
 

Criterios de cualificación:
o alumnado con materia pendente faráselle unha media das 
cualificacións do primeiro e segundo trimestre
se obtén un mínimo dun 4´5 considerarase que superou o módulo. 
Se da media feita das avaliacións primeira e segunda  no chega o 4´5 
pero sumado o punto que se lle pode engadir polo aproveitamento da 
terceira avaliación  acado o 4´5 tamén considerárase que superou o 
módulo .
De non achegar de ningunha das maneiras descritas a puntuación 
mínima  o alumno terá que facer unha proba final 
dita proba cinguirase os seguintes criterios de cualificación
CA1-: 5%
CA2-: 5%
CA3- : 5%
CA4- : 5%
CA5-: 10%
CA6-: 10%
CA7- :10%
CA8- :20%
CA9- :10%
CA10- :20%

Procedementos e instrumentos de avaliación:
realizase exame presencial ou a distancia dependendo do quer permitan
as circunstancias 
 o exame consistirá en   preguntas curtas tipo test, preguntas de 
desenrolar e preguntas prácticas cunha puntuación do 1 o10  debendo 
superar o exame cunha nota mínima dun 5
o alumno deberá dispor dun ordenador provisto a lo menos de 
procesador de texto (preferiblemente libre Office) follas de calculo e 
programas de edición de imaxe,  e  conexión a internet, no caso de ser a 
distancia ,para poder resolver os exercicios prácticos presentados no 
exame 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividade de repaso 
mediante exercicios sobre a materia xa impartida e repaso de 
contidos de esa materia afianzaranse os coñecementos xa 
adquiridos 
partindo das cualificacións obtidas no primeiro e segundo 
trimestre
actividades de reforzo
reforzaranse os coñecementos os alumnos que na primeira e 
segunda avaliación, ou ven non alcanzaron o nivel desexado ou 
dadas as súas características poderían mellorar os seus 
resultados 
actividades de ampliación
nos contidos relacionados con follas de calculo e procesadores 
de texto 
aproveitaranse as clases  non presenciais :Aula virtual, aplicación 
webex e correos electrónicos para ampliar coñecemento 
destrezas e uso de utilidades  destas aplicacións
materia nova 
impártese materia nova que pola súa importancia no desenrolo 
completo do ciclo considerase necesario a lo menos un 
achegamento a eses contidos ( en concreto facturación 
electrónica) propónselles un traballo  sobre esta materia que non
poderá ser tido en conta no seu contido pero si no formato 
(presentación Power Point)

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Mediante a aula virtual e a aplicación webex repásanse contidos xa 
vistos 
dos que  se realizan exercicios prácticos
os exercicios son enviados os alumnos vía correo electrónico, 
corrixidos e comentados na seguinte sesión webex (reunión fixa 
todos os luns as 10 )
ademais e para a ampliación de materia búscanse en internet 
contidos e titoriais relacionados

Materiais e recursos

• Exercicios facilitados polo profesor 
• libro de texto 
• recursos on line ( contidos relacionados, titoriais etc
• aula virtual do centro (mudels)
• aplicación webex
• corro electrónico
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
Facilitaráselle  un arquivo con dita información con tempo suficiente
previo a data da avaliación final

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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